
  
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი

2022 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი:

ფუნდამენტური კვლევები სტანდარტული მოდელის მიღმა

სამეცნიერო მიმართულება:  1.საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
ქვე-მიმართულება:   1.3. ფიზიკური მეცნიერებანი

1) ქვეპროექტი   1 .  ცერნ-ის დიდი ადრონული ამაჩქარებლის ATLAS ექსპერიმენტში  
იშვიათი    
                               პროცესების შესწვლა.   

             ქვეპროექტი 2. დამუხტული ჰადრონების ელექტრული დიპოლური მომენტის 
                                        ექსპერიმენტული ძიება.                                                                          
            ქვეპროექტი 3.  სტანდარტული მოდელის მიღმა ფიზიკის ძიება ლეპტონების სექტორში.                                                                       
            ქვეპროექტი 4.  ექსპერიმენტული კვლევები რელატივისტურ ბირთვულ ფიზიკაში.
            ქვეპროექტი 5.  თეორიული კვლევები სპინის ფიზიკასა და კვარკულ მოდელებში კვანტური 
                                        ქრომოდინამიკის ფარგლებში.

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
              ქვეპროექტი 1
                თამარ ჯობავა  (ხელმძღვანელი,პროგრამირება, მონაცემთა ანალიზი), ჯემალ ხუბუა 

(მონაცემთა ანალიზი), გ.დევიძე, ა.ლიპარტელიანი, (თეორიული კვლევა), 
ვ.ქართველიშვილი (თეორიული კვლევა, მონაცემთა ანალიზი), მაია მოსიძე, არჩილ 
დურგლიშვილი, თამარ ზაქარეიშვი-ლი, ბაქარ ჩარგეიშვილი (პროგრამირება, მონაცემთა 
ანალიზი), ირაკლი მინაშვილი, ნუგზარ მოსულიშვილი (მონაცემთა მონიტორინგი და 
ანალიზი დეტექტორის კონტროლის სისტემის საშუალებით)

             ქვეპროექტი 2
                გ.მაჭარაშვილი (სამეცნიერო ხელმძღვანე-ლი), მიხეილ ნიორაძე  ნ.ლომიძე (მონაცემთა 
             ანალიზი), მ.ტაბიძე (პროგრამის მენეჯერი), დ.შერგელაშვილი (გაზომვებში მონაწილეობა 
და 
             ანალიზი), ო.ჯავახიშვილი  (გაზომვებში მონაწილეობა და ანალიზი), დ.მჭედლიშვილი.
             ქვეპროექტი 3
                რევაზ შანიძე (ხელმძღვანელი), გელა დევიძე, გიორგი მაჭარაშვილი, მიხეილ ნიორაძე, 
ბადრი 
              ჭილაძე. გოგიტა პაპალაშვილი, გიორგი ქისტაური (მონაცემთა ანალიზი).
             ქვეპროექტი 4

ლიდა ჩხაიძე (ხელმძღვანელი),  ლ.ახობაძე (პროგრამირება და ინფორმაციის მიღება),               
ლ.ხარხელაური (ინფორმაციის მიღება, დამუშავება და ორგანიზაციული საკითხები), 
თ.ჯობავა (მონაცემების ანალიზი), ლ. აბესალაშვილი (ექსპერიმენტული მონაცემების 
დამუშავება).

             ქვეპროექტი 5
                ანზორ ხელაშვილი (ხელმძღვანელი), თეიმურაზ ნადარეიშვილი, გელა დევიძე, 
ალექსანდრე
             მაჭავარიანი (თეორიული კვლევები), თამარ ბაბუციძე (თეორიული კვლევები, 
პროგრამირება). 
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2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი 
პროექტების შესრულების შედეგები 
2.1. 
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები

ფუნდამენტური კვლევები სტანდარტული მოდელის მიღმა

სამეცნიერო მიმართულება:  1.საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
ქვე-მიმართულება:   1.3. ფიზიკური მეცნიერებანი

            ქვეპროექტი   1 .  ცერნ-ის დიდი ჰადრონული ამაჩქარებლის ATLAS ექსპერიმენტში  
იშვიათი    

                               პროცესების შესწვლა.   
             ქვეპროექტი 2. დამუხტული ჰადრონების ელექტრული დიპოლური მომენტის 
                                        ექსპერიმენტული ძიება.                                                                          
            ქვეპროექტი 3.  სტანდარტული მოდელის მიღმა ფიზიკის ძიება ლეპტონების სექტორში.                                                                       
            ქვეპროექტი 4.  ექსპერიმენტული კვლევები რელატივისტურ ბირთვულ ფიზიკაში.
            ქვეპროექტი 5.  თეორიული კვლევები სპინის ფიზიკასა და კვარკულ მოდელებში კვანტური 
                                        ქრომოდინამიკის ფარგლებში.

პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები     2018 – 2022 წწ

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

ქვეპროექტი 1
                თამარ ჯობავა  (ხელმძღვანელი,პროგრამირება, მონაცემთა ანალიზი), ჯემალ ხუბუა 

(მონაცემთა ანალიზი), გ.დევიძე, ა.ლიპარტელიანი, (თეორიული კვლევა), 
ვ.ქართველიშვილი (თეორიული კვლევა, მონაცემთა ანალიზი), მაია მოსიძე, არჩილ 
დურგლიშვილი, თამარ ზაქარეიშვი-ლი, ბაქარ ჩარგეიშვილი (პროგრამირება, მონაცემთა 
ანალიზი), ირაკლი მინაშვილი, ნუგზარ მოსულიშვილი (მონაცემთა მონიტორინგი და 
ანალიზი დეტექტორის კონტროლის სისტემის საშუალებით)

ქვეპროექტი 2
                გ.მაჭარაშვილი (სამეცნიერო ხელმძღვანე-ლი), მიხეილ ნიორაძე  ნ.ლომიძე (მონაცემთა 
             ანალიზი), მ.ტაბიძე (პროგრამის მენეჯერი), დ.შერგელაშვილი (გაზომვებში მონაწილეობა 
და 
             ანალიზი), ო.ჯავახიშვილი  (გაზომვებში მონაწილეობა და ანალიზი), დ.მჭედლიშვილი.
ქვეპროექტი 3
                რევაზ შანიძე (ხელმძღვანელი), გელა დევიძე, გიორგი მაჭარაშვილი, მიხეილ ნიორაძე, 
ბადრი 
                ჭილაძე. გოგიტა პაპალაშვილი, გიორგი ქისტაური (მონაცემთა ანალიზი).
 ქვეპროექტი 4
                ლიდა ჩხაიძე (ხელმძღვანელი),  ლ.ახობაძე (პროგრამირება და ინფორმაციის მიღება), 

ლ.ხარხელაური (ინფორმაციის მიღება, დამუშავება და ორგანიზაციული საკითხები), 
თ.ჯობავა (მონაცემების ანალიზი), ლ. აბესალაშვილი (ექსპერიმენტული მონაცემების 
დამუშავება).

  ქვეპროექტი 5
                ანზორ ხელაშვილი (ხელმძღვანელი), თეიმურაზ ნადარეიშვილი, გელა დევიძე, 
ალექსანდრე
             მაჭავარიანი (თეორიული კვლევები), თამარ ბაბუციძე (თეორიული კვლევები, 
პროგრამირება) 
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ქვეპროქტი 1
1. ATLAS დანადგარის ტაილ კალორიმეტრიდან მიღებული მონაცემების ხარისხის ( 
ვარგისიანობის) შეფასება 

ჩატარებულ იქნა  ATLAS ექსპერიმენტის ტაილ კალორიმეტრის მონაცემთა ხარისხის 
(ვარგისიანობის) შესწავლა-ანალიზი  ცერნში ATLAS ექსპერიმენტის მიმდინარეობის დროს 
7.07.2022 – 14.07.2022 და 6.10.2022 -3.11.2022  სეანსების განმავლობაში. 7.07.2022 – 14.07.2022 
დროითი პერიოდის განმავლობაში გაანალიზებულ იქნა  13.6 ტევ  ენერგიაზე პროტონ-
პროტონული ურთიერთქმედებების შედეგად  მიღებული შემთხევევების 12 ნაკრები, ხოლო  
6.10.2022 -3.11.2022  დროით პერიოდში გაანალიზებულ იქნა 13.6 ტევ  ენერგიაზე პროტონ-
პროტონული ურთიერთქმედებების შედეგად  მიღებული შემთხევევების 50 ნაკრები.  ამ 50 
ნაკრებიდან 3 ნაკრებისთვის იდენტიფიცირებულ იქნა დაუშვებელი დეფექტები  მონაცემებში და 
მათი შემდგომი საბოლოო რეკონსტრუქციისა და ანალიზის შემდეგ ისინი შესაძლოა საბოლოო 
მონაცემებში, რომლებიც განკუთვნილია სხვადასხვა  ფიზიკური პროცესების ანალიზისთვის  არ 
იქნან დაშვებული. 7.07.2022 – 14.07.2022 დროითი პერიოდის განმავლობაში გაანალიზებულ 
მონაცემთა ნაკრებში შესწავლილ იქნა აგრეთვე ტაილ კალორიმეტრის ცენტრალურ კასრსა და 
წაგრძელებულ კასრებს შორის არსებულ ღრეჭოში მოთავსებული სცინტილატორების  ე.წ. E 
უჯრედების და კალორიმეტრის სპეციალური უკრედების C10/D4  ფოტოგამამრავლებლების 
არხებიდან მოხსნილი სიგნალის დროში სინქრონიზაციის საკითხი დიდ ადრონულ კოლაიდერში 
პროტონ-პროტონული ნაკადების გადაკვეთის დროსთან ე.წ “ Timing”. 7.07.2022 – 14.07.2022 და 
6.10.2022 -3.11.2022  სეანსების განმავლობაში ჩაწერილი მონაცემების ნაკრებების გაანალიზების 
დროს გამოვლენილ იქნა, რომ  ტაილ კალორიმეტრში მოდულებში LBA10, LBA12, LBA21, LBA30, 
LBA48, EBA40, EBC20 ზოგიერთი ციფრული მონაცემის ჩაწერა ხდებოდა დამახინჯებით 
(დაგროვილი შემთხვევების 50% ნაკლებ შემთხვევებში).  ეს გარემოება მთლიანობაში არ 
ამახინჯებდა ჩაწერილ ინფორმაციას და არ ახდენდა გავლენას დაგროვილი ექსპერიმენტული 
მონაცემების ვარგისიანობაზე. გამოვლენილ იქნა აგრეთვე  ტაილ კალორიმეტრის ზოგიერთ 
მოდულში ე.წ. „ცხელი“ (მოდული LBC58  ch 29,32,) უჯრედები, რომლებშიც გამოყოფილი ენერგია 
რამდენჯერმე მეტი  იყო მეზობელ უჯრედებში გამოყოფილ ენერგიასთან შედარებით.
ასევე გამოვლენილ იქნა, რომ ტაილ კალორიმეტრის ფოტოგამამრავლებლების რამოდენიმე 
არხიდან მოხსნილი სიგნალი არ არის სინქრონიზებული დროში დიდ ადრონულ ამაჩქარებელში 
პროტონ-პროტონული ნაკადების გადაკვეთის დროსთან. კერძოდ ტაილ კალორიმეტრის 
წაგრძელებული კასრების EBA, EBC -ის და ცენტრალური კასრის LBA, LBC ნაწილებში რამოდენიმე 
მოდულში დროითი წანაცვლება  არხებისთვის  > +/- 15 ნანოწამს. ასეთი არხებისათვის ხდებოდა 
შესწორებების შეტანა.
2. სატესტო დასხივებების შედეგად მიღებულ მონაცემებზე დაყრდნობით ATLAS 
    დანადგარის ტაილ კალორიმეტრის დემონსტრატორის (პროტოტიპის) 
    ეფექტურობის   (მახასიათებლების) გამოკვლევა ATLAS დანადგარის 
    მოდერნიზაციის მე-2 ფაზისთვის დემონსტრატორის ოპტიმიზაციის მიზნით.
   ამოცანით გათვალისწინებული კვლევითი სამუშაოები დასრულდა 2020 წელს.
3. ATLAS დანადგარის მოდერნიზაციის მე-2 ფაზისთვის  ტაილ კალორიმეტრის 
    უჯრედების ახალი გრანულაციის პირობებში კალორიმეტრის ფიზიკური 
    მახასიათებლების (ეფექტურობის) შესწავლა.
 ამოცანით გათვალისწინებული კვლევითი სამუშაოები დასრულდა 2021 წელს.
4. ტოპ კვარკის აშნდ–თი გამოწვეული იშვიათი დაშლების ძიება ATLAS 
   ექსპერიმენტის მეორე გაშვების (Run 2) განმავლობაში დაგროვილ მონაცემების 
    გამოყენებით. 

არომატის შემცვლელი ნეიტრალური დენებით (აშნდ)  მიმდინარე ტოპ კვარკის იშვიათი 
დაშლა t-→qZ  (q=u,c) შესწავლილ იქნა ATLAS ექსპერიმენტზე მასათა ცენტრის სისტემაში 13 ტევ 
ენერგიაზე პროტონ-პროტონული ურთიერთქმედებების შედეგად დაგროვილი მონაცემების 
ანალიზით, რომელიც შეესაბამება 139 ფბ-1 ინტეგრალურ ნათებას. t-→qZ დაშლის ძიება ჩატარდა 
ტოპ - ანტიტოპ კვარკების წყვილური დაბადების ტოპოლოგიაში, როდესაც ერთი ტოპ კვარკი 
იშლება არომატის შემცვლელი ნეიტრალური დენებით (t-→qZ), ხოლო მეორე ტოპ კვარკი იშლება 
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სტანდარტული მოდელის მიხედვით დომინანტურ არხით (t-→bW) . განხილულ იქნა W  და Z  
ბოზონების მხოლოდ ლეპტონური დაშლის არხი.

არაპირდაპირი 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.  სიგნალის 
პროცესის ფონური პროცესებისაგან განცალკევების მიზნით გამოყენებულ იქნა მრავალცვლადიანი 
ანალიზის BDT ალგორითმი. განხილული იქნა საკონტროლო არეებში ფიტირების კონფიგურაციის 
სხვადასხვა სცენარი. მიღებული შედეგების გათვალისწინებით საბოლოოდ არჩეული იქნა სცენარი 
სადაც ფიტირების პროცედურა მოიცავს  SB CR1, SB CR2, ttZ CR და tt CR არეებს, ხოლო tt ფონური 
პროცესის ნორმირება დატოვებულია თავისუფალ პარამეტრად. 

ფონური პროცესების მოდელირების და მართლმსგავსების ფუნქციით ფიტირების 
სისწორის/სტაბილურობის შესამოწმებლად განსაზღვრული იქნა ვალიდაციის არეები. 
ვალიდაციის არეები მიღებული იქნა სიგნალის არეებში მულტივარიაციულ დისკრიმინანტული 
ცვლადის დაბალი მნიშვნელობების გამოყენებით, რაც უზრუნველყოფს მოსალოდნელი სიგნალის 
მცირე წვლილს. ფიტირების შემდეგ ვალიდაციის არეებში მიღებული ფონური პროცესები 
ცდომილებების ფარგლებში თანხვედრაში არიან ექსპერიმენტულ მონაცემებთან, რაც მიუთითებს 
ფიტირების პროცედურის და ფონური პროცესების შეფასების სტაბილურობაზე/სისწორეზე.

სიგნალის არეებში ექსპერიმენტული მონაცემების დამუშავებამდე  CLs მეთოდით 
შეფასებული  იქნა  t->Zq იშვიათი დაშლების  ფარდობით ალბათობაზე 95% საიმედოობის დონით 
მოსალოდნელი ზედა ზღვარი ე.წ. რეალისტური “ასიმოვის მონაცემების” გამოყენებით, რაც 
განმარტებულია როგორც ფონური პროცესების საკონტროლო არეებში ფიტირების შედეგად 
მიღებული სიგნალის არეებში მოსალოდნელი ფონური პროცესების სრული რიცხვი. სატესტო 
სტატისტიკად გამოყენებული იქნა მორგებული მართლმსგავსების ფუნქცია, სადაც 
მართლმსგავსების ფუნქცია მოიცავს როგორც სიგნალის არეებს ისევე ფონების საკონტროლო 
არეებსაც. შემოწმებული იქნა  ფარდობითი ალბათობების მოსალოდნელი ზედა ზღვრების 
დამოკიდებულება სიგნალის არეებში ფიტირების ცვლადის ინტერვალების რაოდენობაზე. 
შერჩეული იქნა ინტერვალების ისეთი რაოდენობა, რომელიც უზრუნველყოფს ოპტიმალურ და 
სტაბილურ შედეგს.

ფსევდო-ექსპერიმენტების გამოყენებით შემოწმებული იქნა მორგებული 
მართლმსგავსების ფუნქციის ტესტ სტატისტიკის ასიმპტოტური მიახლოების სამართლიანობა.

ATLAS-ის მე-2 გაშვების დროს 13 ტევ ენერგიაზე დაგროვილი ექსპერიმენტულ 
მონაცემებში აშნდ t->Zq სიგნალის არსებობის შესამოწმებლად ჩატარებული იქნა 
სიგნალს+ფონების ჰიპოთეზით მართლმსგავსების ფუნქციით კომბინირებული ფიტირება, რაც 
აერთიანებს სიგნალის და ფონური პროცესების საკონტროლო არეებს. ექსპერიმენტული 
მონაცემები კარგად აღიწერება სტანდარტული მოდელით მოსალოდნელი ფონური პროცესებით. 
ახალი ფიზიკის არანაირი ცხადი ნიშანი არ დამზერილა. 95% საიმედოობის დონით შეფასებული 
იქნა  t->Zq პროცესების ფარდობითი ალბათობების ზედა ზღვრები. სხვადასხვა  ბმის 
კონსტანტისთვის სისტემატიური განუზღრელობების გათვალისწინებით: 6.2x 10^-5(13x10^-5)  t—
>Zu (  t—>Zc)  პროცესებისთვის მარჯვენა ბმის კონსტანტისთვის და 6.6x 10 ^-5  (12 x 1o^-5) 
მარხცენა ბმის კონსტანტის შემთხვევაში. მიღებული შედეგები წარმოადგენენ დღეისათვის 
ყველაზე ძლიერ ექსპერიმენტულ საზღვრებს/ლიმიტებს, რომლებიც შემოზღუდავენ ეფექტური 
ველების თეორიის სხვადასხვა  პარამეტრების მნიშვნელობების სივრცეს.

ATLAS ექსპერიმენტის  ფიზიკური პროგრამის ფარგლებში გამოკვლევების შედეგად მიღებული 
შედეგები  ექსპერიმენტის საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში გადიან შემოწმების, 
გადამოწმების,  დადასტურების, განხილვის და დისკუსიის მრავალსაფეხურიან პროცედურას. 
შუალედური და საბოლოო შედეგების წარმოდგენა მოხსენება/პრეზენტაციების სახით ჯერ ATLAS 
დანადგარის და მისი ქვე-სისტემების, მონაცემების ფიზიკური ანალიზის სხვადასხვა ჯგუფების 
და ქვე-ჯგუფების სამუშაო  თათბირებზე, შემდეგ ხდება  შედეგების წარმოდგენა  ATLAS 
დანადგარის ქვე-სისტემების სამუშაო თათბირების კვირეულებზე, რომლებიც ფაქტობრივად 
მცირე  ვორკშოპებს წარმოადგენენ და ასევე შედეგები კრებსითი სახით არის წარმოდგენილი  
ATLAS ექსპერიმენტის კვირეულებზე, რომლებიც წელიწადში 3-ჯერ იმართება. მიღებული 
შედეგების გაფორმება ხორციელდება ჯერ თანამშრომლობის ფარგლებში შიდა მოხმარებისათვის 
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განკუთვნილი სტატია/პრეპრინტების სახით. რომელთა განთავსება ხდება თანამშრომლობის შიდა 
საიტებზე, რომლებზეც წვდომა მხოლოდ კოლაბორაციის წევრებს აქვთ. თუ გადაწყდა შედეგების 
წარდგენა საერთაშირისო კონფერენციებზე, მაშინ იქმნება საკონფერენციო სტატია/პრეპრინტი, 
რომელიც გადის თანამშრომლობის ფარგლებში შიდა განხილვას და რეფერირებას და 
დამტკიცების შემთხვევაში ხდება მისი წარდგენა საერთაშირისო კონფერენციებზე, მაშინ იქმნება 
საკონფერენციო სტატია/პრეპრინტი, რომელიც გადის თანამშრომლობის ფარგლებში შიდა 
განხილვას და რეფერირებას და დამტკიცების შემთხვევაში ხდება მისი წარდგენა საერთაშირისო 
კონფერენციებზე. ზემოთ აღწერილი საფეხურების გავლის შემდეგ შედეგები მომზადებულ და 
გმოქყვეყნებულ იქნა  ATLAS-ის საკონფერენციო დოკუმენტის სახით :  ATLAS Collaboration, Search 
for flavor-changing neutral-current couplings between the top quark and the Z boson with LHC Run2 proton–
proton collisions at√s=13 TeV with the ATLAS detector, ATLAS-CONF-2021-049  (2021)  
(https://cds.cern.ch/record/2780768?).
ჟურნალში გამოსაქვეყნებელი სტატია, რომელიც იმყოფება ATLAS კოლაბორაციის განხილვის  
საბოლოო ფაზაში და მზადდება ჟურნალ Physical Review D-ში

ამის შემდეგ სტატია შეიძლება გაიგზავნოს დასაბეჭდად მაღალი იმფაქტ-ფაქტორის მქონე 
საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალში კვლავ თანამშრომლობის შიგნით 3 საფეხურიანი 
განხილვის/დისკუსიის/რეფერირების შემდეგ. ამ ეტაპზე თანამშრომლობის ყველა წევრს (~ 3000 
ფიზიკოსი) შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა განხილვაში   გამოთქმული შენიშვნების და 
წინადადებების სახით. ბოლოს ამ პროცედურის გავლის შემდეგ ექსპერიმენტის გამოცემის 
კომიტეტი აგზავნის სტატიას ჟურნალში დასაბეჭდად. ყოველივე ამის შემდეგ ხდება მიღებული 
შედეგები საჯარო და შესაძლებელია მათი განთავსება საჯარო საიტზე. მთელი 2022 წლის 
განმავლობაში სტატია გადიოდა თანამშრომლობის შიგნით 3 საფეხურიანი 
განხილვის/დისკუსიის/რეფერირების საფეხურებს, რომლებიც წარმატებით გაიარა, იმყოფება 
ATLAS კოლაბორაციის განხილვის  საბოლოო ფაზაში და მზადდება ჟურნალ Physical Review D-ში 
გასაგზავნად.

5.  ATLAS ექსპერიმენტზე მასათა ცენტრის სისტემაში 13 ტევ ენერგიაზე პროტონ-
    პროტონულ ურთიერთქმედებებში ტოპ-ანტიტოპ კვარკულ წყვილებთან ერთად 
     „უშუალოდ“ წარმოქმნილი J/ψ მეზონების ასოციატიურად დაბადების პროცესის 
     დამზერა, შესწავლა და სათანადო კვეთის გაზომვა.

მძიმე კვარკონიუმების შესწავლა იძლევა უნიკალურ საშუალებას კვანტური 
ქრომოდინამიკის ბუნების გასაგებად. გამოკვლევების პროგრამა ამჟამად მოიცავს პარტონების 
ცალკეულ და ორმაგ გაფანტვების შესწავლას, რომელიც ემყარება მძიმე კვარკონიუმის 
ასოციატიურად დაბადების გაზომვებზე სხვადასხვა მძიმე ობიექტებთან ერთად, როგორიცაა W და 
Z ბოზონები, ტოპ-ანტიტოპ წყვილები და ასევე კვარკონიუმის სხვა მდგომარეობები. ATLAS 
ექსპერიმენტის I გაშვებისას მიღებული მონაცემებით ჩატარდა ზოგიერთი ამ პროცესის 
პიონერული გაზომვები, რომელთა გაგრძელებას წარმოადგენს ჩვენს მიერ ჩატარებული მძიმე 
კვარკონიმუთან ერთად ტოპ-ანტიტოპ წყვილების ასოციატიურად დაბადების პროცესის კვლევა. 
აღნიშნული პროცესის კვლევა ჩატარდა ტოპ-ანტიტოპ კვარკების წყვილის ე.წ. 
ნახევრადლეპტონური დაშლის არხში, რა დროსაც ერთი ტოპ-კვარკი იშლება ლეპტონური არხით 
(t->bW->blν), ხოლო მეორე – ადრონული არხით (t->bW->bqq). ტოპ კვარკების წყვილებთან 
განვიხილეთ J/ψ მძიმე კვარკონიუმის (c-კვარკისა და ანტიკვარკის ბმული მდგომარეობა) 
ასოციატიური დაბადება, მის მიუონებად დაშლის არხში. გამოყენებული იქნა ATLAS-ის მეორე 
გაშვებისას, 2015-2018 წლებში, 13 ტევ ენერგიაზე პროტონ-პროტონული (pp) ურთიერთქმედებების 
შედეგად დაგროვილი მონაცემების სრული ნაკრები, რაც შეესაბამება 139 ფბ-1 ინტეგრალურ 
ნათებას. აღნიშნულ მონაცემებში J/ψ მძიმე კვარკონიმუთან ერთად ტოპ ანტიტოპ წყვილების 
ასოციატიურად დაბადების პროცესის შესასწავლად აუცილებელია იგივე ენერგიაზე pp 
ურთიერთქმედებებში J/ψ ნაწილაკების ინკლუზიურად დაბადების დიფერენციალური კვეთის 
გაზომვა, რაც ჩატარებული იქნა ამ პროექტის ფარგლებში. 

მაღალ ენერგიებზე ადრონული შეჯახებებისას, ჩარმონიუმი შეიძლება წარმოქმნას 
პირდაპირი (პირველადი შეჯახებისას წარმოქმნილი) და არა-პირდაპირი (B ადრონის დაშლის 
შედეგად წარმოქმნილი) პროცესით. მათი განცალკევება ექსპერიმენტულად შესაძლებელია 
კვარკონიუმის წარმოქმნის და დაშლის წვეროს შორის მანძილის გაზომვით. კვანტური 
ქრომოდინამიკის ფარგლებში თეორიული გამოთვლები არა- პირდაპირი წარმოქმნის მექანიზმს 
კარგად აღწერს, თუმცა პირდაპირი წარმოქმნის მექანიზმის დამაკმაყოფილებელი ახსნა ჯერ კიდევ 

http://cdsweb.cern.ch/record/2781174/files/atlas-conf-2021-049.pdf
https://cds.cern.ch/record/2780768?
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მოსაძებნია.  მნიშვნელოვანია კვარკონიუმის წარმოქმნის თეორიის წინასწარმეტყველებებისა და 
სხვადასხვა ექსპერიმენტზე მიღებული შედეგების შედარება კინემატიკის ფართო არეში. გაზომილ 
იქნა J/ψ და ψ(2S) მეზონების დაბადების დიფერენციალური კვეთა, საპირისპირო მუხტის 
მიუონებად დაშლის მოდაში,  13 ტევი მასათა ცენტრის ენერგიაზე, როგორც პირდაპირი, ასევე არა-
პირდაპირი დაბადების პროცესისათვის. გაზომილი იქნა არა-პირდაპირი ჩარმონიუმის დაბადების 
წილი J/ψ-სა და ψ(2S)- სათვის და ასევე ψ(2S) ნაწილაკის წარმოქმნის კვეთის ფარდობა J/ψ 
ნაწილაკის წარმოქმნის კვეთასთან. გაზომვები J/ψ მეზონისათვის ჩატარებულია 8-დან 360 გევამდე 
განივი იმპულსის ინტერვალში, ხოლო ψ(2S) მეზონისათვის 8-დან 140 გევამდე ინტერვალში, 
ანალიზში დაფარულია −2-დან +2-მდე სისწრაფის ინტერვალი. ორივე მეზონისათვის, განივი 
იმპულსის ინტერვალი ბევრად აღემატება ადრე ჩატარებული გაზომვების ინტერვალს და ამიტომ 
შესაძლებელია გამოსადეგი იყოს სხვადასხვა თეორიული მოდელის ერთმანეთისაგან გასარჩევად.  
პირდაპირი და არა-პირდაპირი J/ψ და მეზონების დაბადების კვეთის pT-ზე დამოკიდებულება 
ერთმანეთის მსგავსია. არა-პირდაპირი პროცესის წილი სწრაფად იზრდება დაბალი განივი 
იმპულსის არეში და თითქმის მუდმივი ხდება მაღალი განივი იმპულსის არეში. არა-პირდაპირი 
დაბადების პროცესის შესაბამისი შედეგების შედარებით თეორიული მოდელის (FONLL) 
წინასწარმეტყველებებთან, შეიძლება ითქვას რომ დაბალი pT-ს არეში ეს წინასწარმეტყველებები 

თანხვედრაშია ექსპერიმენტზე გაზომილ (ამ ნაშრომში წარმოდგენილ) შედეგებთან, ხოლო მაღალი 
pT-ს არეში ექსპერიმენტულ შედეგებზე მეტია.

ქვეპროქტი 2
მიმდინარე წლის განმავლობაში ლაბორატორიაში მიმდინარე სამუშაოები ძირითადად 
ფოკუსირებული იყო JePo პოლარიმეტრის ერთერთი დეტექტორული ნაწილის - თხელი 
სცინტილაციური მთვლელების დროითი მახასიათებლების შესწავლაზე. აღნიშნული 
სცინტილატორები წარმაოდგენენ გრძელ ღეროებს, სამკუთხედის ფორმის განივკვეთით, 
რომლების მიჯრით მიწყობის შემთხვევაში მიიღება დაახლოებით 2 სმ სისქის კედელი. ამ 
დეტექტორულ ნაწილს გააჩნია ორი ფუნქცია: 

1. ნაწილაკის გავლისას მეზობელი სცინტილატორებიდან მოხსნილი ჯამური სიგნალი 
კალორიმეტრის სიგნალთან ერთად (dE/E) იძლევა ნაწილაკის და რეაქციის არხის 
იდენტიფიცირების საშუალებას;

2. მეზობელი სცინტილატორების სიგნალების ამპლიტუდების თანაფარდობა კი 
დამოკიდებულია ნაწილაკის დაცემის განივ კოორდინატზე და შესაბამისად, მისი ბევრად 
უკეთესი სიზუსტით შეფასების საშუალებას გვაძლევს, ვიდრე ეს ხდება მხოლოდ 
კალორიმეტრის მოდულების ინფორმაციის გამოყენებით.

ნაწილაკების ტრეკინგისათვის საჭიროა ორი ასეთი კედელი (X და Y კოორდინატებისათვის). 
სცინტილაციური ღეროები ორივე ბოლოდან დამოუკიდებლად იკითხება სილიციუმის 
ფოტოგამამრავლებლების საშუალებით, რომელთა სიგნალები ძლიერდება წინასწარი 
გამაძლიერებლების საშუალებით და მიეწოდება ანალოგურ-ციფრულ გარდამქმნელს. 
ბოლოებიდან მოხსნილი სიგნალების დაფიქსირების ფარდობითი დრო, თუ მისი საკმარისად 
მაღალი სიზუსტით დაფიქსირება მოხდება, ინფორმაციას იძლევა გრძივ კოორდინატზე. გარდა 
ამისა, ზუსტი დროითი ინფორმაცია ასევე საჭირო იქნება მომავალი ბალისტიკური სამიზნის 
სისტემის მონაცემთა შეგროვების სისტემაში ინტეგრირებისათვის.
SMART|EDM ლაბორატორიაში მოხდა ერთი ასეთი სცინტილატორის ტესტირება და დროითი 
მახასიათებლების პირველადი შესწავლა, რისთვისაც გამოიცადა მონაცემთა გაანალიზების 
სხვადასხვა ტექნიკა და დადგინდა ის საკვანძო მომენტები, რომელთა განვითარების შემთხვევაში 
უკეთესი შედეგების დაფიქსირება იქნება შესაძლებელი. წყაროს როლში გამოყენებულ იქნა 
შუქდიოდი, რომელიც მოთავსებული იყო სამ სხვადასხვა წერტილში და ახდენდა ფოტონების 
ინჯექციას სცინტილატორში. სიგნალების სემპლირება ხდებოდა Redpitaya-ს საშუალებით (125 
MS/s, 14 bit). გამოყენებული იყო CFD (Constant Fraction Discrimination) ალგორითმის პროგრამული 
იმპლემენტაცია. პირველადი შედეგებით მიღწეულ იქნა 0.3 ნწმ დროითი გარჩევისუნარიანობა. 
დამატებით, შეფასდა სინათლის სიჩარის მნიშვნელობა სცინტილატორის ნივთიერებაში, რამაც 
შეადგინა .0.655𝑐
მიმდინარე წლის თებერვალი-მარტის პერიოდში იულიხის COSY ამაჩქარებელზე JePo 
პოლარიმეტრის გამოყენებით JEDI კოლაბორაციამ ჩაატარა მორიგი ექსპერიმენტი, პროტონების 
გამოყენებით. ექსპერიმენტში აქტიურად იყო ჩართული ქართული ჯგუფი, რომელიც 
პასუხისმგებელი იყო პოლარიმეტრისა და მისი უზრუნველყოფის სისტემების გამართულ 
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მუშაობაზე. ექსპერიმენტის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა ამაჩქარებლის პარამეტრების 
ოპტიმიზაცია პროტონებისთვის და იმ პროცედურების გავლა, რაც აქამდე კეთდებოდა 
დეიტრონების ნაკადისათვის. დამატებითი სირთულეები და დროის სიმცირის გამო ვერ 
მოხერხდა იმ შედეგების მიღწევა, რაც მიღწეულია დეიტრონების ნაკადზე. 
მიმდინარე წლის მაისის თვეში ლაბორატორიის ხელმძღვანელი მიწვეული იყო დრეზდენ-
როზენდორფის კვლევით ცენტრში (გერმანია), ქართულ-გერმანული ხიდის მინი ვორქშოპზე, 
სადაც გაკეთდა მოხსენება თემაზე „SMART|EDM_lab – Current status and perspectives“.
მიმდინარე წლის ივლისის თვეში კი ლაბორატორიის ხელმძღვანელი მიწვეული იყო GSI 
კვლევითი ცენტრის დეტექტორების ლაბორატორიაში. ამ ვიზიტის განმავლობაში მოხდა 
გამოცდილებების ურთიერთგაზიარება და შესაძლო კოლაბორაციის პოტენციური 
მიმართულებების გამოვლენა.
SMART|EDM ლაბორატორია აქტიურად იყო ჩართული მიმდინარე წლის სექტემბრის თვეში 
ჩატარებულ ქართულ-გერმანული სამეცნიერო ხიდის ვორქშოპში, როგორც ორგანიზებაში, ასევე 
მოხსენებებში. გაკეთდა შემდეგი მოხსენებები:

1. დავით მჭედლიშვილი - “SMART|EDM_Lab: Science case - Search for EDMs and DM”;
2. ნინეა ანასოვი - “Contribution to the SMART|EDM_Lab: Polarimeter & EMPIRE Nuclear Model 

Calculations (INM-5)”;
3. ოთარი ჯავახიშვილი - “Contibutions to the SMART|EDM_Lab”

ამჟამად, ლაბორატორიაში მიმდინარე სამუშაოებში აქტიურად არის ჩართული ოთხი სტუდენტი 
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის ელექტრული და კომპიუტერული 
ინჟინერიის მიმართულების ზედა საფეხურებიდან.

ქვეპროქტი 3
ნეიტრინული კვლევები საერთაშორისო KM3NeT პროექტის ფარგლებში სრულდება.  ამ პროექტში 
ამჟამად ჩართულია 50-ზე მეტი სამეცნიერო ჯგუფი 15-ზე მეტი ქვეყნიდან.  პროექტის მიზანია 
ხმელთაშუა ზღვაში ააგოს ორი ნეიტრინული ტელესკოპი, რომელთა საშუალებით შესაძლებელი 
იქნება კვლევების ჩატარება ნეიტრინულ ფიზიკასა და ასტროფიზიკაში. დეტექტორების აგების 
დასრულების სავარაუდო თარიღია 2025 წელი.  მონაცემის მიღება და ნალიზი გაგრძელდება 2035 
წლამდე.  2022 წელის გრძელდებოდა დეტექტორების აგება.  დეკემბრის მონაცემებით 
საფრანგეთის სანაპიროსთან ზღვის ფსკერზე განლაგებულია  ტელესკოპის 14 ერთეული 
(დასრულებულ დეტექტორში 115 ერთეული იქნება), ხოლოს იტალიის სანაპიროსტან 31 
ერთეული. 2022 წელს მიმდინარეობდა, როგორც დეტექტორების მშენებლობა, ასევე არსებული 
დეტექტორიდან მიღებული ინფორმაციის დამუშავება და ანალიზი. თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში ამ პროექტში მონაწილეობს 2 დოქტორანტი და 1 მაგისტრანტი.  2022 წელს თსუ 
ჯგუფმა მონაწილეონა მიიღო 5 სამეცნიერ პუბლიკაციაში,  რომელიც KM3NeT პეოქტის 
ფარგლებში მომზადდა. 
    თსუ KM3NeT-კგუფში შეიქმნა მონაცემების დამუშავების ცენტრი, რომლის აპარატურული 
ნაწილი შეძენილია რუსთაველის ფონდის გრანტის საშუალებით. ამ სერვერზე წვდომა აქვთ ასევე 
თსუ მაგისტრანტებს, რომლებსაც არჩეული აქვთ ნაწილაკების ფიზიკის სპეციალობა.     

ქვეპროქტი 4
ექსპერიმენტული კვლევები რელატივისტურ ბირთვულ ფიზიკაში, აღნიშნული გეგმის მიხედვით 
მოიცავს მეხუთე წლის შესაბამის თემატიკას: 1) -მეზონების  გამოსხივების ანიზოტროპიულობის 
შესწავლა ( C, p, n) (40 გევ/c) დაჯახებებში; 2) კუმულატიური პროცესების შესწავლა (p, d, He, C)C 
ადრონ–ბირთვულ და ბირთვ-ბირთვულ დაჯახებებში (4-10)GeV/c იმპულსების ინტერვალში  და 
-C- ურთიერთქმედებებში P -=40GeV/c
ჩატარდა შესაბამისი სამეცნიერო კვლევითი სამუშაოები:
rogorc ცნობილია წინა წლის (2021 წელი) სამეცნიერო კვლევითი სამუშაოების შესაბამისად 
შესწავლილ იქნა: ა) +  და -მეზონების მრავალნაწილაკოვანი აზიმუტალური კორელაციების 
ანალიზს (C, p, n) (40 გევ/c) დაჯახებებში ფაზური სივრცის წინა და უკანა ნახევარსფეროში ერთი 
და იგივე ტიპის მეორადი ნაწილაკების ჯგუფებს შორის. მიღებული შედეგების საფუძველზე 
გამოქვეყნდა  სტატია: „პიონების აზიმუტალური კორელაციების ექსპერიმენტული შესწავლა (p, 
n, C) დაჯახებებში 40 GeV/c იმპულსის დროს“, BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL 
ACADEMY OF SCIENCES, vol. 16, no. 2, 2022,  l. axobaZe, l. CxaiZe, T. ჯobava da l. ხarxelauri 
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აბსტრაქტი. შესწავლილ იქნა აზიმუტალური კორელაციები ერთი და იმავე ტიპის ნაწილაკებს (π− 
ან π+) შორის π−(p, n) და π−C დაჯახებებში 40 გევ/c იმპულსის დროს. ექსპერიმენტული მასალა 
მიღებულ იქნა ბირთვული კვლევების გაერთიანებული ინსტიტუტის (JINR) მაღალი ენერგიების 
ლაბორატორიაში ფილმური დეტექტორის პროპანის ორმეტრიანი ბუშტოვანი კამერის (PBC- 500) 
მეშვეობით. ექსპერიმენტი განხორციელდა სერპუხოვოს სინქროპაზოტრონზე. 
მრავალნაწილაკოვანი აზიმუტალური კორელაციების შესწავლა იძლევა ინფორმაციას 
ურთიერთქმედების პროცესის განვითარებაზე დროსა და სივრცეში. მრავალნაწილაკოვანი 
აზიმუტალური კორელაციები შეისწავლება C()=dN/d() კორელაციის ფუნქციის 
დამოკიდებულებით ურთიერთქმედების არის სისწრაფის ფიქსირებული მნიშვნელობით 
დაყოფილ „წინა“ და „უკანა“ ნახევარსფეროებში გამოდინებული ნაწილაკების განივი იმპულსების 
ჯამურ ვექტო- რებს შორის -კუთხისგან. π−(p, n) ყველაზე მსუბუქი სისტემებია, რომლებშიც 
დღემდე დაკვირვებული პიონებისათვის აზიმუტალური კორელაციები. პიონებისთვის (π− და π+) 
მიღებული "back-to-back" (უარყოფითი) აზიმუტალური კორელაციები აღნიშნულ დაჯახებებში 
π−(p, n, C) პროტონების ანალოგიური კორელაციების მსგავსია ბირთვ-ბირთვულ დაჯახებებში. 
პიონებისთვის კორელაციის კოეფიციენტი  უმნიშვნელოდ იცვლება პიონების ტიპის 
შეცვლისას (პიონის ნიშნის ცვლილება) და ცდომილების ფარგლებში თითქმის უცვლელია π− და 
π+-მეზონებისათვის განხილულ დაჯახებებში. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ არ ხდება 
აზიმუტალური კორელაციის ტიპის ცვლილება ("back-to-back"-უარყოფითიდან “side-by-side”- 
დადებითზე) სამიზნის მასური რიცხვის (AT) გაზრდისას. მიღებული შედეგები იძლევა 
მნიშვნელოვან ინფორმაციას მეზონ–ნუკლონური და მეზონ–ბირთვული ურთიერთქმედებების 
მექანიზმზე 40 გევ/c იმპულსის დროს, რაც განსაზღვრავს წარმოქმნილი ბირთვული მატერიის 
მახასიათებლებს პიონებისათვის π−(p, n, C) დაჯახებებში. დამზერილი ("back-to-back") 
უარყოფითი კორელაციები მსუბუქ ბირთვულ წყვილებში დაბადებული პიონების კორელაციის 
მსგავსია.
ბ) რაც შეეხება diferencialuri gamodinebebis analizს (dga) (p, n, C) დაჯახებებში 40 GeV/c 
იმპულსის დროს bao-en lis Termuli modelis meSveobiT, მიღებული შედეგების განხილვა 
მიმდინარეობს მეთოდის ავტორთან ტეხასის უნივერსიტეტის (აშშ) პროფესორთან ბაო–ენ ლისთან. 
რამდენადაც დადებითი და უარყოფითი პიონებისათვის ბაო-ენ ლის თერმული მოდელით 
დიფერენციალური გამოდინებების ანალიზი ჩატარდა ბირთვ-ბირთვული  დაჯახებებისაგან 
თვისობრივად განსხვავებულ გარემოში (C, p, n) (40 გევ/c) მეზონ ნუკლონურ და მეზონ 
ბირთვულ დაჯახებებში. მიღებული შედეგების ანალიზის შედეგად გარკვეული მახასიათებლები 
მოითხოვს კორექტირებას, რაც საბოლოოდ აისახება შესაბამის სტატიაში.
2022 წლის შესაბამისი სამეცნიერო –კვლევითი სამუშაოებისთვისაც წინაპირობა იყო პიონების 
განსაკუთრებულობა (მასის სიმცრე და ურთიერთქმედების დიდი კვეთი), რაც საბოლოოდ 
განაპირობებს თერმოდინამიკური წონასწორობის ადვილად დამყარებას. პიონების განივი 
იმპულსების სპექტრებიდან მიიღება საინტერესო ინფორმაცია ცხელი ადრონული მატერიის 
საწყისი და საბოლოო მდგომარეობის თვისებების შესახებ. ამდენად, აქტუალურია პიონების 
გამოსხივების ანიზოტროპიულობის ხარისხის დადგენა მათი ენერგეტიკული სპექტრების 
გამოყენებით  (B. A. Li and C. M. Ko, Phys. Rev., v.53C, p.R22, 1996). წინა წლებში ჩვენს მიერ 
შესწავლილ იქნა პიონების ენერგეტიკული სპექტრები სხვადასხვა ურთიერთქმედებებისთვის 
ცენტრალურ და არადრეკად დაჯახებებში (Phys. Rev., 33C: 895, 1986;  J. Phys., 21G: 1223, 1995; Turk. 
J. Phys., 21: 836, 1997; Bull.Georg. Acad. Sci., v.11, 2: 34, 2017).
ამჯერადაც, (C, p, n) (40 გევ/c) მეზონ ნუკლონურ და მეზონ ბირთვულ დაჯახებებში 
დაბადებული პიონების გამოსხივების *–კუთხის მიხედვით სპექტრებიდან მათი 
ანიზოტროპიულობის ანალიზი ერთგვარი გაგრძელებაა ჩვენს მიერ წინა წლებში ჩატარებული 
კვლევების. აღნიშნული სპექტრები აღიწერა dN/dcos* =const(1+acos2*) ფუნქციით, სადაც a არის 
ანიზოტროპიის კოეფიციენტი. პიონებისთვის ( და ) a- ანიზოტროპიის კოეფიციენტის 
მნიშვნელობები შესწავლილ იქნა მრავლობითობისა და კონეტიკური ენერგიის სხვადასხვა 
ინტერვალში. ამასთან, ცნობილია, რომ NN  NN  დაჯახებებში a პარამეტრი 3–ჯერ მეტია (Stock 
R., Phys. Rep. 135, p. 261, 1986), რაც განპირობებული უნდა იყოს ბირთვული გარემოს გავლენით. 
ანუ ბირთვული წყვილი პიონების გამოსხივების უფრო იზოტროპიული წყაროა ნუკლონურთან 
შედარებით შესაბამის ენერგიებზე. ბუნებრივია, განხილულ (C, p, n) (40 გევ/c) მეზონ ნუკლონურ 
და მეზონ ბირთვულ დაჯახებებში პიონების გამოსხივების ანიზოტროპიის კოეფიციენტი 
გაცილებით მეტია ( p, n) დაჯახებებში  (C)–თან შედარებით. მიღებული შედეგების 
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საფუძველზე მზადდება გამოსაქვეყნებლად  სტატია „The Study of Angular Distributions of Pions in  

(p, n, C) Collisions at a Momenta of 40 GeV/c“.
 აბსტრაქტი. P –მეზონების გამოსხივების ანიზოტროპიულობა შესწავლილ იქნა უშუალოდ 
მათი კუთხური განაწილებებიდან ურთიერთქმედი წყვიკლების მასათა ცენტრის სისტემაში 
(მ.ც.ს.). ამდენად, (C, p, n) (40 გევ/c) დაჯახებებში  და  +-მეზონების გამოსხივების *–კუთხური 
განაწილებებიდან დადგენილ იქნა  ანიზოტროპიის კოეფიციენტი. მიღებულ იქნა, რომ miRebul 
iqna, rom  ანიზოტროპიის კოეფიციენტი. ყოველთვის მეტია უარყოფითი მეზონებისათვის 
დადებით მეზონებთან შედარებით შესაბამის დაჯახებებში შესაბამის ენერგეტიკულ 
ინტერვალებში და იზრდება კინეტიკური ენერგიის ზრდასთან ერთად. მცირე მრავლობითობის 
(n  n) მქონე პიონებისათვის  ანიზოტროპიის კოეფიციენტი მეტია, ვიდრე შედარებით 
დიდი მრავლობითობის (n  n)  მქონე პიონებისათვის.  პარამეტრის შემცირება შედარებით 
ცენტრალურ არეში მიუთითებს პიონების კუთხური განაწილებების იზოტროპიულობაზე 
დაჯახების პარამეტრის შემცირებისას (b→0). ანიზოტრიპიის კოეფიციენტი იზრდება თითქმის 
წრფივად კინეტიკური ენერგიის E  გაზრდისას და 100 მევ–ის შემდეგ; პიონების გამოსხივება 
თითქმის ერთნაირია ყველა ურთიერთქმედი წყვილისთვის (სპექტრების პარალელობა). 
მიღებული შედეგები თანხმობაშია შიდა ბირთვულიკასკადური მოდელის 
წინასწარმეტყველებასთან. 
2) კუმულატიური პროცესების შესწავლა (p, d, He, C)C ადრონ–ბირთვულ და ბირთვ-ბირთვულ 
დაჯახებებში (4-10)GeV/c იმპულსების ინტერვალში  და -C- ურთიერთქმედებებში P -=40GeV/c
ბირთვულ დაჯახებებში ლაბორატორიულ პირობებში ბირთვული მატერია შეიძლება მიღებულ 
იქნას გაცილებით მაღალი სიმკვრივით და ტემპერატურით, ვიდრე ეს ნორმალურ (ნუკლონურ) 
მდგომარეობას ახასიათებს. ეს კი საშუალებას იძლევა შევისწავლოთ ბირთვული მატერიის 
მდგომარეობის განტოლება თერმოდინამიკური ცვლადების ფართო ინტერვალში.
    რელატივისტური ბირთვების დაჯახებების შედეგად მიღებული რეაქციების 
(მრავალნაწილაკოვანი მდგომარეობის) შესასწავლად შექმნილია სხვადასხვა მოდელები, რომელთა 
შესამოწმებლად საჭიროა სტატისტიკურად უზრუნველყოფილი ექსპერიმენტული მასალა. 
საჭიროა ისეთი სიდიდეების შესწავლა და გაზომვა, როგორებიცაა: ბირთვების ბირთვებთან 
ურთიერთქმედების კვეთა, იმ ნუკლონების რაოდენობა ბირთვებიდან, რომლებიც მონაწილეობას 
იღებენ ურთიერთქმედებაში, სხვადასხვა ტიპის მეორადი ნაწილაკების საშუალო მრავლობითობა 
(ენერგიისა და ბირთვების მასებისაგან დამოკიდებულებით), იმპულსური და კუთხური 
განაწილებები, ტემპერატურა.
კვლევის შედეგების საფუძველზე მომზადებულია ორი ნაშრომი:
„მოამბე“–ში გაგზავნილია ნაშრომი „Uncertainty Ratio for Short Range Correlation SRC and Fast 
Processes“
L. Aabesalashvili* and L. Akhobadze
რეზიუმე
გაანალიზებულია ხისტი და რბილი პროცესების მახასიათებლები AiAt  ბირთვ-ბირთვულ 
((p,d,He,C)(C,Ta))  დაჯახებებში    (4.2-10) AGeV/c   იმპულსების  ინტერვალში. აგებულია  p -ის 
განაწილებები    Y - სისწრაფეთა  სივრცეში და მოწმდება  SRC - ახლოქმედების კორელაციის 
პირობა     Y=|Yi-Yj|<2. ჩაწერილია   Y  -სისწრაფეთა    სივრცეში განუზღვრელობის თანაფარდობა 
Y -სა  და  P -ს შორის: YPħ. შეფასებულია ადრონების ურთიერთქმედების დრო და რადიუსი   
rin(10 -14)cm

“GESJ:Physic - ში გაგზავნილია ნაშრომი „-C - ურთიერთქმედებებში დაბადებული მეორადი 
ნაწილაკების თერმოდინამიკური მახასიათებლების დამოკიდებულება nc-კუმულატიური 
ცვლადისაგან 40 GeV/c პირველადი იმპულსის დროს“
ლიანა აბესალაშვილი, ლალი ახობაძე
რეზიუმე

hAt -ადრონ–ბირთვულ და AiAt-ბირთვ–ბირთვულ ურთიერთქმედებებში 40 GeV/c დამცემი 
იმპულსით. შესწავლილია მრავალნაწილაკოვანი პროცესები მეორადი ნაწილაკების p – 
პრტონებისა და  – მეზონებისათვის. დაბადების მოცულობა V, წნევა P და ტემპერატურა T 
დაკავშირებულია კუმულატიურ ცვლადთან nc. შეფასებულია მეორადი ნაწილაკების ემისიის 
რადიუსი r და მათი გამოსხივების ენერგიის ლოკალური სიმკვრივე (nc}.

ქვეპროქტი 5
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სამუშაო ჯერ არ არის დასრულებული. ამ ეტაპზე კი, 2022 წელს მიღებულია შემდეგი შედეგები:
1)ცნობილია, რომ შემოუსაზღვრელი ოპერატორებისთვის, როგორიცაა კვანტური მექანიკის 
ფიზიკური ოპერატორები, აუცილებელია მითითებულ იქნეს ფუნქციათა კლასი,რომელზეც ისინი 
არიან განმარტებული. სახელმძღვანელოებში ამ ფაქტს ნაკლები ყურადღება აქვს მიქცეული. 
განსაკუთრებით ეს ეხება თვითშეუღლებულ ოპერატორებს, რომელთა სპექტრალური თვისებები 
არსებითია ფიზიკური სისტემის  აღწერისათვის. უნდა აღინიშნოს, რომ უკანასკნელი პერიოდის 
ნაშრომებში მთავარი ყურადღება ექცევა ერთგანზომილებიან ამოცანებს შეზღუდულ არეებში, 
რომლებისთვისაც საჭირო ხდება სასაზღვრო პირობების მითითება ფუნქციათა არეების 
დასადგენად. წინამდებარე ნაშრომში ყურადღებას ვაქცევთ იმ გარემოებას, რომ სფერული 
სიმეტრიის დროს შრედინგერის განტოლებაში ცვლადთა განცალების შემდეგ მიიღება დინამიკის 
აღმწერი რადიალური განტოლება, რომელიც არის ერთგანზომიგანზომილებიანი 
განტოლება,ოღონდ რადიალური ცვლადი თავიდანვე შეზღუდულია ცალმხრივად. ამიტომ მისმა 
ამონახსნმა – რადიალურმა ფუნქციამ – უნდა შეასრულოს გარკვეული სასაზღვრო პირობა 
სათავეში. ამავე დროს შეზღუდვები ეხება თვით ოპერატორების სინგულარულ თვისებებსაც.
2)ვეილის მეთოდზე დაყრდნობით ნებისმიერი ორი ოპერატორისათვის ჩვენ განვაზოგადეთ 
ჰეიზენბერგ-რობერტსონის თანაფარდობა.განხილვა მიმდინარეობდა სფერულ კოორდინატთა 
სისტემაში, რომელშიც რადიალური ცვლადი შემოსაზღრულია ქვემოდან, რის გამოც აუცილებელი 
ხდება რადიალური ტალღური ფუნქციებისა და ოპერატორებისათვის სასაზღვრო პირობების 
გათვალისწინება კოორდინატთა სათავეში. ამის გამო წარმოიქმნება დამატებითი ზედაპირული 
წევრები, ჩვეულებრივ მიდგომისგან განსხვავებით. ეს დამატებითი წევრები  გამოთვლილია 
სხვადასხვა ამოხსნადი პოტენციალებისათვის  და გამოკვლეულია მათი ზეგავლენა ამოცანის 
ფიზიკურ სურათზე. ასევე ახლებურად არის გაანალიზებული დრო-ენერგიისათვის ჰეიზენბერგის 
თანაფარდობა და აღნიშნულია ზოგიერთი პრინციპული ხასიათის განსხვავება ტრადიციული 
მიგომისაგან.
3)ჰაიზენბერგის განუზღვრელობათა პრინციპის თანახმად არაკომუტირებადი დამზერადების 
გაზომვების განუზღვრელობათა ნამრავლი ქვემოდან შემოზღუდულია შესაბამისი ოპერატორების 
კომუტატორების საშუალო მნიშვნელობით ნებისმიერ მდგომარეობაში. Kკვანტური მექანიკის 
თითქმის ყველა სახელმძღვანელოში ამ თანაფარდობას აქვს ზოგადი ფორმა, რომელიც დაადგინა 
რობერტსონმა. შევნიშნოთ, რომ, მიუხედავად თანაფარდობის უდიდესი მნიშვნელობისა, ის 
არაერთხელ გამხდარა კრიტიკის ობიექტი სამეცნიერო ლიტერატურაში. მიღებულია შედეგები, 
რომლებიც ეწინააღმდეგება ამ თანაფარდობას. Aამ სტატიის მიზანია მოიძებნოს ახალი 
შემთხვევები, როცა ზემოხსენებული თანაფარდობა ტყუის. Gგანხილულია კულონის, 
მოდიფიცირებული კულონის და სინგულარული ოსცილატორის მაგალითები. ნაჩვენებია, რომ 
კომუტატორის საშუალო ხდება ნული, როცა საშუალოვდება სათანადო ტალღური ფუნქციებით.

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

3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით 
დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
3.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით,  პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწყებისა და 
დამთავრების წლები
“სტანდარტული მოდელის ფარგლებში და მის მიღმა ტოპ კვარკის წყვილთან ერთად მძიმე 
კვარკონიუმის წარმოქმნის გამოკვლევა ცერნის ATLAS დეტექტორის გამოყენებით და ATLAS-ის 
ადრონული ტაილ კალორიმეტრის განახლებისთვის ელექტრონიკის განვითარება”
სამეცნიერო მიმართულება:  1.საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
ქვე-მიმართულება:  1.3. ფიზიკური მეცნიერებანი 
 
პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები:
პროექტის დაწყების წელი:  2022
პროექტის დამთავრების წელი:  2025
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2. 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1.           არჩილ დურგლიშვილი  ( პროექტის ხელმძღვანელი)

 ნუგზარ მოსულიშვილი     ( კოორდინატორი)
ირაკლი მინაშვილი           (მკვლევარი)
თამარ ზაქარეიშვილი      (მკვლევარი)

              ედიშერ ცხადაძე   (მკვლევარი)
მირიან ტაბიძე       (მკვლევარი)
თამარ ჯობავა        (მკვლევარი)
ჯემალ ხუბუა          (მკვლევარი)

              მაია მოსიძე            (მკვლევარი)

2. 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. 1. ტოპ-ანტიტოპ წყვილის ასოციატიურად დაბადება მძიმე კვარკონიუმის  მდგომარეობასთან 

ერთად. 
მძიმე კვარკონიუმების შესწავლა იძლევა უნიკალურ საშუალებას კვანტური 

ქრომოდინამიკის ბუნების გასაგებად. გამოკვლევების პროგრამა ამჟამად მოიცავს პარტონების 
ცალკეულ და ორმაგ გაფანტვების შესწავლას, რომელიც ემყარება მძიმე კვარკონიუმის 
ასოციატიურად დაბადების გაზომვებზე სხვადასხვა მძიმე ობიექტებთან ერთად, როგორიცაა W და 
Z ბოზონები, ტოპ-ანტიტოპ წყვილები და ასევე კვარკონიუმის სხვა მდგომარეობები. ATLAS 
ექსპერიმენტის I გაშვებისას მიღებული მონაცემებით ჩატარდა ზოგიერთი ამ პროცესის 
პიონერული გაზომვები, რომელთა გაგრძელებას წარმოადგენს ჩვენს მიერ ჩატარებული მძიმე 
კვარკონიმუთან ერთად ტოპ-ანტიტოპ წყვილების ასოციატიურად დაბადების პროცესის კვლევა. 
აღნიშნული პროცესის კვლევა ჩატარდა ტოპ-ანტიტოპ კვარკების წყვილის ე.წ. 
ნახევრადლეპტონური დაშლის არხში, რა დროსაც ერთი ტოპ-კვარკი იშლება ლეპტონური არხით 
(t->bW->blν), ხოლო მეორე – ადრონული არხით (t->bW->bqq). ტოპ კვარკების წყვილებთან 
განვიხილეთ J/ψ მძიმე კვარკონიუმის (c-კვარკისა და ანტიკვარკის ბმული მდგომარეობა) 
ასოციატიური დაბადება, მის მიუონებად დაშლის არხში. გამოყენებული იქნა ATLAS-ის მეორე 
გაშვებისას, 2015-2018 წლებში, 13 ტევ ენერგიაზე პროტონ-პროტონული (pp) ურთიერთქმედებების 
შედეგად დაგროვილი მონაცემების სრული ნაკრები, რაც შეესაბამება 139 ფბ-1 ინტეგრალურ 
ნათებას.

შესასწავლ პროცესს წარმოადგენს ტოპ-ანტიტოპ კვარკებთან ერთად J/ψ ნაწილაკების 
პირდაპირი დაბადების პროცესი. ამ პროცესის შესწავლას ართულებს ფონური პროცესების 
არსებობა, რომელთაც გააჩნიათ სიგნალის შემთხვევების მსგავსი საბოლოო მდგომარეობის 
ტოპოლოგია. ასეთი პროცესები ძირითადად არის ტოპ- ანტიტოპ წყვილთან, ან W ბოზონთან 
ერთად J/ψ ნაწილაკების არა-პირდაპირი გზით დაბადების პროცესები. ფონური პროცესების 
წვლილის შესამცირებლად და სიგნალის ეფექტურობის მაქსიმალურად გასაზრდელად საჭიროა pp 
ურთიერთქმედებების შემთხვევების შერჩევის კრიტერიუმების განსაზღვრა. 

ტოპ-ანტიტოპ +  J/ψ შემთხვევების  განხილული ტოპოლოგიის შესაბამისად, შერჩევის 
კრიტერიუმები შესაძლებელია დაიყოს ორ ნაწილად. პირველი ნაწილი მიზნად ისახავს ტოპ-
ანტიტოპ კვარკების წყვილების შერჩევას: მოთხოვნილია სულ მცირე ერთი იზოლირებული 
ლეპტონი 27 გევ-ზე დიდი განივი იმპულსით, სულ მცირე ოთხი დიდი განივი იმპულსის მქონე 
ადრონული ჯეტი და შემთხვევაში ჩართული უნდა იყოს ერთლეპტონიანი ტრიგერი. 
შემთხვევების შერჩევის მეორე ნაწილი მიზნად ისახავს  J/ψ ნაწილაlot”-კების ამორჩევას: 
მოთხოვნილია სულ მცირე ერთი დიმიონური წყვილი, რომელიც შედგება საწინააღმდეგო ნიშნის 
მქონე მუხტისგან და ინვარიანტული მასა მოთავსებულია 2.5 დან 3.8 გევ-ის შუალედში.ტოპ-
ანტიტოპ +  J/ψ შემთხვევების ამორჩევისათვის შერჩევის კრიტერიუმების გამოყენების შედეგად 
მიღებული მონაცემები მოიცავენ როგორც J/ψ-ნაწილაკებს, ასევე კონტინიუმიდან (სხვადასხვა 
წყაროდან წარმოქმნილი მიონების წყვილი) მიღებულ დიმიუონის წყვილებს. 
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ჩვენი მიზანია გამოვყოთ ისეთი შემთხვევები, სადაც  ტოპ-ანტიტოპ წყვილებთან ერთად გვაქვს 
პირდაპირი გზით დაბადებული  J/ψ ნაწილაკები. პირდაპირი და არა-პირდაპირი გზით 
დაბადებულ  J/ψ ნაწილაკებს განასხვავებს სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზომილი მნიშვნელობა. 
პირდაპირი გზით დაბადებული  J/ψ ნაწილაკებისთვის აღნიშნული ცვლადი 
ფუნქციისგანაწილებული 0-ის მახლობლად ვიწრო გაუსის განაწილებით, ხოლო არა-პირდაპირი  
J/ψ ნაწილაკების სიცოცხლის ხანგრძლივობის განაწილება აღიწერება გაუსისა და 
ექსპონენციალური განაწილებების კონვოლუციით. 

 გაზომილი სიცოცხლის ხანგრძლივობის განაწილებიდან ნათლად გამოჩნდა, რომ 
დაიკვირვება ტოპ-ანტიტოპ წყვილებთან ერთად პირდაპირი გზით დაბადებული  J/ψ ნაწილაკები. 
ასეთი შემთხვევების რაოდენობის გასაზომად ჩატარებული იქნა სიცოცხლის ხანგრძლივობის 
განაწილების ფიტირება გარკვეული ფუნქციით, რომელშიც დირაკის დელტა ფუნქცია შეესაბამება 
პირდაპირი გზით დაბადებულ J/ψ ნაწილაკებს, ხოლო ექსპონენციალური ფუქნცია – არა-
პირდაპირი გზით დაბადებულებს.  ფიტირების ფუნქცია შეიცავს აგრეთვე გარჩევისუნარიანობის 
ფუნქციას, რომელიც აღიწერება ორი გაუსის ფუნქციის ჯამით. ფიტირების შედეგად მიღებულ 
იქნა  ტოპ-ანტიტოპ +  J/ψ შემთხვევების რიცხვი : 805+- 31. ე.წ. “ sPlot”-ის მეთოდი იქნა 
გამოყენებული J/ψ ნაწილაკების შემცველი შემთხვევების განაწილებების მისაღებად. ახალი 
შეწონილი  მონაცემები იქნა მიღებული შემდგომი ანალიზისთვის. ამრიგად იქნა განსაზღვეული 
სიგნალის არე  (SR) რომელიც შეიცავს ასევე შემთხვევებს ფონური პროცესებიდან 
ttbar/w/Z/VV/ცალკეული ტოპ კვარკი+პირდაპირ პროცესში დაბადებული J/psi შემთხვევები. 
განსაზღვრულ იქნა რამდენიმე ფონური პროცესის საკონტრლო არე (CR)  ძირითადი ფონების 
კომპონენტების კონტროლისთვის. W+J/ψ არის დომინანტური პროცესი ყველა CR–ში, ამიტომ იგი 
შეზღუდულია ( შემოსაზღვრულია) ყველა მათგანით. ჩატარებულ იქნა მართლმსგავსების 
ფუნქციით ფიტირება სიგნალის და საკონტროლო არეების გამოყენებით სიგნალის და ფონური 
პროცესების წვლილის დასადგენად. ფიტირებისას გაერთიანებულია ( კომბინირებულია) იმ 
ცვლადების განაწილებები სიგნალის და საკონტროლო არეებიდან, რომლებიც არ არიან 
დაკავშირებული J/psi ნაწილაკებთან. მართლმსგავსების ფუნქცია წარმოადგენს (აგებულია) 
პუასონის ალბათობის წევრების ნამრავლს ყველა განხილული ცვლადების განაწილებების ბინების 
მიხედვით. სიგნალის და  ფონური პროცესების ფორმები აღიწერება მონტე-კარლო შემთხვევების 
ნაკრებებით, რომლებიც მიიღება  სტანდარტული  მოდელის  ფარგლებში  არსებული პირდაპირი 
გზით დაბადებული J/psi ნაწილაკების გარეშე პროცესების მოდელირების შედეგად. დაშვებულია,  
რომ პირდაპირი გზით დაბადებული  J/psi ნაწილაკების არსებობა   მნიშვნელოვან გავლენას არ 
ახდენს ცვლადებზე, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული  J/psi ნაწილაკებთან. მონტე-კარლო 
შემთხვევების ნორმირების პარამეტრები წარმოადგენს ფიტირების თავისუფალ პარამეტრებს. 
სისტემატიკური განზუზღვრელობები ჯერ-ჯერობით გათვალისწინებული არ იქნა. ფონური 
პროცესების მოდელირების და მართლმსგავსების ფუნქციით ფიტირების სისწორის 
სტაბილურობის შესამოწმებლად განსაზღვრული იქნა ვალიდაციის არეები. ფიტირების შემდეგ 
ვალიდაციის არეებში მიღებული ფონური პროცესები ცდომილებების ფარგლებში თანხვედრაში 
არიან ექსპერიმენტულ მონაცემებთან, რაც მიუთითებს ფიტირების პროცედურის და ფონური 
პროცესების შეფასების სტაბილურობაზე/სისწორეზე. ფონური პროცესების ერთმანეთისაგან 
განცალკევების მიზნით განხილული იქნა ორი მრავალცვლადიანი ანალიზის ალგორითმი BDTG . 
სიგნალის მნიშვნელობა ( დამზერის ალბათობა) დაახლოებით ~7σ -ს  ტოლია მხოლოდ 
სტატისტიკური ცდომილების ( განუზღვრელობის)  გათვალისწინებით.

2.   ATLAS დეტექტორის ტაილ კალორიმეტრის მობილური სატესტო აღჭურვილობების 
განვითარება ახალი ელექტრონიკის სერტიფიცირებისთვის და დეტექტორის კონტროლის 
სისტემის გამოყენებით კალორიმეტრის პარამეტრების მონიტორინგი.

2.ა) პრომეთეო“სატესტო სისტემის პროტოტიპის აპარატურული და პროგრამული 
უზრუნველყოფის განვითარების დასრულება

PROMETEO  - “პრომეთეო” (პორტატული წამკითხავი მოდული  ტაილების/ფილების 
ელექტრონიკისთვის) არის მობილური სატესტო სტენდი მაღალი ნათების დიდ ადრონულ 
კოლაიდერში  ტაილ კალორიმეტრის  ( TileCal)  დეტექტორის ელექტრონიკის 
სერტიფიცირებისთვის. ის წარმოადგენს დამოუკიდებელ და სრულიად ავტონომიურ სისტემას, 
რომელიც მოიცავს ყველა აუცილებელ კომპონენტს TileCal-ის დეტექტორის ელექტრონიკის სწორი 
ფუნქციონირების შესამოწმებლად აწყობის, ინსტალაციისა და ექსპლოატაციის დროს.
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PROMETEO-ს უნდა შეეძლოს შეამოწმოს დეტექტორის ელექტრონიკის ყველა ფუნქცია, 
როგორიცაა: დაკავშირება, პედესტალი, მუხტის ინექცია, ფოტოგამამრავლებლის (PMT) ის-ბლოკის 
რეაგირება მოდებული LED სინათლის ინექციაზე და ა.შ. (დაწვრილებით მოგვიანებით იქნება 
განხილული). “პრომეთეო” არის MobiDICK-ის იდეის გაგრძელება, რომელიც იყო მობილური 
სატესტო სტენდი ძველი ( ადრინდელი)  ელექტრონიკისთვის და აღმოჩნდა სასარგებლო 
დეტექტორის მუშაობისა და ექსპლოატაციის დროს.

“პრომეთეო”-ს პროგრამული უზრუნველყოფა არის პროგრამირების ენა Java-ზე 
დაფუძნებული გრაფიკული მომხმარებლის ინტერფეისი (GUI). GUI-ს შეუძლია შეამოწმოს და 
გადაამოწმოს აპარატურის კომპონენტების სწორი ფუნქციონირება. ეს ხორციელდება 
პროგრამული პანელების გამოყენებით, რომელთა საშუალებით შესაძლებელია  სხვადასხვა 
ტესტების განხორციელება/ჩატარება:
ე.წ. “პედესტალის” ტესტები გვიჩვენებს პედესტალის (ანუ ელექტრონიკის ხმაური ყოველგვარი 
სიგნალის გარეშე)  დონეს დეტექტორის ელექტრონიკისთვის; ანალოგური სიგნალის ციფრულ 
სიგნალში გარდამქმნელის /კონვერტორის  - ADC-ის წრფივობა გვიჩვენებს ADC-ების 
მახასიათებლებს მთავარი დაფებიდან. ეს ტესტი მოიცავს 12-ბიტიანი ADC-ის მთელ დიაპაზონს 
და ამოწმებს მისი გამომავალის წრფივობას. ტესტი ჩაითვლება დასრულებულად, თუ გვაქვს 
წრფივი ნახაზი მთელ დიაპაზონში.

მუხტის ინექცია (Charge Injection (CIS)) ამოწმებს FENICS ბარათის და მთელი ციფრული 
წაკითხვის ჯაჭვის სწორ ფუნქციონირებას მუხტის ცნობილი სიდიდის  ინექციით ( შეშვებით).
ფოტოგამამრავლებლის ბლოკების (PMT-Blocks)-ის ტესტირება მოითხოვს პრომეთეოს-ს ჰქონდეს 
სინათლის წყარო, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს 25 ნწმ სინათლის იმპულსი (მსგავსი შუქი, 
რომელიც იქნება დეტექტორში ფიზიკის, ანუ  ექსპერიმენტულ მონაცემთა  დაგროვებისთვის  
დეტექტორის გაშვების დროს). ეს მიიღწევა LED დრაივერის დაფით, რომელსაც შეუძლია 25 ნწმ 
სიგანის სინათლის იპულსის შეყვანა ფოტოგამამრავლებლის ბლოკებში. PMT-ის პასუხის 
საფუძველზე, პრომეთეოს-ს შეუძლია დაადასტუროს მათი სწორი ფუნქციონირება, ასევე 
შეამოწმოს დეტექტორის ელექტრონიკის მთელი წაკითხვის ჯაჭვი.
პრომეთეოს პროგრამული უზრუნველყოფა უზრუნველყოფს ყველა ძირითადი პარამეტრის 
ტესტირებას ATLAS ექსპერიმენტის ადრონული ტაილ კალორიმეტრის  Tახალი, განახლებული 
ელექტრონიკისთვის. მომხმარებლის გრაფიკული ინტერფეისი (GUI) არის ძალიან მეგობრული და 
მარტივი გამოსაყენებლად.

2.ბ) ტაილ კალორიმეტრის ელექტრონიკის კვების წყაროს ძირითადი პარამეტრების(შემავალი და 
გამომავალი ძაბვები,შემავალი და გამომავალი დენები, ტემპერატურა, და სხვ. ) კონტროლი და 
მონიტორინგი.

ადრონული ტაილ კალორიმეტრი შედგება 256 ინდივიდუალური ე.წ დაბალი ძაბვის 
კვების წყაროსგან (LVPS) ელექტრონიკის ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად. თითოეულ LVPS-
ს აქვს 8 განსხვავებული ძაბვის გამომავალი, რომელიც პასუხისმგებელია ელექტრონიკის 
სხვადასხვა ნაწილზე სწორი ძაბვის დაყენებაზე/მორგებაზე.
დეტექტორის კონტროლის სისტემა (DCS) მუდმივად აკონტროლებს ყველა შემავალი/გამომავალი 
ძაბვის დონეს, ისევე როგორც ტემპერატურას თითოეულ ცალკეულ კვების წყაროზე  LVPS- ზე და 
მის ბლოკებზე.  

2022 წლის  განმავლობაში ექსპერიმენტულ მონაცემთა დაგროვების/აკრეფის დროს ჩვენ 
აღმოვაჩინეთ რამდენჯერმე LVPS-ის  ძაბვის მნიშვნელობის ვარდნა/ცვლილება. როგორც 
ჩვეულებრივ, ძაბვის მნიშვნელობის ვარდნები/ცვლილებები შეიძლება 
დაფიქსისირდეს/გამოსწორდეს  LVPS-ის გადატვირთვით, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში 
შეუძლებელი იყო LVPS-ის ხელახლა გადატვირთვა.

2022 წლის  განმავლობაში ექსპერიმენტულ მონაცემთა დაგროვების/აკრეფის პერიოდის 
ბოლოსთვის არის 3 მოდული, LBA33, LBC24 და EBC58, გამორთულია LVPS ძაბვის 
ვარდნის/ცვლილებების გამო. LBC24 მოდული გამორთული იყო 5 ნოემბერს, მანამდე LVPS -ის 
ძაბვის ვარდნა/ცვლილება ორჯერ დაფიქსირდა. პირველი ვარდნა ჩვენ აღმოვაჩინეთ 5 აპრილს და 
მეორე  კი 30 აგვისტოს. ორივე ჯერზე პრობლემა გადაწრილი იქნა LVPS-ის გადატვირთვით.
ერთ-ერთი მოდული LBA58 მუშაობს ე.წ. საგანგებო რეჟიმში. მაღალი ძაბვის მნიშვნელობები 
ფოტოგამამრავლებლებზე მოდებული მაღალი ძაბვის მნიშვნელობები არ არის კონტროლირებადი. 
ყოველ შემთხვევაში, მოდული მუშაობს გამართულად და მისგან მიღებული მონაცემები სწორია. 
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ამ მოდულის პრობლემა მდგომარეობს  5V მქონე ბლოკში. ბლოკი მკვდარია, გამომავალი ძაბვა 
არის 0V ნაცვლად 5V. -ისა

გაუმართაობის ყველა შემთხვევა გამოსწორდება 2022 წლის დეკემბრიდან 2023 წლის 
თებერვლის ჩათვლით დიდი ადრონული ამაჩქარებლის ტექნიკური გაჩერების დროს, როდესსაც  
იქნება წვდომა ATLAS-ის დანადგარზე და მათ შორის ტაილ კალორიმეტრზე და მოხდება ყველა 
გაუმართავი ბლოკების გამოცვლა/შეკეთება.
2.გ) ტაილ კალორიმეტრის ფოტოგამამრავლებლების(10000-ზე მეტი)კონტროლი და 
მონიტორინგი: შემავალი საერთო ძაბვა,შემავალი ძაბვა Opto და მაღალი ძაბვის(HV) 
დაფებისათვის, ძაბვა თანმიმდევრობით ჩართული სქემის- Canbus-ის, ტემპერატურა და სხვა

დეტექტორის კონტროლის სისტემა (DCS) აკონტროლებს ადრონული ტაილ 
კალორიმეტრის Tile ფოტოგამამრავლებლების (PMT) თითქმის 20000 პარამეტრს. ერთ-ერთი 
მთავარი პარამეტრია PMT-ზე მოდებული /მიწოდებული მაღალი ძაბვის მნიშვნელობები.
PMT-ებზე სტაბილური ძაბვა უზრუნველყოფს ზოგადად დეტექტორიდან აღებული სწორი 
მონაცემების გარანტიას. მოდებული/მიწოდებული ძაბვის მაქსიმალური ცვალებადობაა +-2 V-ია. 
იმ შემთხვევაში, თუ PMT-ზე ძაბვის მნიშვნელობის ცვალებადობა 2 V-ზე მეტია, DCS სისტემა 
იძლევა გაფრთხილებას ამის შესახებ.

2022 წლის  განმავლობაში ექსპერიმენტულ მონაცემთა დაგროვების/აკრეფის დროს  ტაილ 
კალორიმეტრზე დაფიქსირდა მხოლოდ რამდენიმე ასეთი შემთხვევა, ანუ 10000-დან მხოლოდ 4 
PMT-ზე მაღალი ძაბვა იყო დაშვებული დიაპაზონის მიღმა. PMT30 LBA15 მოდულში არის 15,7 V 
დაშვებული დიაპაზონის მიღმა. PMT25 მოდულში LBC41 არის 27,5 V დაშვებული დიაპაზონის 
მიღმა. PMT22 LBA11 მოდულში არის -6.9V დაშვებული დიაპაზონის მიღმა. PMT23 მოდულში 
EBC21 არის 10.9V დაშვებული დიაპაზონის მიღმა. იმის გამო, რომ ოთხივე არხი ძალიან 
სტაბილურია, არ არის გათვალისწინებული  ამ არხების გამოცვლა/შეკეთება. არსებობს ასეთი 
არხის ხელახალი კალიბრების შესაძლებლობა სხვადასხვა ხელსაწყოების გამოყენებით, 
როგორიცაა CIS (ფიქსირებული მუხტის ინექციის სისტემა), Cs (ცეზიუმის წყარო) და ლაზერული 
კალიბრება. შესწორება უკვე გაკეთდა და ეს არხები შეიძლება ჩაითვალოს როგორც გამართული 
არხები.
2.დ)  ტაილ კალორიმეტრის ბოლო დროს კონსოლიდირებული გაციების სისტემის პარამეტრების 
კონტროლი (ტემპერატურა შესავალზე დაგამოსავალზე,წყლის ხარჯი, დონე დაწნევა, და სხვა).

ტაილ კალორიმეტრის გაციების სისტემა  გაძლიერებული იყო ბოლო ორწლიანი 
პერიოდის განმავლობაში (დიდი ადრონული ამაჩქარებლის ხანგრძლივი გამორთვის მე-2 
პერიოდი) მოდულების თითოეულ გაციების მარყუჟზე საიზოლაციო სარქველების დამატებით. 
ასეთი სარქველები იძლევა ინდივიდუალური პრობლემური მოდულის გათიშვას მოცემული 
გაციების მარყუჟიდან. იმის გამო, რომ გაციების მარყუჟები შედგება მინიმუმ 8 ან 12 მოდულისგან, 
ცუდი მოდულების ამოღება მარყუჟიდან მისი სწორი ფუნქციონირების საშუალებას იძლევა.

საბედნიეროდ, არ ყოფილა ფატალური შეცდომები ელექტრონიკის გაციებასთან 
დაკავშირებით 2022 წლის განმავლობაში მონაცემთა შეგროვებისას. მაგრამ ჩვენ აღმოვაჩინეთ 
დეტექტორის კონტროლის სისტემის მეშვეობით  ზოგადად გაციების სისტემის გარკვეული 
დეგრადაცია. სისტემატურად შემცირდა ერთ-ერთი პარამეტრი, ე.წ. „PPV ციკლი“, რომელიც 
შეესაბამება ვაკუუმური ტუმბოს გაშვებებს შორის დროს. მაისიდან ნოემბრის ბოლოდან „PPV 
ციკლი“, 550 წუთიდან 200 წუთამდე შემცირდა. რამდენიმე გაციების მარყუჟში აღმოჩენილია 
გაჟონვა. დღეს გაციებისს მარყუჟები 7,10,11 და 16 ჩაკეტილია და PPV ციკლი 500 წუთს აღწევს. 
შემდეგი ნაბიჯი იქნება ამ მარყუჟების შიგნით  გაჟონვის მქონე მოდულის  ზუსტად განსაზღვრა. 
ეს მოხდება თითოეულ უჯრაზე დამონტაჟებული საიზოლაციო სარქველების დახურვით.

3. სცინცილატორული დეტექტორების საცდელი სტენდის შექმნა თსუ მეფის ლაბორატორიაში და 
ახალგზრდა მკვლევარების მომზადება CERN-ის ATLAS  დეტექტორის ტაილ კალორიმეტრის 
განახლების  პროგრამაში მუშაობისთვის.

3.ა).  სცინტილატორული დეტექტორების შექმნა (სცინტილატორი / შუქგამტარი ბოჭკო / 
ფოტოგამამრავლებელი).

ლაბორატორიაში მიღებულია 3 მმ სისქის სცინტილატორული ფილები, რომლებიც CERN-
დან იქნა საჩუქრად მოწოდებული სასწავლო-სამეცნიერო სამუშაოების ჩასატარებლად. ამ 
ფილების პაკეტები გამოყენებული იქნა სცინტილატორული დეტექტორების შესაქმნელად, 
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რომელიც ურიკებიანი კოსმოსური სხივების ტელესკოპის ძირითადი აქტიური ელემენტია. 
დეტექტორი (მთვლელი) წარმოადგენს ყუთში მყარად დაფიქსირებულ სცინტილატორების 
პაკეტს, რომლებიდანაც სცინტილატორული სინათლე იხსნება გვერდულა წახნაგებიდან 
შუქგამტარი სპექტრის წამნაცვლებელი ბოჭკოებით. ეს ბოჭკოებიც ასევე CERN-დან არის 
მოწოდებული. ბოჭკოები სინათლეს მიმართავენ ამავე ყუთში მოთავსებულ 
ფოტოგამამრავლებელზე (PMT-84, ლაბორატორიის რესურსებიდან).   სცინტილატორული 
ფილები გახვეულია შუქგაუმტარ შავ ქაღალდში, ყუთების შიდა მხარე შავად არის შეღებილი და 
დაფარულია ასევე შუქგაუმტარი შავი ქაღალდით, რათა გამოირიცხოს არასცინილატორული, ანუ 
ფონური შუქის მოხვედრა ფოტოგამამრავლებლის ფანჯარაზე. დახურული ყუთის წახნაგში 
ჩამონტაჟებულია კონექტორები მაღალი ძაბვის კვების მიწოდებისა და ფოტოგამამრავლებლიდან 
სიგნალის გამოსაყვანად.
3.ბ)  მცირე საცდელი სტენდის შემუშავება მილაკური ფოტოგამამრავლებლებისთვის და მისი 
გამოყენება არსებული ფოტოგამამრავლებლების მახასიათებლების შესასწავლად.

ფოტოგამამრავლებელი მილაკი შუქმგრძნობიარე ხელსაწყოა. ძაბვამოდებულ მილაკზე 
დღის სინათლის მოხვედრა მის გადაწვას გამოიწვევს, ამიტომ სატესტო და აქტიური სამუშაოების 
ჩასატარებლად მილაკი სრულ შუქიზოლირებულ გარემოში ან კორპუსში თავსდება. ყოველ 
მილაკს აქვს ე.წ. „ქარხნული პასპორტი“, რომელშიც მისი სამუშაო პარამეტრებია მითითებული, 
თუმცა ზუსტი სამუშაოებისთვის ყოველი მილაკი საჭიროებს ცალკე ტესტირებას, რათა გაირკვეს 
სამუშაო ძაბვის სიდიდე, მილაკის ბნელი დენი და ა.შ. ამ მიზნისათვის შექმნილია ე.წ. „შავი ყუთი“ 
- გარე სინათლისგან სრულად იზოლირებული ყუთი, რომლის შიდა ზედაპირიც შავი 
შუქგაუმტარი ქაღალდით არის ამოფენილი. ყუთის ერთ გვერდში ჩამონტაჟებულია მაღალი 
ძაბვის შემყვანი და სიგნალის გამომყვანი კონტაქტები. ყუთში შეიძლება მოთავსდეს შიშველი 
ფოტოგამამრავლებელი, ასევე სცინტილატორითა და რადიაქტიური წყაროთი და უკვე 
დახურული, ზემოდან დამატებით შუქგაუმტარი ხუფით დაფარული ყუთი მზადაა გაზომვითი 
სამუშაოების ჩასატარებლად.
3.გ) კოსმოსური სხივების ტელესკოპების შექმნა.
თსუ მეფის ექსპერიმენტული მეთოდების ლაბორატორიაში ამოქმედებულია 2 ტიპის კოსმოსური 
სხივების ტელესკოპი. 
მბრუნავი ტელესკოპი წარმოადგენს სპეციალურ სადგამზე დამაგრებულ 30 სმ რკინის 
მშთანთქმელ ფილტრს, რომელზეც ასევე დამაგრებულია ზედაპირებიდან 1.5 მ და 0.5 მ 
მანძილებზე სცინტილატორული მთვლელების პლატფორმები. სადგამი იძლევა საშუალებას 
ვცვალოთ ტელესკოპის დახრის კუთხე,  რაც თავის მხრივ ატმოსფეროში შემოსული კოსმოსური 
სხივების მიმართულების არჩევის საშუალებას იძლევა. სტენდზე 3 სცინტილატორული მთვლელი 
თავსდება და მათი ერთმანეთთან თანხვედრის სქემაში ჩართვით სხივების საკმაოდ ვიწრო ზოლის 
გამოყოფის საშუალება, მათი სიმაღლეში დაცილება კი გვერდიდან შემოსული, ე.წ. ფონური 
სხივების ჩახშობის გარანტიას იძლევა. სადგამის სახელურის ტრიალით ვცვლით ვერტიკალის 
დახრას და 30 გრადუსზე მეტი დახრით უკვე სრულად გამოვდივართ ვერტიკალის ზონიდან და 
შეგვიძლია ვაფიქსიროთ ატმოსფეროში სხვა კუთხეებით მომავალი ნაწილაკები, გავზომოთ მათი 
ინტენსივობა შთამთქმელი ფილტრით ან მის გარეშე. ტელესკოპის მექანიკური ნაწილი შექმნილი 
იყო ლაბორატორიაში რამდენიმე წლის წინ. ამჟამად გაკეთდა სცინტილატორული მთვლელების 
დისტანციური თაროები, მოხდა ამ მთვლელების განახლება, ძაბვა-თვლის მახასიათებლების 
დაზუსტება და ლაბორატორიული ამოცანის ფიზიკური ნაწილის დახვეწა. 
ურიკებიანი ტელესკოპი. 6-დონიანი ტელესკოპის ქვედა და ზედა დონეებზე თავსდება 
სცინტილატორული მთვლელები, რომლებიც ელექტრონიკის კარადაში განთავსებულ 
თანხვედრის სქემაში არიან ჩართულები და მათი საერთო, თანხვედრის სიგნალით განისაზღვრება  
ტელესკოპის აქტიურ ზონაში კოსმოსიდან შემოსული ნაწილაკის გავლა. შიდა ოთხ დონეზე 
მოთავსებულია ბორბლებიანი ურიკები რკინის შთანთქმელი ფილებით. ამ ურიკებით 
შესაძლებელია შთანთქმელების მოთავსება სცინტილატორებს შორის აქტიურ ზონაში, ან ამ ზონის 
მიღმა გატანა. რკინის ფილები 10 მმ სისქისაა თითოეული და 300x300 მმ სიგრძე-სიგანით  
სრულად იფარება აქტიური ზონა.  ურიკებზე ფილები სხვადასხვა რაოდენობითაა დაწყობილი: 
1,2,4 და 4. ასე რომ, აქტიურ ზონაში შეგვიძლია შთამთქმელის სისქე ვცვალოთ 10-110 მმ 
ფარგლებში. 

სტენდის საშუალებით შესაძლებელია სტუდენტებმა ნახონ კოსმოსური სხივების 
ინტენსივობის ცვლილება შთამთქმელის სისქესთან მიმართებაში. ამასთან სტუდენტი იღებს 
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პრაქტიკული მუშაობის გამოცდილებას ფოტოგამამრავლებლებთან, სცინტილატორულ 
მთვლელებთან, ელექტრონული თანხვედრის სქემასთან და მონაცემთა მიღება-დამუშავების 
მიმართულებით. 

მიმდინარე წელს ამ სტენდზე ჩატარებული სამუშაოების ბაზაზე მომზადდა თსუ-ის 
მაგისტრანტი სტუდენტის, გიორგი თაყაძის სამაგისტრო ნაშრომი.
3.დ) სცინტილატორული დეტექტორების ტესტირება / შემოწმება კოსმოსური სხივების 
ტელესკოპების და რადიაქტიური წყაროს საშუალებით.

სცინტილატორული დეტექტორი (მთვლელი) დამოუკიდებელი ხელსაწყოა, რომელიც 
აფიქსირებს მასში გამავალ ელემენტარულ ნაწილაკს და იძლევა ამ მოვლენის შესაბამის 
ელექტრულ იმპულსს. პირველ რიგში მიღებული ანალოგური სიგნალი დაიმზირება 
ოსცილოსკოპის საშუალებით. 
მთვლელის ტესტირების ძირითადი ეტაპია გარკვეულ დროით ინტერვალში მიღებული 
სიგნალების რაოდენობის დადგენა სხვადასხვა ძაბვისათვის. ძაბვის მატებით თვლის სიჩქარე 
მატულობს (ამ დროს იზრდება ნაწილაკთა რეგისტრაციის ეფექტურობა), გარკვეულ ინტერვალში 
იგი გადის ე.წ. პლატოზე, ანუ თვლის მატება არ ხდება, რაც მიანიშნებს, რომ ყველა მოსული 
ნაწილაკი რეგისტრირდება ეფექტურობის მაქსიმუმის შესაბამისად. ძაბვის შემდგომი მატებით 
თვლის ზრდა მიანიშნებს, რომ საქმეში შემოდის ფონური, ე.წ. ბნელი დენები, რაც მიანიშნებს, რომ 
მილაკი სამუშაო რეჟიმს გაცდა. პლატოს შესაბამისი ძაბვის ინტერვალი არის სწორედ სამუშაო 
ძაბვა. ლაბორატორიაში არსებული ყოველი ფოტოგამამრავლებელი და სცინტილატორული 
მთვლელი გადის ამგვარ „პასპორტიზაციას“. მთვლელი ასევე გამოიცდება ნაწილაკთა თვლაზე 
სრულ სიბნელეში მოთავსებით. ამ დროს მოწმდება სცინტილატორული მთვლელის კორპუსის 
შუქიზოლაცია. 

მთვლელიდან მოსული სიგნალების რაოდენობის დიდი წილი არანაწილაკური 
წარმოშობისაა, ანუ ფონურია. ფონის გამოსარიცხად 2 მთვლელია საჭირო და ისინი ერთვებიან 
თანხვედრის სქემაში. კოსმოსური სხივების სტენდებზე აუცილებლად 2 მაინც მთვლელი 
მონტაჟდება, რათა დამზერილი იქნას სწორედ ნაწილაკის განჭოლვის შედეგად მიღებული 
სიგნალი. 

კოსმოსური სხივები არ არის ინტენსიური. მთვლელის სწრაფი ტესტირებისათვის 
გამოიყენება რადიაქტიური წყაროები, რომელთაც აქვთ საკმარისი ენერგია, რათა სრულად 
განჭოლონ მთვლელის კორპუსის კედლები. რადიაქტიური წყაროების სტენდზე ხდება ასევე 
ანათვლების აღება მთვლელის სხვადასხვა უბნიდან, რითაც მოწმდება სცინტილატორული 
მასალის ერთგვაროვნება. ამისათვის რადიაქტიური წყაროს ნაწილაკთა კონა კოლიმატორის 
საშუალებით ვიწროვდება და ანათვლები აიღება მისი სცინტილატორის სხვადასხვა წერტილში 
გადაადგილებით. ლაბორატორიას გააჩნია რადიაქტიური წყაროების 2-განზომილებიან სიბრტყეში 
მამოძრავებელი სტენდი დისტანციური მართვით, რითაც ოპერატორის შეხება წყაროს კორპუსთან 
მინიმუმამდეა დაყვანილი უსაფრთხოების მიზნით.
3.ე) წამკითხველი ელექტრონიკის ბლოკების, სიგნალების მიღების და დამუშავების 
კომპიუტერული პროგრამების შექმნა. 

CERN-დან მიღებულია NIM-სტანდარტის წამკითხველი ელექტრონიკის ბლოკები, 
სიგნალების მიღებისა და დამუშავებისათვის. ბლოკები მოთავსებულია ელექტრონიკის კარადაში 
მოთავსებულ NIM-სტანდარტის კრეიტში, რომელიც ლაბორატორიის რესურსებიდანაა. 
სცინტილატორული მთვლელის სიგნალის დამუშავების ლოგიკა შემდეგია: მთვლელიდან 
ანალოგური  სიგნალი  დაიმზირება ოსცილოსკოპზე. პარალელურად იგი ხვდება 
დისკრიმინატორულ ბლოკში, სადაც ხდება მისი გაციფრება. ამ ბლოკს აქვს ზღურბლის 
რეგულატორი, რაც საჭიროა ფონური სიგნალების ჩამოსაჭრელად. მიღებული ციფრული სიგნალი 
მიდის გადამთვლელში, ასევე პარალელურად განშტოვდება თანხვედრის სქემის ბლოკის 
შესავალზე. იგივე გზას გადის მეორე სცინტილატორიდან მიღებული სიგნალიც. ამ ორი სიგნალის 
თანხვედრა იძლევა კოსმოსური ნაწილაკის რეგისტრაციის სიგნალს, რომელიც ასევე ხვდება 
ციფრული გადამთვლელის შესავალზე. ამგვარად, გადამთვლელი გვაძლევს როგორც პირდაპირი 
სცინტილატორების სიგნალების, ასევე მათი თანხვედრის თვლას.  გადამთვლელ ბლოკს გააჩნია 
დროის ათვლის ფუნქციაც და სასურველი დროითი ინტერვალი შეგვიძლია „შევუკვეთოთ“. 
ამრიგად, ელექტრონიკის ბლოკების ფუნქციონალური პროგრამით შესაძლებელია კოსმოსური 
ნაწილაკების თვლის განხორციელება. შემდეგი ეტაპია კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც 
გადამთვლელში მისულ სიგნალებს კომპიუტერულად წაიკითხავს, ჩაიწერს და ამგვარად ოფ-ლაინ 
რეჟიმში შესაძლებელი ხდება ვოლტ-ამპერული მახასიათებლების დიაგრამების აგება სხვადასხვა 
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რეჟიმებისათვის: შთანთქმელის სისქის ცვლილება, ტელესკოპის დახრის კუთხის ცვლილება და 
ა.შ. კომპიუტერული მართვის პროგრამების შემდგომი დახვეწა ითვალისწინებს როგორც 
სიგნალებთან მუშაობას, ასევე რადიაქტიური წყაროს ორგანზომილებიანი სტენდის მართვას, 
ძაბვის, შემავალი ზღურბლების, დროითი ინტერვალების ცვლილებების ავტომატურ რეჟიმში 
მართვას.
3.ვ) სითბურად მდგრადი "შავი ყუთის" შექმნა ტემპერატურისადმი მგრძნობიარე 
ნახევარგამტარული ელემენტების მახასიათებლების შესასწავლად. 

საგრანტო პროგრამით გათვალისწინებულია ნახევარგამტარულ, სილიკონურ 
ფოტოგამამრავლებლებთან (SiPM) მუშაობა, რომელთა მუშაობის სიზუსტე დიდად არის 
დამოკიდებული მოდებული ძაბვის სტაბილურობაზე, ასევე გარემოს ტემპერატურაზე. 

SiPM-ების ძაბვური და ტემპერატურული მახასიათებლების გასაზომად შექმნილია 
თერმოსტაბილური შავი ყუთი, რომელიც უზრუნველყოფს მისი შიდა სივრცის შუქ და თერმო 
იზოლაციას. ყუთის კედლები გაკეთებულია 40 მმ სისქის თბოსაიზოლაციო პენოპლასტის 
ფირფიტებისაგან. შავი ლენტით დაფარული ზედაპირები უზრუნველყოფენ შიდა სივრცეში 
საჭირო სიბნელეს და შუქ-იზოლაციას. 

ყუთის სახურავში ჩამონტაჟებულია საკომუნიკაციო კონექტორები ყუთის შიდა 
კლიმატური რეჟიმის დარღვევის გამოსარიცხად. აქვეა ტემპერატურის მართვის ელემენტები: 
ქულერები და გამათბობლები, ტემპერატურის გამზომი სისტემა. 

ამ მომენტისთვის ჩატარებულია მხოლოდ თავად ყუთის შუქ და თერმო ტესტირება, 
ვინაიდან  SiPM ელემენტები ჯერ არ არის შეძენილი.

3.2.
1) დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწყებისა და 
დამთავრების წლები
1. “მაღალი სიზუსტის პოლარიმეტრია დამუხტული ნაწილაკების ელექტრული დიპოლური 
მომენტის (EDM) ძიებისათვის დამაგროვებელ რგოლებზე”; დარგი/მიმართულება: მიმართულება:          
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, ქვე-მიმართულება:      ფიზიკური მეცნიერებანი, კატეგორია:            
ელემენტარული ნაწილაკების და ველების ფიზიკა; საიდენტიფიკაციო კოდი: DI-18-298; დაწყება-
დამთავრება: 17.12.2018 - 16.06.2022 (პროექტი გაგრძელდა 6 თვით).

2. “მონაცემთა ანალიზი”; დარგი/მიმართულება: მიმართულება: საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებანი, ქვე-მიმართულება: მათემატიკა; საიდენტიფიკაციო კოდი: SP-2-21-156; დაწყება-
დამთავრება: 17.12.2021 - 17.03.2022.

3. .FR 18-1268,  "ნეიტრინული კვლევები KM3NeT   ტელესკოპის საშუალებით" 
      2019-2022,  ფიზიკა (ნაწილაკების ფიზიკა, ასტროფიზიკა, მონაცემების დამუშავება)

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი: დოქტორი, ირაკლი ქეშელაშვილი, 
პროექტის თანახელმძღვანელი:        დოქტორი, გიორგი მაჭარაშვილი, 
პროექტის კოორდინატორი:              დოქტორი, ნოდარ ლომიძე,
ძირითადი პერსონალი:                       დოქტორი, მირიან ტაბიძე,
ძირითადი პერსონალი:                       დოქტორი, ანდრო კაჭარავა, 
ძირითადი პერსონალი:                       დოქტორი, დავით მჭედლიშვილი, 
ძირითადი პერსონალი:                       დოქტორანტი, დიტო შერგელაშვილი,
ძირითადი შემსრულებელი:              დოქტორანტი, ოთარი ჯავახიშვილი,

2. პროექტის ხელმძღვანელი:      დოქტორი, გიორგი მაჭარაშვილი
პროექტის კოორდინატორი:      პროფ, ზაზა მეტრეველი

3. .რევაზ შანიძე (ხელმძღვანელი)
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ლალი ხარხელაური (პროექტის კოორდინატორი)
გოგიტა პაპალაშვილი (თსუ დოქტორანტი, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი)
გიორგი ქისტაური (თსუ დოქრორანტი, ძირითადი შემსრულებელი)

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. თანამედროვეობის ყველაზე გამომწვევი და წარმატებული ფუნდამენტური კვლევების თეორია, 
სტანდარტული მოდელი (SM), ახლო წარსულში დასრულდა ჰიგსის ნაწილაკის აღმოჩენით. ეს 
ნიშნავს, რომ თეორია ჭეშმარიტია. მიუხედავად ამისა, მსოფლიოში ტარდება სხვადასხვა კვლევები 
და ექსპერიმენტები, რათა აღმოჩენილი იყოს ისეთი მოვლენები, რომლებიც მოითხოვენ ამ 
თეორიიდან გასვლას. მათ შორის ერთერთი ამბიციური მიმართულებაა ელემენტარული 
ნაწილაკების, კერძოდ დამუხტული ადრონების, პერმანენტული ელექტრული დიპოლური 
მომენტის ძიება. იმ შემთხვევაში თუ ელექტრული მომენტის არსებობა დადასტურდება, ეს იქნება 
მინიშნება იმ ერთერთ მოვლენაზე, რომელიც შეიძლება იყოს სამყაროში მატერიის და 
ანტიმატერიის ასიმეტრიის მიზეზი. ამას გარდა ეს აუცილებლად მოითხოვს სტანდარტული 
მოდელის გაფართოებას, ე.წ. "ახალი ფიზიკის" მიმართულებით. ელექტრული მაგნიტური 
მომენტის სიდიდე უკიდურესად მცირეა და მისი აღმოჩენა დღევანდელი ტექნოლოგიური 
შესაძლებლობის ზღვარს მიღმაა. მიუხედავად გაზომვის პრინციპის სიმარტივისა, რაც 
მდგომარეობს ნაწილაკის პოლარიზაციის ცვლილებაში ელექტრული ველის მეშვეობით, ეფექტის 
მოსალოდნელი სიმცირე წარმოშობს თითქმის გადაულახავ წინააღმდეგობებს. მაგალითად, 
კრიტიკულად აუცილებელია განვასხვავოთ საძიებელი სიგნალი სხვა სიგნალებისაგან, რომლებმაც 
შეიძლება მოახდინონ მისი იმიტაცია.
დამუხტული ნაწილაკების ელექტრული მომენტის ძიების ახალი მეთოდი, რომელიც ვითარდება 
იულიხის კვლევების ცენტრში JEDI კოლაბორაციის მიერ, ითვალისწინებს დამაგროვებელ 
რგოლში ნაწილაკების პოლარიზაციის შემობრუნებას ძლიერი ელექტრული ველის 
ზემოქმედებით. ნაწილაკების პოლარიზაციის გაზომვა ხდება პოლარიმეტრის საშუალებით, 
რომელიც შესდგება სამიზნისა და კალორიმეტრისაგან. თსუ მაღალი ენერგიების ფიზიკის 
ინსტიტუტის (მეფი) ჯგუფის მიერ კოლაბორაციისათვის შეთავაზებული იყო პოლარიმეტრის 
ისეთი კონცეფცია, რომელიც საშუალებას მოგვცემდა გაგვეუმჯობესებინა გაზომვის სიზუსტე 
რამოდენიმე რიგით. ეს გაზრდის შესაძლებლობას რომ ელექტრული დიპოლური მომენტი იქნას 
აღმოჩენილი. დასრულებული პროექტის ფარგლებში განზრახული იყო კრისტალური 
კალორიმეტრის მოდულების ოპტიმიზაცია, რომელიც გამოიყენება ნაწილაკების ნაკადის განივი 
პოლარიზაციის გასაზომად. ძირითადი თვისებები, რომლებიც გამოარჩევს პოლარიმეტრს მსგავსი 
ხელსაწყოებისაგან შემდეგია, მაღალი სტაბილობის დონე, უკიდურესად მცირე გაზომვის 
ცდომილებები, მაღალი ეფექტურობა და მდგრადობა.
ასეთი პოლარიმეტრი მომავალში უნდა გახდეს სპეციალიზებული დამაგროვებელი რგოლის 
გადამწყვეტი შემადგენელი ნაწილი, რომლის შექმნა არის JEDI კოლაბორაციის სტრატეგიული 
მიზანი დამუხტული ადრონების ელექტრული დიპოლური მომენტის აღმოსაჩენად. JEDI 
საერთაშორისო კოლაბორაცია, რომელიც COSY ამაჩქარებლის ბაზაზე ატარებს მოსამზადებელ 
სამუშაოებს, შესდგება 100-ზე მეტი მონაწილისაგან. თსუ მეფი-ს ჯგუფი არის კოლაბორაციის 
წევრი და ამ ჯგუფის პასუხისმგებლობის სფეროში შედის ისეთი პოლარიმეტრის პროექტირება და 
შექმნა, რომელსაც ექნება სარეკორდო პარამეტრები. ჯგუფს გააჩნია 20 წელზე მეტი 
თანამშრომლობის გამოცდილება იულიხის კვლევითი ცენტრის ბირთვული ფიზიკის 
ინსტიტუტთან (IKP FZ-Juelich), რამაც განაპირობა მაღალი ნდობა და წარმატების მოლოდინი.
გაზომვებია ტექნოლოგიის გათვალისწინებით აღძრული ნაკადის პოლარიზაცია არის მინიშნება 
ელექტრული დიპოლური მომენტის არსებობაზე. ამ პოლარიზაციის გაზომვა, რომელიც არის 
ძალიან მცირე, კრიტიკული მნიშვნელობისაა. შექმნილი პოლარიმეტრი იძლევა საშუალებას 
მიღწეული იყოს გაზომვის უპრეცედენტო სიზუსტეები შესაბამისი სტატისტიკის დაგროვებით. 
მეორე ძირითადი მოთხოვნაა რომ პოლარიმეტრი უნდა განლაგებული იყოს სინქროტრონის შიდა 
ნაკადზე. ეს არ არის ადვილი განსახორციელებელი, რადგან სხვა ტექნიკური პრობლემების გარდა, 
დაუშვებელია მაგნიტური ველების არსებობა პოლარიმეტრის სიახლოვეს.
პოლარიმეტრის კონცეფცია წარმოადგენს აზიმუტალური სიმეტრიის ადრონულ მოდულურ 
კალორიმეტრს, როგორც ეს ნაჩვენებია მოყვანილ ესკიზზე. მარჯვნივ ნაჩვენებია პოლარიმეტრის 
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ტექნიკური პროექტი. პოლარიმეტრის მუშაობის პრინციპი შემდეგია. ამაჩქარებლის შიდა ნაკადში 
მოთავსებულია წერტილოვანი სამიზნე რომელზეც ხდება ადრონული (p,d) ნაკადის გაბნევა. 
დრეკადი გაბნევის შედეგად კალორიმეტრში მოხვედრილი ნაწილაკების იდენტიფიკაცია ხდება 
იონიზაციური დანაკარგების შედეგად მათი გაჩერებით. კალორიმეტრში იზომება გაჩერებული 
ნაწილაკის ენერგია დიდი სიზუსტით. თუ ავაგებთ იდენტიფიცირებული ნაწილაკების 
აზიმუტალურ განაწილებას, შეიძლება განვსაზღვროთ ნაკადის განივი ვექტორული პოლარიზაცია. 
პოლარიმეტრში ადრონული კალორიმეტრის გამოყენება არის უახლესი, ორიგინალური მიდგომა 
პოლარიმეტრიაში.
როგორც ზემოთ ითქვა, კალორიმეტრი წარმოადგენს რეგულარულ მოდულურ სტრუქტურას, 
მოდულის ფიქსირებული განივი ზომებით. თავდაპირველად პოლარიმეტრის განლაგება, ზომები, 
მოდულების გეომეტრია, რადიაციული სიგრძე, შერჩეული იყო მონტე კარლოს მეთოდით. ქვემოთ 
მოყვანილია პოლარიმეტრის მოდელი, როგორც ის იყო გამოყენებული მონტე კარლოს 
სიმულაციის დროს. სიმულაცია განხორციელებული იყო geant4 პროგრამულ გარემოში. 
სიმულაციაში აგრეთვე გამოყენებული იყო ადრონების ფიზიკური ურთიერთქმედების მოდელი, 
იონიზაციური დანაკარგების და სხვა პროცესების მოდელები. ქვემოთ მოყვანილია 
პოლარიმეტრის გეომეტრიული მოდელი, რომელიც გამოყენებული იყო სიმულაციის დროს. 
ნახატზე ნაჩვენებია აგრეთვე სამიზნიდან გაბნეული დეიტრონების ტრეკები (ლურჯი ფერით). 
ადრონული კალორიმეტრი აღნიშნულია ყვითელი ფერით. ვაკუუმის კამერა, რომელშიც 
განლაგებულია სამიზნე, ნაჩვენებია ნაცრისფრად. სიმულაციით განსაზღვრული იყო აგრეთვე 
გაბნეული ნაწილაკების კუთხური ინტერვალი. პოლარიმეტრის მოდულის შექმნა და 
ოპტიმიზაცია იყო ერთერთი კრიტიკული ნაწილი. მას შემდეგ რაც დადგენილი იყო მოდულების 
ოპტიმალური ზომები, აუცილებელი გახდა მათი ოპტიკური და ელექტრული მახასიათებლების 
გაზომვა და ოპტიმიზაცია. ამისთვის გამოცდილი იყო სხვადასხვა მექანიკური და ოპტიკური 
კომპონენტები. მოდულის სტაბილური მუშაობის აუცილებელი პირობაა კვების წყაროს 
სტაბილურობა ტემპერატურაზე და დატვირთვებზე დამოკიდებულებაში. მოდული და შესაბამისი 
კვების წყარო დაპროექტებული და შექმნილი იყო ქართველი ფიზიკოსების მიერ. ამ თემაზე 
შესრულებულია სამაგისტრო ნაშრომი. 
პოლარიმეტრის მექანიკური კონსტრუქცია მნიშვნელოვანია, რამდენადაც მან უნდა 
უზრუნველყოს მაღალი ვაკუუმის შენარჩუნება სამიზნის და ნაკადის ურთიერთქმედების 
მოცულობაში. რადგან ეს მოცულობა საკმარისად დიდია (60cm დიამეტრი და 100cm სიგრძე) 
ამიტომ მის მექანიკურ მდგრადობას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ამ დროს ვაკუუმის კამერის 
ის მხარე რომელიც განლაგებულია პოლარიმეტრის წინ და რომელშიც უნდა გადიოდნენ 
გაბნეული ნაწილაკები უნდა იყოს იმდენად თხელი, რამდენადაც ეს შესაძლებელია. საბოლოოდ 
კედლის სისქე ნაწილაკების მოძრაობის გასწვრივ შეირჩა 0.8mm (სიმულაციის საშუალებით 
ნივთიერება ქრომ-ნიკელის ფოლადი). პოლარიმეტრის მოდულები ამ დროს განლაგებულია 
ვაკუუმის გარეთ, რაც იძლევა საშუალებას რომ კომუნიკაციები, სიგნალის მოხსნა, კვების 
განაწილება, მიყვანილი იყოს ადვილად.
ოპტიმალური მოდულის კონსტრუქციის ასარჩევად შექმნილი იყო რამოდენიმე საცდელი 
ეგზემპლარი იმ მიზნით, რომ მათგან ამორჩეული ყოფილიყო კონსტრუქცია, რომელსაც ექნებოდა 
მაქსიმალური გამოსავალი სიგნალი, მინიმალური ხმაური და ენერგეტიკული სტაბილობა. ასევე 
მნიშვნელოვანი იყო მექანიკური მდგრადობა, თავდაპირველად მოდულები განლაგებული იყო 
დროებით პლატფორმაზე, რაც იძლეოდა საშუალებას გამოგვეცადა სხვადასხვა სამიზნეები და 
გამოყვანილი ნაკადის გამოყენებით შეგვეფასებინა სხვადახვა კონსტრუქციების ეფექტურობა.
პოლარიმეტრის პროტოტიპი გამიცადა COSY ამაჩქარებლის გამოყვანილ დეიტრონების ნაკადზე. 
გაზომვები ტარდებოდა იმ მიზნით რომ მომხდარიყო სიზუსტეების შეფასება, კვების წყაროების 
ოპტიმიზაცია, მონაცემთა გადაცემის და ჩაწერის პროგრამული უზრუნველყოფის გამართვა და 
მოდერნიზება. მას შემდეგ რაც ბირთვული ფიზიკის ინსტიტუტის წარმობაში დამზადებული იყო 
მექანიკური კონსტრუქციის კომპონენტები, პოლარიმეტრის ვაკუუმური კამერა და მოდულების 
განლაგების პლატფორმა აეწყო დამოუკიდებლად.
COSY ამაჩქარებლის გამოყვანილ ნაკდზე ჩატარებული იყო გაზომვები დეიტრონების ნაკადის 
სხვადახვა ენერგიებით. ამ დროს ფასდებოდა გამოსავალი სიგნალის ინტეგრების სხვადასხვა 
ვარიანტები,  სიგნალის ფონიდან გამოყოფის განსხვავებული კრიტერიუმები. საბოლოოდ 
დადგენილი მოდულის მოდელის შესაბამისად დამზადებული იყო 54 მოდული და მათი 
გამოყენებით აწყობილი იყო კალორიმეტრის სამუშაო კონსტრუქცია. გაზომვბების დროს 
შეფასებული იყო კალორიმეტრის ფიზიკური მახასიათებლები, მოხდა ასევე მექანიკური 
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კონსტრუქციის ოპტიმიზება. ამ პროცედურების შედეგად მიღებული იყო კვლევების საბოლოო 
შედეგი პოლარიმეტრის სახით. კვლევის შედეგები ყველაზე თვალნათლივ შეიძლება 
წარმოდგენილი იყოს პოლარიმეტრის პროექტის და მისი საბოლოო ფოტოს შედარებით. თავიდან 
საგრანტო პროექტის წარმოდგენის დროს ნაჩვენები იყო პოლარიმეტრის საპროექტო დიზაინი, 
სქემა, როგორც ის იყო დაპროექტებული. ნახატზე მოყვანილია პოლარიმეტრის ეს პირველადი 
დიზაინი.
როგორც ითქვა, პროექტის დასრულების შემდეგ, აწყობილი პოლარიმეტრი გამოიცადა 
ამაჩქარებლის გამოყვანილ ნაკადზე. ყველა მოდულის აწყობის შემდეგ, პოლარიმეტრის 
მექანიკური დეტალების დამზადების შემდეგ პოლარიმეტრი განლაგებული იყო ამაჩქარებლის 
შიდა ნაკადზე და მასზე ჩატარებული იყო როგორც სატესტო ასევე ფიზიკური გაზომვები. 
გაზომვების შედეგები გამოქვეყნებულია და განთავსებულია კოლაბორაციის ინტერნეტ საიტზე. 
ქვემოთ ნახატზე მოყვანილია COSY ამაჩქარებლის შიდა ნაკადზე განლაგებული პოლარიმეტრი.
მონაცემების დამუშავებისათვის მოდიფიცირებული იყო არსებული on-line და off-line და 
სიმულაციის პროგრამული უზრუნველყოფა. პროგრამები გამიყენებოდა პოლარიმეტრის 
ცალკეული კომპონენტების ოპტიმიზაციისთვის და მონაცემების დამუშავების დროს. დაგროვილი 
ფიზიკური მონაცემების ანალიზი, სტატისტიკურ და სისტემატურ ცდომილებათა შეფასება, 
სტაბილობის ანალიზი, მონაცემთა სისტემატიზაცია ჩატარებული იყო წარმატებით.
გაზომვები ჩატარებული იყო COSY ამაჩქარებელზე სეანსების დროს. გაზომვების დროს 
გამოიყენებოდა ვინის ფილტრი. მონაცემები დამუშავებული იყო როგორც on-line, ასევე off-line 
რეჟიმში.
პროექტის მიმდინარეობისას შესრულებული იყო შემდეგი სამუშაოები:
-- შეიქმნა პოლარიმეტრის დიზაინი.
-- მონტე კარლოს მეთოდით შეირჩა პოლარიმეტრის ოპტიმალური პარამეტრები.
-- დეიტრონების გამოყვანილ ნაკადზე ტესტების საფუძველზე შეიქმნა მოდულის საბოლოო 
ვერსია.
-- შეიქმნა მოდულების უნივერსალური, სტაბილური კვების წყარო.
-- აეწყო პოლარიმეტრი მექანიკურ კონსტრუქციაზე.
-- პოლარიმეტრი მოთავსდა COSY ამაჩქარებლის შიდა ნაკადზე, გამოიცადა და განისაზღვრა მისი 
პარამეტრები.
-- პროექტის რეალიზაციის პერიოდში მიღებული შედეგები გამოქვეყნებულია სამეცნიერო 
ჟურნალებში, მოხსენებულია საერთაშორისო და კოლაბორაციის მიტინგებზე.
პროექტის შესრულების პროცესში არ წარმოშობილა ისეთი სირთულეები, რომლებიც 
პრობლემურს გახდიდა მის წარმატებით რეალიზაციას. ყველა მიმდინარე საკითხების გადაჭრა 
განხორციელებული იყო ძირითადი პერსონალის მიერ JEDI კოლაბორაციის კოლეგებთან ერთად. 
2021 წლის მეორე ნახევარში შეზღუდული იყო იულიხის სამეცნიერო ცენტრის და COSY 
ამაჩქარებლის მუშაობა პანდემიური შეზღუდვების გამო. ამიტომ გახდა აუცილებელი პროექტის 
გახანგრძლივება 6 თვით. ამ პერიოდში შესრულებული იყო გაზომვები ამაჩქარებელზე და 
დასაბუთებული იყო რომ პოლარიმეტრის ყველა საპროექტო პარამეტრი იყო მიღწეული.

2. ანოტაცია მოყვანილია ანგარიშის 6.1 პოზიციაში

3. პროექტი შესრულდა KM3NeT საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის გარგლებში. 
პროეტის ფარგლებში შესრულებული კვლევების საფუძველზე თანამშრომლობის მიერ მომზადდა 
20-ზე მეტი სამეცნიერო პუბლიკაცია, რომელშიც თსუ-დან 4 თანაავტორო მონაწილეობდა (გ. 
პაპალაშვილი, რ.შანიძე, გ. ქისტაური და დ. ჯანეზაშვილი). პროქტის ფარგლებში თსუ შეიქმნა 
KM3NeT მონაცემების ანალიზოს ცენტრი. თსუ ჯგუფი მონაწოლეობდა ატმოსფერული მიუონების 
ნაკადის გაზომვაში ხმელთაშუა ზღვის სიღრმეში,  ნეიტრინული ოსცილაციების გაზომვაში 
პირველი მონაცემებიდან და ასევე დეტექტორის ელემენტებისა და ანალიზის მეთობის 
პუბლიკაციებში.     
 პრაქტიკულ შედეგად შეიძლება ჩაითვალოს მონაცემების ანალიზის სადგურის შექმნა თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტში.  ცენტრის კომპუტერულ სერვერზე წვდომა აქვთ ასევე თსუ 
მაგისტრანტებს, რომლებიც ნაწილაკების ფიზიკას სწავლობენ.   
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6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
6.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. გ.მაჭარაშვილი. მონაცემთა ანალიზი. ISBN 978-9941-8-4168-2. გამოცემის ადგილი: თბილისი. 
გამომცემლობა: თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების გამომცემლობა. გვერდების 
რაოდენობა: 670.
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. წიგნი “ მონაცემთა ანალიზი”  განკუთვნილია პირველ რიგში სტუდენტებისთვის და იმ 
მეცნიერთა წრისათვის, რომლებიც მუშაობენ ექსპერიმენტული მონაცემების დამუშავების 
სფეროში. წიგნის ეფექტური გამოყენებისთვის აუცილებელია მათემატიკური ანალიზის 
საფუძვლების ცოდნა.
წიგნში განხილულია ალბათობის თეორიის საფუძვლები, სტატისტიკური მეთოდები, 
ცდომილებების ანალიზი, დროითი მწკრივების ანალიზი, მრავალგანზომილებიანი ანალიზი  და 
მონტე კარლოს მეთოდი.  
პირველ თავში მოყვანილია ალბათობის განსაზღვრება, განაწილების ფუნქციების 
მახასიათებლები, 
შემთხვევითი ცვლადების გარდაქმნა, დისკრეტული და უწყვეტი განაწილების მაგალითები. 
მეორე თავში განხილულია სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები, ჰიპოთეზის ტესტების და 
პარამეტრების შეფასების მეთოდებისა, მომენტების მეთოდი, ჰისტოგრამის ანალიზის მეთოდები, 
ბუთსტრაპ მეთოდი და სხვა, ნაკლებად გავრცელებული მეთოდები.  ცდომილებების ანალიზი 
გულისხმობს კონვენციურ ცდომილებების გადაანგარიშების წრფივ მოდელს, აგრეთვე 
განხილულია სხვადასხვა არასტანდარტული შეფასების მეთოდები, რომლებიც უპირატესად 
გამოიყენება მაღალი ენერგიების ფიზიკაში. განსაკუთრებული ყურადღება აქვს დათმობილი 
სისტემატური ცდომილებების შეფასების მეთოდებს. მოყვანილია ფიზიკური ექსპერიმენტების, 
დანადგარების, გაზომვების განუზღვრელობების და მათი წყაროების მიმოხილვა. დროითი 
მწკრივების ანალიზისადმი მიძღვნილ 
თავში განხილულია სტაციონარული და არასტაციონარული დროითი მწკრივების მოდელები,  
მათი სპექტრალური, ორთოგონალური და ვეივლეტ  წარმოდგენები, ასევე წრფივი ფილტრაციის 
მეთოდი სტაციონარული მწკრივებისთვის,  მულტივარიაციული ანალიზის მეთოდებში 
წარმოდგენილია ყველა ძირითადი მიმართულება.  ისეთები,  როგორებიცაა  პრინციპულ 
კომპონენტთა ანალიზი, ფაქტორების ანალიზი, ნეირონული ქსელები,  გადაწყვეტილებების 
განშტოება,  ბირთვის მეთოდი, გენეტიკური ალგორითმი, კალმანის ფილტრი,  
მულტივარიაციული დროითი მწკრივების ანალიზი,  
ბრმა ანალიზი. მონტე კარლოს მეთოდში განსაკუთრებული ადგილი აქვს დათმობილი მოდელის 
კონცეფციას, ასევე დეტერმინისტული და ფიზიკური პროცესების სიმულაციას. ასევე 
განხილულია მარკოვის ჯაჭვი, შემთხვევითი რიცხვების გენერატორების ალგორითმები და 
რიცხვითი ინტეგრების მეთოდები.
პრაქტიკულად ყველა განხილულ საკითხს დართული აქვს მაგალითები. თვალსაჩინოებისათვის 
წიგნში მოყვანილია 250-მდე ნახატი. უმრავლესობა საკითხების განხილვას დართული აქვს 
სადემონსტრაციო და პრაქტიკული მაგალითები (დაახლოებით 150). მაგალითების დიდი ნაწილი 
შედგენილია მაღალი ენერგიებისა და ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკის სფეროდან. 
წიგნის დაწერისას გამოყენებული იყო ბოლო წლების ორიგინალური ნაშრომები, თუმცა მათი 
ჩამონათვალი არ არის მოყვანილი სრულად ადგილის სიმცირის გამო. წიგნში აგრეთვე 
მოყვანილია განხილული საკითხებისადმი მიძღვნილი ძირითადი თანამედროვე ლიტერატურა 
(240 დასახელება) და ბმულები ინტერნეტ რესურსებზე, საიდანაც შეიძლება პროგრამული 
კოდების და შესაბამისი დოკუმენტაციის მოპოვება.  რადგან მონაცემთა ანალიზში არ არის 
კანონიზებული ქართული ტერმინოლოგია, ამიტომ წიგნში მოყვანილია გამოყენებული 
ტერმინების ინგლისური შესატყვისები, ზოგჯერ ვარიანტებით. 
წიგნი შეიცავს ანალიზის სპეციფიური ტერმინების თარგმანს და ზოგ შემთხვევაში განმარტებებს.
2.

6.2. სახელმძღვანელოები
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ავტორი/ავტორები; სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. ანზორ ხელაშვილი. თანამედროვე ფიზიკის საფუძვლები, ნაწ.II; ISBN 978-9941-501-31-9. 
.თბილისი. გამომცემლობა ’’ნეკერი’’. 142 გვერდი
2. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.წინამდებარე წიგნი წარმოადგენს მეორე ნაწილს კურსისა „თანამედროვე ფიზიკის საფუძვლები“. 
პირველი ნაწილი ეხებოდა ფარდობითობის სპეციალური და ზოგადი თეორიების სწავლებას 
ზოგადი ფიზიკის კურსში. ახლა ყურადღება გადაგვაქვს მე-20 საუკუნის კიდევ ერთ 
ფუნდამენტურ მოძღვრებაზე - კვანტურ მექანიკაზე. თუკი პირველი ნაწილი განკუთვნილი იყო 
დამწყები სტუდენტებისთვის, მეორე ნაწილი, პირიქით, განეკუთვნება უფროსი კურსის 
სტუდენტებს, მაგისტრანტებს და დოქტორანტებს, რომლებსაც უკვე გავლილი აქვთ კვანტური 
მექანიკის საბაკალავრო კურსი. ასეთი „ნახტომი“ განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ არსებულ 
სახელმძღვანელოებში სრულიად ან თითქმის არ ექცევა ყურადღება მათემატიკური ხასიათის 
მნიშვნელოვან სიახლეებს, რომელთა გარეშე შეუძლებელია კვანტური მექანიკის თანამედროვე 
საკითხებში ორიენტირება.
საქმე ის გახლავთ, რომ კვანტური მექანიკის ოპერატორთა დიდი ნაწილი არის შემოუსაზღვრელი 
ოპერატორი ჰილბერტის სივრცეში. მათთვის ჰილბერტის სივრცე არის უსასრულო განზომილების. 
Aამის გამო თავს იჩენს ფაქიზი მათემატიკური ხასიათის მომენტები, რომლებითაც უსასრულო 
განზომილების სივრცეებში ფიზიკურად დაკვირვებადი სიდიდეების (დამზერადების) თვისებები 
ძირეულად განსხვავდება დამზერადებისგან  სასრულო განზომილების სივრცეებში. Eესაა 
განსხვავება ერმიტულ და თვითშეუღლებულ ოპერატორებს შორის, რაც ხშირად მეტად 
არსებითია.
წინამდებარე წიგნში მიქცეულია ყურადღება ფუნქციონალური ანალიზის სათანადო საკითხებზე 
და გარჩეულია მთელი რიგი პარადოქსებისა, რომლითაც ხასიათდება “ტრადიციული” კვანტური 
მექანიკა. 
წიგნი არ არის დაწერილი ტრადიციული სახელმძღვანელოს ფორმით, მასში თავმოყრილია 
საკმაოდ ფართო ხასიათის ინფორმაციული მასალა, ძირითადად, მათემატიკიდან. მიუხედავად 
ამისა, მაგისტრანტები და დოქტორანტები ბევრ საინტერესო პრობლემას გაეცნობიან ამ წიგნში. 
წიგნი საინტერესო უნდა იყოს მათემატიკური ფიზიკის სფეროში მომუშავე მეცნიერი 
თანამშრომლებისათვისაც და რაც მთავარია, ხელს შეუწყობს თეორიული ფიზიკის და 
ფუნქციონალური ანალიზის პარალელურ შესწავლას.
2.

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 
(არსებობის შემთხვევაში); ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი; გამოცემის 
ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. ანზორ ხელაშვილი,თეიმურაზ ნადარეიშვილი; Hermicity of Physical Operators in Spherical 
Coordinates; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ.16, №1,2022; თბილისი. 
საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია. 6 გვერდი
2. ანზორ ხელაშვილი,თეიმურაზ ნადარეიშვილი; Possible Incompatibility  Between the  
Heisenberg-Robertson Uncertainty Relation and the Principles of Quantum Mechanics ; 
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ.16, №4,2022. თბილისი. 
საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია. 6 გვერდი
3. „პიონების აზიმუტალური კორელაციების ექსპერიმენტული შესწავლა (p, n, C) დაჯახებებში 40 
GeV/c იმპულსის დროს“, BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, vol. 
16, no. 2, 2022,  ლ.ახობაძე, ლ.ჩხაიძე, თ.ჯობავა და ლ.ხარხელაური.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. ცნობილია, რომ შემოუსაზღვრელი ოპერატორებისთვის, როგორიცაა კვანტური მექანიკის 
ფიზიკური ოპერატორები, აუცილებელია მითითებულ იქნეს ფუნქციათა კლასი,რომელზეც ისინი 
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არიან განმარტებული. სახელმძღვანელოებში ამ ფაქტს ნაკლები ყურადღება აქვს მიქცეული. 
განსაკუთრებით ეს ეხება თვითშეუღლებულ ოპერატორებს, რომელთა სპექტრალური თვისებები 
არსებითია ფიზიკური სისტემის  აღწერისათვის. უნდა აღინიშნოს, რომ უკანასკნელი პერიოდის 
ნაშრომებში მთავარი ყურადღება ექცევა ერთგანზომილებიან ამოცანებს შეზღუდულ არეებში, 
რომლებისთვისაც საჭირო ხდება სასაზღვრო პირობების მითითება 
ფუნქციათა არეების დასადგენად. წინამდებარე ნაშრომში ყურადღებას ვაქცევთ იმ გარემოებას, 
რომ სფერული სიმეტრიის დროს შრედინგერის განტოლებაში ცვლადთა განცალების შემდეგ 
მიიღება დინამიკის აღმწერი რადიალური განტოლება, რომელიც არის 
ერთგანზომიგანზომილებიანი განტოლება,ოღონდ რადიალური ცვლადი თავიდანვე 
შეზღუდულია ცალმხრივად. ამიტომ მისმა ამონახსნმა – რადიალურმა ფუნქციამ – უნდა 
შეასრულოს გარკვეული სასაზღვრო პირობა სათავეში. ამავე დროს შეზღუდვები ეხება თვით 
ოპერატორების სინგულარულ თვისებებსაც.
2.ჰაიზენბერგის განუზღვრელობათა პრინციპის თანახმად არაკომუტირებადი 
დამზერადების გაზომვების განუზღვრელობათა ნამრავლი ქვემოდან შემოზღუდულია 
შესაბამისი ოპერატორების კომუტატორების საშუალო მნიშვნელობით ნებისმიერ 
მდგომარეობაში. Kკვანტური მექანიკის თითქმის ყველა სახელმძღვანელოში ამ 
თანაფარდობას აქვს ზოგადი ფორმა, რომელიც დაადგინა რობერტსონმა. შევნიშნოთ, 
რომ, მიუხედავად თანაფარდობის უდიდესი მნიშვნელობისა, ის არაერთხელ გამხდარა 
კრიტიკის ობიექტი სამეცნიერო ლიტერატურაში. მიღებულია შედეგები, რომლებიც 
ეწინააღმდეგება ამ თანაფარდობას. Aამ სტატიის მიზანია მოიძებნოს ახალი შემთხვევები, 
როცა ზემოხსენებული თანაფარდობა ტყუის. Gგანხილულია კულონის, 
მოდიფიცირებული კულონის და სინგულარული ოსცილატორის მაგალითები. 
ნაჩვენებია, რომ კომუტატორის საშუალო ხდება ნული, როცა საშუალოვდება სათანადო 
ტალღური ფუნქციებით.
3. შესწავლილ იქნა აზიმუტალური კორელაციები ერთი და იმავე ტიპის ნაწილაკებს (π− ან π+) 
შორის π−(p, n) და π−C დაჯახებებში 40 გევ/c იმპულსის დროს. ექსპერიმენტული მასალა მიღებულ 
იქნა ბირთვული კვლევების გაერთიანებული ინსტიტუტის (JINR) მაღალი ენერგიების 
ლაბორატორიაში ფილმური დეტექტორის პროპანის ორმეტრიანი ბუშტოვანი კამერის (PBC- 500) 
მეშვეობით. ექსპერიმენტი განხორციელდა სერპუხოვოს სინქროპაზოტრონზე. 
მრავალნაწილაკოვანი აზიმუტალური კორელაციების შესწავლა იძლევა ინფორმაციას 
ურთიერთქმედების პროცესის განვითარებაზე დროსა და სივრცეში. მრავალნაწილაკოვანი 
აზიმუტალური კორელაციები შეისწავლება C()=dN/d() კორელაციის ფუნქციის 
დამოკიდებულებით ურთიერთქმედების არის სისწრაფის ფიქსირებული მნიშვნელობით 
დაყოფილ „წინა“ და „უკანა“ ნახევარსფეროებში გამოდინებული ნაწილაკების განივი იმპულსების 
ჯამურ ვექტო- რებს შორის -კუთხისგან. π−(p, n) ყველაზე მსუბუქი სისტემებია, რომლებშიც 
დღემდე დაკვირვებული პიონებისათვის აზიმუტალური კორელაციები. პიონებისთვის (π− და π+) 
მიღებული "back-to-back" (უარყოფითი) აზიმუტალური კორელაციები აღნიშნულ დაჯახებებში 
π−(p, n, C) პროტონების ანალოგიური კორელაციების მსგავსია ბირთვ-ბირთვულ დაჯახებებში. 
პიონებისთვის კორელაციის კოეფიციენტი  უმნიშვნელოდ იცვლება პიონების ტიპის 
შეცვლისას (პიონის ნიშნის ცვლილება) და ცდომილების ფარგლებში თითქმის უცვლელია π− და 
π+-მეზონებისათვის განხილულ დაჯახებებში. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ არ ხდება 
აზიმუტალური კორელაციის ტიპის ცვლილება ("back-to-back"-უარყოფითიდან “side-by-side”- 
დადებითზე) სამიზნის მასური რიცხვის (AT) გაზრდისას. მიღებული შედეგები იძლევა 
მნიშვნელოვან ინფორმაციას მეზონ–ნუკლონური და მეზონ–ბირთვული ურთიერთქმედებების 
მექანიზმზე 40 გევ/c იმპულსის დროს, რაც განსაზღვრავს წარმოქმნილი ბირთვული მატერიის 
მახასიათებლებს პიონებისათვის π−(p, n, C) დაჯახებებში. დამზერილი ("back-to-back") 
უარყოფითი კორელაციები მსუბუქ ბირთვულ წყვილებში დაბადებული პიონების კორელაციის 
მსგავსია.

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

7.3. სტატიები
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ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI;  
ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების რაოდენობა
1. „First Search for Axion-Like Particles in a Storage Ring Using a Polarized Deuteron Beam“ ;„აქსიონების 
მსგავსი ნაწილაკების პირველი ძიება დამაგროვებელ რგოლში პოლარიზებული დეიტრონების 
ნაკადის გამოყენებით“
S. Karanth,1, E.J. Stephenson,S.P. Chang, V. Hejny, J. Pretz, Y.K. Semertzidis, A.Wirzba, A.Wrońska, F. 
Abusaif, A. Aksentev, B. Alberdi, A. Aggarwal, A. Andres, L. Barion, I. Bekman, M. Beyß, C. Böhme, B. 
Breitkreutz C. von Byern, N. Canale, G. Ciullo, S. Dymov, N.-O. Fröhlich, R. Gebel, K. Grigoryev, D. 
Grzonka,J. Hetzel, O. Javakhishvili, H. Jeong, A. Kacharava, V. Kamerdzhiev, I. Keshelashvili, A. Kononov, 
K. Laihem, A. Lehrach, P. Lenisa,N. Lomidze, B. Lorentz, A. Magiera, D. Mchedlishvili, F. Müller, A. Nass 
N.N. Nikolaev,  S. Park, A. Pesce, V. Poncza, D. Prasuhn, F. Rathmann, S. Siddique,A. Saleev, N. 
Shurkhno,D. Shergelashvili, V. Shmakova, J. Slim, H. Soltner, R. Stassen, H. Ströher,  M. Tabidze,  G. 
Tagliente, Y. Valdau, M. Vitz, T.Wagner, and P.Wüstner
Journal arXiv preprint arXiv:2208.07293, 2022, 24 pages.
Publication data 2022/8/15
ISSN : 2331-8422
2. J. Agarwala,...,E.Tskhadadze,…. “Construction and test of the SM1 type Micromegas chambers for the 
upgrade of the ATLAS forward muon spectrometer”.   Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A 
1040 (2022) 167285  (31 გვერდი). https://doi.org/10.1016/j.nima.2022.167285
3. ანზორ ხელაშვილი, თეიმურაზ ნადარეიშვილი; Generaized  Heisenberg uncertainty relation in 
spherical coordinates. DOI: 10.1142/S0217979222500722;International Journal of Modern Physics B. Vol 
36,No 15(2022),2250072; 19 გვერდი
4. ATLAS Collaboration (Georges Aad,.., 
T.Djobava,..,A.Durglishvili,..,J.Khubua,..I.Minashvili,.M.Moside,..T.Zakareishvili,.. et al.)
“Measurements of jet observables sensitive to b-quark fragmentation in tt¯ events at the LHC with  
 the ATLAS detector” ;
DOI:10.1103/PhysRevD.106.032008 (publication)
Phys.Rev.D 106 (2022) 3, 032008, 49 pages
5.ATLAS Collaboration (Georges Aad,.., 
T.Djobava,..,A.Durglishvili,..,J.Khubua,..I.Minashvili,.M.Moside,..T.Zakareishvili,.. et al.)
“Measurements of differential cross-sections in top-quark pair events with a high transverse momentum top 
quark and limits on beyond the Standard Model contributions to top-quark pair production with the 
ATLAS detector at  sqrt{s} = 13 TeV”
DOI: 10.1007/JHEP06(2022)063
JHEP 06 (2022) 063,  72 pages
6.  ATLAS Collaboration (Georges Aad,.., 
T.Djobava,..,A.Durglishvili,..,J.Khubua,..I.Minashvili,.M.Moside,..T.Zakareishvili,.. et al.)
“Search for flavour-changing neutral-current interactions of a top quark and a gluon in pp collisions at 
sqrt{s}==13 TeV with the ATLAS detector”
DOI: 10.1140/epjc/s10052-022-10182-7
Eur.Phys.J.C 82 (2022) 4, 334, Eur.Phys.J.C 82 (2022) 334, 51 pages
7. ATLAS Collaboration (Georges Aad,.., 
T.Djobava,..,A.Durglishvili,..,J.Khubua,..I.Minashvili,.M.Moside,..T.Zakareishvili,.. et al.)
.Measurement of the energy asymmetry in tt¯j production at 13 TeV with the ATLAS experiment and 
interpretation in the SMEFT framework
DOI: 10.1140/epjc/s10052-022-10101-w
Eur.Phys.J.C 82 (2022) 4, 374, 52 pages
8. ATLAS Collaboration (Georges Aad,.., 
T.Djobava,..,A.Durglishvili,..,J.Khubua,..I.Minashvili,.M.Moside,..T.Zakareishvili,.. et al.)
“Measurement of the c-jet mistagging efficiency in tt¯ events using pp collision data sqrt{s}=13 TeV 
collected with the ATLAS detector”
DOI:10.1140/epjc/s10052-021-09843-w
Eur.Phys.J.C 82 (2022) 1, 95, Eur.Phys.J.C 82 (2022) 95, 39 pages
9. ATLAS Collaboration (Georges Aad,.., 
T.Djobava,..,A.Durglishvili,..,J.Khubua,..I.Minashvili,.M.Moside,..T.Zakareishvili,.. et al.)

https://doi.org/10.1016/j.nima.2022.167285
https://inspirehep.net/search?p=collaboration:%252527ATLAS%252527&ln=en
https://inspirehep.net/record/1676554
https://inspirehep.net/search?p=collaboration:%252527ATLAS%252527&ln=en
https://inspirehep.net/record/1676554
https://inspirehep.net/search?p=collaboration:%252527ATLAS%252527&ln=en
https://inspirehep.net/record/1676554
https://inspirehep.net/search?p=collaboration:%252527ATLAS%252527&ln=en
https://inspirehep.net/record/1676554
https://inspirehep.net/search?p=collaboration:%252527ATLAS%252527&ln=en
https://inspirehep.net/record/1676554
https://inspirehep.net/search?p=collaboration:%252527ATLAS%252527&ln=en
https://inspirehep.net/record/1676554
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“Performance of the ATLAS Level-1 topological trigger in Run 2”
DOI:10.1140/epjc/s10052-021-09807-0
Eur.Phys.J.C 82 (2022) 1, 7, 26 pages
(2022 წელს  ATLAS ექსპერიმენტის სახელით გამოქვეყნებულია 42 სამეცნიერო სტატია,  აქედან:
Phys.Rev.D                           -- 8
Phys.Rev.C                           --  1
Phys.Rev.Lett.                     --  2
JHEP                                   -   11 
Phys.Lett.B                          -- 4       
JINST                                 --   1
Eur.Phys.J.C                        --  13
Comput Softw Science      —  2
 იხილეთ ამ სტატიების ჩამონათვალი:
https://inspirehep.net/literature?sort=mostrecent&size=25&page=1&q=find%20author%20T%20D
jobava&ui-citation-summary=true&ui-exclude-self-citations=true
ეს 42 სტატია გამოქვეყნებულია ჟურნალებში (Physical Review D, C, Journal of High Energy Physics, 
Physics Letter, Physical  Review Letters, JINST, European Journal of Physics, Comput. Softw. Science) 
რომლებიც ინდექსირებულია Web of Science, Google Scholar, Scopus, SCImago Journal & Country 
Rank, ResearchGate-ის მიერ; აღიარებულია ERIH-ის (European Reference Index of the Humanities) 
მიერ; ეს ჟურნალები  წარმოადგენენ რეცენზირებად (Peer-reviewed) სამეცნიერო ჟურნალებს, 
რომლებსაც აქვთ ISSN და DOI კოდები,  ჰყავთ საერთაშორისო სარედაქციო საბჭო,   ვრცელდება 
საერთაშორისო მასშტაბით და არიან ღია საერთაშორისო კონტრიბუციისთვის;)
10. G. Papalashvili, R. Shanidze,  The KM3NeT project and Tier2 computing at Tbilisi State University, 
     DOI: https://doi.org/10.22323/1.412.0006m ,  
     PoS Regio2021 (2022) 006
11.  The KM3NeT Collaboration (S. Aiello, …, D. Janezashvili, …,G. Kistauri,…,G. Papalashvili,…, 
      R Shanidze et al), The KM3NeT multi-PMT optical module
      DOI 10.1088/1748-0221/17/07/P07038
       JINST 17 (2022) 07, P07038  [arXiv: 2203.10048]
12.  The KM3NeT Collaboration (S. Aiello, …, D. Janezashvili, …,G. Kistauri,…,G. Papalashvili,…, 
       R Shanidze et al), Nanobeacon: A time calibration device for the KM3NeT neutrino telescope
       https://doi.org/10.1016/j.nima.2022.167132
       Nucl.Instrum.Meth.A 1040 (2022) 167132  [2111.00223]
  13. The KM3NeT Collaboration (S. Aiello, …, D. Janezashvili, …,G. Kistauri,…,G. Papalashvili,…, 
       R Shanidze et al), Implementation and first results of the KM3NeT real-time core-collapse supernova
       neutrino search
       https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-022-10137-y
       Eur. Phys. J. C 82 (2022),317  [2109.05890]
  14. The KM3NeT Collaboration (S. Aiello, …, D. Janezashvili, …,G. Kistauri,…,G. Papalashvili,…, 
       R Shanidze et al),  Combined sensitivity of JUNO and KM3NeT/ORCA to the neutrino mass ordering
       https://link.springer.com/article/10.1007/JHEP03(2022)055
       JHEP 03 (2022) 055   [2108.06203]
   15. The KM3NeT Collaboration (S. Aiello, …, G. Kistauri,…,G. Papalashvili,…,  R Shanidze et al),
       Determining the neutrino mass ordering and oscillation parameters with KM3NeT/ORCA
       https://link.springer.com/article/10.1140/epjc/s10052-021-09893-0
       Eur.Phys.J.C 82 (2022) 26,   [2105.09885]

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.იმ მოსაზრებაზე დაყრდნობით, რომ აქსიონების ან აქსიონის მსგავსი ნაწილაკების (ALP) 
ლოკალური ბნელი მატერიის ველი ჩვენს გალაქტიკაში იწვევს ნუკლონებისა და ბირთვების 
სპინების ოსცილაციას (ამ უკანასკნელის ელექტრული დიპოლური მომენტის გამო), ჩვენ 
ჩავატარეთ პირველი ექსპერიმენტი ALP-ების მოსაძებნად დამაგროვებელი რგოლის გამოყენებით. 
ამ მიზნით გამოვიყენეთ ამაჩქარებლის ჰორიზონტალურ სიბრტყეში პოლარიზებული 970 MეV/ც 
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https://doi.org/10.22323/1.412.0006m
https://doi.org/10.1016/j.nima.2022.167132
https://link.springer.com/article/10.1140/epjc/s10052-021-09893-0
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იმპულსის მქონე დეიტრონის ნაკადი, რომელიც პრეცესირებს ჩოოლერ შყნცჰროტრონ ჩOშY-ის 
რგოლში. ექსპერიმენტის მიზანს წარმოადგენდა სპინის პრეცესიის სიხშირის სკანირება. 
დეიტრონების სპინის პრეცესიის სიხშირესა და ALP-ით გამოწვეული EDM რხევის სიხშირეს 
შორის რეზონანსის დროს, მოხდება პოლარიზაციის კომპონენტის დაგროვება რგოლის 
ვერტიკალურ სიბრტყეში. ვინაიდან აქსიონის სიხშირე უცნობია, ნაკადის იმპულსი და, 
შესაბამისად, სპინის პრეცესიის სიხშირე იცვლებოდა ვერტიკალური პოლარიზაციის ცვლილების 
მოსაძებნად, რომელიც მოხდებოდა რეზონანსის გადაკვეთისას. ჩOშY-ზე გამოყენებული იქნა 
ოთხბანჩიანი ნაკადი პოლარიზაციის სხვადასხვა მიმართულებებით, რათა 
დავრწმუნდებულიყავით, რომ რეზონანსის არ არსებობა არ იყო გამოწვეული  პოლარიზაციის 
პრეცესიასა და აქსიონ/ALP ველს შორის უცნობი ფარდობითი ფაზის გამო. სიხშირის სკანირება 
ხდებოდა 1.5 კჰც ბიჯით სპინის პრეცესიის 121 კჰც  სიხშირის მიდამოში. სტატიაში აღწერილია 
ექსპერიმენტული პროცედურა და გამოყენებული მეთოდოლოგიის ტესტირების შედეგები 
რადიოსიხშირული ჭიენ ფილტრის გამოყენებით, რომელიც მონტირებულია ამაჩქარებლის 
რგოლში. ALP-ის რეზონანსი არ დაფიქსირებულა. შედეგად, შეფასებულია დეიტრონის რხევადი 
EDM კომპონენტის ზედა ზღვარი, ისევე როგორც მისი აქსიონურ ველთან ბმის მუდმივა.
2. დიდი ზომის რეზისტენტული კამერა „მიკრომეგას“ არჩეულია ATLAS ექსპერიმენტის წინა 
მიუონური სპექტრომეტრის ახალი მცირე ბორბლის განახლების პროექტისათვის. ეს კამერები, 
მცირე ზოლოვან თხელშრიან კამერებთან ერთად (sTGC), იძლევა მაღალი იმპულსის მიონური 
ტრეკების რეკონსტრუქციის საშუალებას მაღალი გამოსხივების გარემოში და უზრუნველყოფენ 
მძლავრ დაბალი ზღურბლიან ერთ-მიონური ტრიგერს. INFN ინსტიტუტის შვიდი ლაბორატორიის 
თანამშრომლობით შეიქმნა 32 ერთეული SM1 ტიპის კამერა, რაც შეესაბამება ამ განახლებისთვის 
საჭირო მთლიანი რაოდენობის მეოთხედს. თითოეულ SM1 კამერას აქვს დაახლოებით 2 მ2 
ზედაპირი და ოთხი მგრძნობიარე ფენა. წარმოება განაწილდა INFN-ის ხუთ საწარმო ობიექტზე და 
ის დასრულდა 2020 წლის შემოდგომაზე. წინამდებარე ნაშრომში აღწერილია შექმნის მეთოდები, 
ასევე დეტექტორის კომპონენტებზე და აწყობილ კამერებზე ჩატარებული ხარისხის ტესტების 
შედეგები.
3. ვეილის მეთოდზე დაყრდნობით ნებისმიერი ორი ოპერატორისათვის ჩვენ 
განვაზოგადეთ ჰეიზენბერგ-რობერტსონის თანაფარდობა.განხილვა მიმდინარეობდა 
სფერულ კოორდინატთა სისტემაში, რომელშიც რადიალური ცვლადი შემოსაზღრულია 
ქვემოდან, რის გამოც აუცილებელი ხდება რადიალური ტალღური ფუნქციებისა და 
ოპერატორებისათვის სასაზღვრო პირობების გათვალისწინება კოორდინატთა სათავეში. 
ამის გამო წარმოიქმნება დამატებითი ზედაპირული წევრები, ჩვეულებრივ მიდგომისგან 
განსხვავებით. ეს დამატებითი წევრები  გამოთვლილია სხვადასხვა ამოხსნადი 
პოტენციალებისათვის  და გამოკვლეულია მათი ზეგავლენა ამოცანის ფიზიკურ 
სურათზე.ასევე ახლებურად არის გაანალიზებული დრო-ენერგიისათვის ჰეიზენბერგის 
თანაფარდობა და აღნიშნულია ზოგიერთი პრინციპული ხასიათის განსხვავება 
ტრადიციული მიდგომისაგან.
4. .  b კვარკების B ჰადრონებად ფრაგმენტაციისადმი მგრძნობიარე რამდენიმე დაკვირვებადი 
ობიექტი გაზომილია პროტონ-პროტონების  დაჯახების მონაცემების გამოყენებით s=13  TeV 
ენერგიაზე 36  fb-1  ინტეგრალური ნათების დროს, რომლებიც შეგროვებულია დიდი ადრონული 
ამაჩქარებლის ATLAS დეტექტორზე. ნაკადები, რომლებიც შეიცავს b ჰადრონებს, მიიღება 
დილეპტონური tt¯ მოვლენების  ნაკრებიდან და დამუხტული ნაწილაკების ტრეკები ( კვლები)  
გამოყოფილია ( გამორჩეულია) pp ურთიერთქმედების პირველადი წვეროდან და b-დაშლის 
მეორადი - წანაცვლებული წვეროდან. ეს დაყოფა გამოიყენება დაკვირვებადი ცვლადების 
ასაგებად, რომლებიც ახასიათებენ b ჰადრონის გრძივი და განივი იმპულსის განაწილებას ჭავლის 
შიგნით. გაზომვები შესწორებულია დეტექტორის ეფექტების გათვალსიწინებით და 
უზრუნველყოფს მძიმე კვარკის ფრაგმენტაციის მოდელირების შესაძლებლობას დიდ ადრონულ 
ამაჩქარებელზე ( LHC-ზე) სისტემაში, სადაც ტოპ კვარკის დაშლის პროდუქტები ფერით არიან 
დაკავშირებული პროტონის ნაკადის ნარჩენებთან.  განაწილებები შედარებულია რამდენიმე 
თანამედროვე მონტე კარლო პარტონული  პროგრამა-გენერატორების  წინასწარმეტყველებასთან 
და დამზერილია მონაცემებთან თანხმობა ფართო დიაპაზონი, p-ს მნიშვნელობები იცბლება  5×10-
4-დან 0.98-მდე. ეს გაზომვები ავსებს მსგავს გაზომვებს e+e- კოლაიდერის ექსპერიმენტებიდან, 
რომლებშიც b კვარკები წარმოიქმნება  Z/γ* ფერადი სინგლეტიდან.
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5. წარმოდგენილია ტოპ კვარკის წყვილური დაბადების კვეთის გაზომვები, როდესაც 
ადრონულად დაშლილ ტოპ კვარკს აქვს განივი იმპულსი 355 გევ-ზე მეტი და მეორე ტოპ   კვარკი 
იშლება ℓνb-ად. გაზომვები ჩატარდა  დიდ ადრონულ ამაჩქარებელზე  ATLAS-ის ექპერიმენტზე  
პროტონ-პროტონულ დაჯახებებში 139 fb−1 ინტერგრალური ნათების დროს  შეგროვილი 
მონაცემების გამოყენებით.  s = 13 ტევ ენერგიაზე  მოცულობის მგრძნობიარე არეში გაზომილი 
კვეთა ტოლია σ = 1,267  ±0,005  ±0,053 pb, სადაც განუზღვრელობები ასახავს მონაცემთა მოვლენის 
შეზღუდულ რაოდენობას და სისტემურ განუზღვრელობებს, რაც იძლევა ჯამურ  4,2% 
გამუზღვრელობს. კვეთის გაზომვა ხდება დიფერენციალურად, როგორც ცვლადების ფუნქცია, 
რომელიც ახასიათებს tt‾  სისტემას და მოვლენებში დამატებით გამოსხივებას ( რადიაციას). 
შედეგები შედარებულია მონტე-კარლოს სხვადასხვა გენერატორებთან, ისეთი შედარების 
ჩათვლით, სადაც გენერატორებით მიღებული შემთხვევბი შეწონილია ხელმეორედ რათა 
შეესაბამებოდეს პარტონულ დონეზე წამყვანი რიგის შემდგომი რიგის გამოთვლებს. ხელახალი 
შეწონვა აუმჯობესებს მონაცემებსა და თეორიას შორის თანხმობას. ტოპ კვარკის განივი იმპულსის 
გაზომილი განაწილება გამოიყენება ახალი ფიზიკის მოსაძებნად  ეფექტური ველის თეორიის 
ფარგლებში . სტანდარტული მოდელიდან მნიშვნელოვანი გადახრა არ შეინიშნება და 
შეფასებულია ზღვრები/ ლიმიტები ექვს განზომილებიანი OtG_{tG}tG და Otq(8) {O}_{tq}^{(8)} 
Otq(8). )  ოპერატორების ვილსონის კოეფიციენტებზე, სადაც ამ უკანასკნელის შეზღუდვები 
დღემდე ყველა მკაცრია.
6. წარმოდგენილია არომატის შემცვლელი  ნეიტრალური   მარცხენა დენებით (აშნდ) მიმდინარე  
ცალკეული ტოპ კვარკის დაბადების ძიება  ტოპ კვარკის, გლუონისა და u ან c კვარკის 
ურთიერთქმედებებში. დაბადების ორი პროცესი არის განხილული: u+g→t და c+g→t. ანალიზი 
ეფუძნება პროტონ-პროტონის დაჯახებების მონაცემებს, რომლებიც  დაგროვებულ იქნა დიდი 
ადრონული ამაჩქარებლის ATLAS დეტექტორზე 13 ტევ-ის მასათა ცენტრის  ენერგიაზე. მონაცემთა 
ნაკრები შეესაბამება 139 fb−1 ინტეგრალურ ნათებას. შერჩეულია მოვლენები ზუსტად ერთი 
ელექტრონით ან მიონით, ზუსტად ერთი b- კვარკით ტაგირებული(მონიშნული) ჭავლით და 
განივი  ნაკლული იმპულსით, რომლებიც ცალკეულად დაბადებული  ტოპ  კვარკის დაშლის 
პროდუქტების მსგავსია. კინემატიკურ ცვლადებზე დაფუძნებული ნეირონული ქსელები 
განასხვავებენ მოვლენებს  სიგნალის  ორი პროცესიდან და მოვლენებს ფონური პროცესებიდან. 
გაზომილი მონაცემები შეესაბამება მხოლოდ ფონის ჰიპოთეზას და დადებულია საზღვრები/ 
ლიმიტები სიგნალის პროცესების კვეთებზე: σ(u+g→t)×B(t→Wb)×B(W→ℓν)< 3.0 pb და 
σ(c+g→t)×B(t→Wb)×B(W→ℓν)<4.7 pb 95% ნდობის (საიმედოობის) დონეზე,  სადაც B(W→ℓν)=0.325 
არის W ბოზონის სამივე ლეპტონური დაშლის მოდების ფარდობითი ალბათობების ჯამი. 
ეფექტური ველის თეორიიდან ფარგლებში, კვეთაზე საზღვრები  შეიძლება გადათარგმნილ 
/წარმოდგენილ იქნას როგორც საზღვრები tug და tcg   ბმების კონსტანტებზე , რომლებიც გვხვდება 
თეორიაში: ∣C_uG ^ut∣/Λ2<0.057 TeV−2 და ∣C_uG ^ct. ∣/Λ2<0,14 TeV−2. ეს საზღვრები შეესაბამება 
აშნდ-ით გამოწვეული ტოპ კვარკის დაშლის  ფარდობით ალბათობებზე საზღვრებს : 
B(t→u+g)<0.61×10−4 და B(t→c+g)<3.7×10−4
7.წარმოდგენილია ტოპ კვარკის ჭავლთან/ ჯეტთან ასოციატიურად წყვილურ დაბადებაში 
ენერგეტიკული ასიმეტრიის გაზომვა 139 fb−1 ინტეგრალური ნათების შესაბამისი მონაცემების 
გამოყენებით, რომელიც დაგროვებულ იქნა ATLAS დეტექტორის მიერ დიდ ადრონულ 
კოლაიდერზე pp შეჯახების დროს s=13 TeV ენერგიაზე. დამზერადი ცვლადი ზომავს ტოპ და 
ანტიტოპ კვარკების განსხვავებულ ალბათობას, რომ ჰქონდეთ უფრო მაღალი ენერგია  როგორც 
ჭავლის გაფანტვის კუთხის ფუნქცია ნაკადის ღერძთან მიმართ. ენერგეტიკული ასიმეტრია 
იზომება tt¯ ნახევრადლეპტონურ დაშლის არხში და ადრონულად დაშლილ ტოპ კვარკს უნდა 
ჰქონდეს განივი იმპულსი 350 GeV-ზე მეტი. შედეგები შესწორებულია დეტექტორის ეფექტების 
გათვალისწინებით ასოცირებული ჭავლის გაფანტვის კუთხის სამ ბინში ( შუალედში). გაზომვის 
შედეგი  სამივე ბინში ( შუალედში) ემთხვევა სტანდარტული მოდელის წინასწარმეტყველებას 
კვანტურ ქრომოდინამიკაში წამყვანი რიგის მომდევნო რიგის გამოთვლის სიზუსტით. ყველაზე 
დიდი მოსალოდნელი ასიმეტრიის მქონე ბინში, სადაც ჭავლი გამოსხივდება ნაკადის 
პერპენდიკულარულად, ენერგეტიკული ასიმეტრია გაიზომა და ტოლია -0.043±0.020, რომელიც 
ეტანხმება სტანდარტული მოდელის წინასწარმეტყველებას −0.03±0.03. ამ შედეგის სტანდარტული 
მოდელის ეფექტური ველის თეორიის (SMEFT) ფარგლებში ინტერპრეტაციით ნაჩვენებია, რომ 
ენერგეტიკული ასიმეტრია მგრძნობიარეა ტოპ კვარკის კირალობის მიმართ ოთხი კვარკის 
ოპერატორებში და, შესაბამისად, არის ღირებული ახალი დაკვირვება გლობალურ SMEFT-ებში.
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8. წარმოდგენილია ტექნიკა იმ ეფექტურობის გასაზომად, რომლითაც c-ჭავლები არასწორად არის 
მონიშნული ( ტაგირებული), როგორც b-ჭავლი (არასწორი მონიშვნის (ტაგირების) ეფექტურობა) 
tt¯ მოვლენების გამოყენებით, სადაც W ბოზონებიდან ერთი იშლება ელექტრონად ან მიუონად და 
ნეიტრინოდ, ხოლო მეორე იშლება კვარკ-ანტიკვარკულ წყვილად. გაზომვისას გამოყენებულია  
შედარებით დიდი და ცნობილი W→cs  პროცესის ფარდობითი დაშლის ალბათობა, რაც 
საშუალებას იძლევა გაზომვა განხორციელდეს ინკლუზიურად c-ჭავლის შემთხვევებში. 
გამოყენებული მონაცემთა ნაკრები დაგროვებულ იქნა  ATLAS დეტექტორის მიერ s=13 TeV 
ენერგიაზე და შეესაბამება 139 fb−1 ინტეგრალურ ნათებას. მოვლენები რეკონსტრუირებულია  
(აღდგენილია) კინემატიკური  მართლმსგავსების  ტექნიკის გამოყენებით. ექსპერიმენტულ 
მონაცემებში ადრონული W დაშლიდან ჭავლებისთვის b- მონიშვნის (ტაგირების) 
დისკრიმინანტის განაწილება შედარებულია სიმულაციასთან, რათა გამოვყოთ არასწორად 
მონიშვნის (ტაგირების) ეფექტურობა როგორც  ჭავლის განივი იმპულსის ფუნქცია. ჯამური 
განუზღვრელობა 3-17%-ის ფარგლებშია. გაზომვები ზოგადად ეთანხმება სიმულაციის შედეგებს, 
მაგრამ არის გარკვეული განსხვავებები არეში, რომელიც შეესაბამება ყველაზე მკაცრ b- ჭავლების 
მონიშვნის ( ტაგირების)  მოთხოვნას.
9.  დიდი ადრონული კოლაიდერის (LHC) მე-2  გაშვების დროს (2015–2018) ATLAS ექსპერიმენტის 
პირველი დონის ტოპოლოგიური ტრიგერის საშუალებით ეფექტურად იქნა დაგროვებული  
მონაცემები  2.1×10^34 სმ−2^s−1-მდე ნათებისას, რაც 2-ჯერ აღემატება პროექტით  
გათვალისწინებულ მნიშვნელობას. სისტემა დაინსტალირდა 2016 წელს და ფუნქციონირებდა 2017 
და 2018 წლებში. ის იყენებს FPGA (Field Programmable Gate Array) პროცესორებს საინტერესო 
მოვლენების შესარჩევად კინემატიკური და კუთხური მოთხოვნების დაყენებით 
ელექტრომაგნიტურ კლასტერებზე, ჭავლებზე,  τ-ლეპტონებზე, მიუონებზე და ნაკლულ განივი 
ენერგიაზე. ეს ფონური მოვლენის უარყოფის/გადაგდების და სიგნალის მოვლენის დაშვების 
მნიშვნელოვნად გაუმჯობესების საშუალებას იძლეოდა, განსაკუთრებით ჰიგსის და B-ფიზიკის 
პროცესებისთვის.
10.KM3NeT წარმოადგენს ევროპულ საკვლევ ინფრასტუქტურას, რომელიც ამჟამად შენდება 
ხმელთა- შუა ზღვაში 2 ლოკაციაზე. პროექტის მიზანია ნეიტრინოების რეგისტრაცია გევ-პევ 
ენერგიის ინტერ- ვალში  ორი დეტექტორით: ORCA (Oscillation Research with Cosmics in the Abyss), 
რომელიც განკუთ- ვნილია დაბალი ენერგიების ნეიტრინოების რეგისტრაციისთვის და ARCA 
(Astroparticle Research with
Cosmics in the Abyss), რომელშიც მაღალი ენერგიების (>ტევ) ნეიტრინოების რეგისტრაცის ხდება. ამ 
ექსპერიმენტის მონაცემების მიღების, რეკონსტრუქციის და ანალიზისთვის აუცილებელი მრავალ- 
დონიანი კომპუტინგის მოდელი, რომლის საშუალები ძალიან დიდი მოცულობის ინფორმაცია (1 
ტბიტი/წამი) უნდა დამუშავდეს.  ეს კომპიუტერული მოდელი დიდი ადრონული კოლაიდერის 
(LHC)
მოდელის ანალოგიურია.  ამ ნაშრომში წარმოდგენილია KM3NeT-პროექტი და ამ პროექტის მე-2 
დონის (Tier-2) კომპუტინგის ცენტრი, რომელიც თსუ  მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტში 
შეიქმნა.  
11.   KM3NeT ნეიტრინული ტელესკოპის ოპტიკური მოდული ინოვაციური რეგისტრაციის დიდი 
ფართონის მქონე ფოტოდეტექტორია, რომელიც  წარმოადგენს 44 სმ დიამეტრის წნევაგამძლე 
მინის სფეროს, რომელშიც განლაგებულია 31 ფიტოგამამრავლებელი.  მოდულში ასევე 
განლაგებულია სხვა
სენსორები და მონაცემთა მიღების და  გადაცემის ელექტრონიკა. მოდული პირველად განოიცადა 
2013 წელს, რომლის შემდეგ მოდულის ტექნოლოგია კიდევ უფრო განვითარდა.  მოდულის 
დროითი
გარჩევისუნარიანობა ნანოწამებით განისაზღვრება.  მოდულიში შესაძლებელია 1 დან რამდენიმე 
ათასი ფოტონის დეტექრირება, რაც შეესაბამება ჩერენკოვის ნათების რეფისტრაციის მოთხოვნებს. 
ექსპერინეტში საჭიროს 6000 ასეთ მოდული და შესაბამისად  თვეში საჭიროა 100 ასეთი მოდულის 
დამზადება, რომ  KM3NeT დეტექტორი განსაზღვრულ ვადებში შეიაქმნას. სტატიაში დეტალურად 
არის აღწერილი ოპტიკური მოდული, მისი ელემენტები და მოდულიდან მიღებული ინფორმაცია.     
12. KM3NeT კოლაბორაცია ამჟამად ორ დეტექტორს აშენებს ხმელთაშია ზღვაში, ორ სხვადასხვა 
ლოკაციაზე, რომელთა მიზანია სამყაროს არსებული ნეიტრინული წყაროების აღმოჩენა და 
ნეიტრინოს ოსცილაციის პარამეტრების გაზომვა ატმოსფერული ნეიტრინოების საშუალებით.
ამ გაზომვებისთვის აუცილებელია დეტექტორია ოპტიკური მოდულების სინქრონიზაცია 
ნანოწამების სიზუსტით.  ამ მიზნით საჭიროა კალიბრაციის ხელსაწყოების გამოყენება. ამ მიზნით  
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KM3NeT დეტექტორში გამოიყენება ნანო-მაშუქები („ნანობიკონები“), რომელთა სიგნალის დროის 
განაწილების ნახევარსიგანე შეადგენს 6 ნანოწამს.   დეტექტორში უკვე გამოყენებილია 600-მდე 
ასეთ
ნანო-მაშუქი, რომლების აღწერილია სტატიაში. 
13. ევროპული საკვლევი ინფრასტრუქტურა KM3NeT  ხმელთაშია ზღვაში შენდება და ორი დეტექ- 
ტორისგან  (ARCA და ORCA) შედგება.  იმის გამო, რომ KM3NeT ოპტიკური მოდული მრავალი 
ფოტოგამამრავლებლისგან შედგება,   ამ დეტექტორში შესაძლებელია გალაქტიკური ან 
გალაქტიკასთამ ახლო მყოფი ზეახალი ვარსკვლავუს (სუპერნოვა) აფეთქების დროს წარმოქმნილი 
ნეიტრინული ნაკადის დეტექტირება.   ნაშრომში აღწერილია ზეახალი ნეიტრინული ნაკადის 
დაკვირვების სისტემა, რომელიც რეალურ დროში მუშაობს და რომელიც ინტეგრირებულია 
ზეახალი ვარსკვლავის ადრეული აღენის სისტემებში SNEWS  და SNEWS 2.0.  აქვე მოცემულია ამ 
სისტემის მუშაონის პირველი 2 წლის შედეგები. 
14. ნაშრომში მოყვანილია  JUNO და KM3NeT/ORCA ექსპერიმენტების კომბინირებული 
მგრძობელობის შესწავლა ნეიტრინოების მასების ჰიერარქიის დასადგენად.  ამ კომბინაციას 
შეუძლია ორივე დეტექ- ტორის პოტენციალის გაზრდა. შესწავლა ემყარება მონტე-კარლოს 
მეთოდის გამოყენებას ორივე ექსპერიმენტისთვის, რომლებიც ამჟამად  მშენებლობის პროცესშია. 
მიღებული შედეგები მიხედვით, 
მასური იერარქიის დადგემა  5 დონეზე შესაძლებელი იქნება ორივე ექპეტიმენტის 6 წლის 
მონაცემებიდან, იმის დამოლიდებლად თუ რა მნიშვნელობები აქვთ ოსცილაციის პარამეტრებს.  
იგივე შედეგების მიღწევა შესაძლებელი იქნება 2 წელიწადში,  თუ ჰიერარქია ნორმალურია და  
პარამეტ- რების მნიშვნელობა შეესაბამება სადღეოსოდ გლობალური ამალიზის საშუალებით 
მიღებულ შედეგებს.    

15. შემდეგი თაობოს წყლის ჩერენკოვის ნეიტრინული ტელესკოპები   (KM3NeT/ORCA) და 
(KM3NeT/ARCA) ამჟამად მშენებლობის პროცესშია ხმელთაშუა ზღვაში საფრანგეთის და 
სიცილიის სანაპიროებთან.  KM3NeT/ORCA-ს შეუძლია დაბალი ენერგიის ნეიტრინოების 
რეგისტრაცია, რაც საშუალება იძლევა გაოზომოს ნეიტრინული ისცილაციის პარამეტრები 
ატმოსფერული ნეიტრინოების საშუალებით.  ნაშრომში აღწერილია KM3NeT/ORCA-შიი 
ნეიტრინული შემთხვევების რეკონსტრუქცია და კლასკფიკაცია.  ნაჩვენებია, რომ ნორმალური 
იერარქიის შემთხვევაში, 3 წელიწადში შესაძლებელი იქნება მისი დადგენა  4.4σ საიმედობით, 
ხოლო შებრუნებული იერარქიის შემღხვევაში 2.3σ საიმედობით.  ნაშრომში ასევე 
მოყვანილი ნეიტრინოების პარამეტრების გაზომვის სიზუსტეევი, რომლებსაც 3 წლის 
მონაცემებით მივიღებთ.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი

1. T. Zakareishvili
Response of the ATLAS Tile Calorimeter at Test Beams using Phase II upgrade readout
41-ე საერთაშორისო სიმპოზიუმი “ ფიზიკა დაჯახებაში”,  5-9 სექტემბერი, თბილისი, საქართველო
ანოტაცია:
დიდი ადრონული კოლაიდერი ფაზა-2 განახლებისას გეგმავს ამაჩქარებლის ნათების 5-10-ჯერ 
გაზრდას. ამისათვის შეიქმნა თაილ კალორიმეტრისათვის ახალი ელექტრონიკა, რომელიც 
გაზრდილი რადიაციის მიმართ იქნება მდგრადი. ახალი წამკითხველი  ელექტრონიკით 
აღჭურვილი  ადრონული ტაილ კალორიმეტრის სამი  მოდული ტესტირებული იქნა სუპერ 
პროტონული სინქტროტრონის ამაჩქარებლიდან მიღებული ნაკადების გამოყენებით ტესტური 
დასხივებისას. მონაცემები ჩაწერილი იქნა მიუონების, ელექტრონების და ადრონების ნაკადების 
გამოყენებით, რომლებიც სატესტო მოდულებს ეცემოდა სხვა და სხვა დამცემი კუთხით. 
მიუონების მონაცემებით შესწავლილი იქნა სატესტო მოდულის უჯრედების გამოძახილი.  
ელექტრონების მონაცემებით შესწავლილი იქნა დეტექტორის გამოძახილის წრფივი 
დამოკიდებულება. ადრონების მონაცემებით შესწავლილი იქნა კალორიმეტრის ენერგიის 
გამოძახილი პიონების, K მეზონების და პროტონების მიმართ, რათა გაუმჯობესებულიყო ჯეტების 
( ჭავლების) ენერგიის რეკონსტრუქცია. მიღებული შედეგები  კარგ თანხვედრაშია ძველი 
ელექტრონიკით მიღებულ კალიბრაციის შედეგებთან და ასევე სიმულაციის შედეგად მიღებული  
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შემთხვევების ანალიზის რეზულტატებთან. მომავლის მიზანია კალორიმეტრის  ზემოთაღწერილი   
სტანდარტული გაზომვების ჩატარება მომავალ სატესტო დასხივებების დროს ATLAS 
დეტექტორის გაუმჯობებსების (მოდერნიზაციის) ფაზა 2-ისთვის განკუთვნილი ელექტრონიკის 
გამოყენებით, ასევე 2026-2028 წლების განმავლობაში  კალორიმეტრის მთელი ელექტრონიკის 
შეცვლა მაღალი ნათების დიდი ადრონული კოლაიდერისთვის განკუთვნილი  ახალი 
ელექტრონიკით.
შედეგები წარდგენილია პოსტერზე.
https://indico.cern.ch/event/1158815/contributions/4974274/

2. A. Durglishvili
Response of the ATLAS Tile Calorimeter to single isolated charged hadrons 
41-ე საერთაშორისო სიმპოზიუმი “ ფიზიკა დაჯახებაში”,  5-9 სექტემბერი, თბილისი, საქართველო
ანოტაცია:
გამოკვლეულია ATLAS დანადგარის ადრონული ტაილ კალორიმეტრის გამოძახილი ცალკეული 
იზოლირებული დამუხტული ადრონების მიმართ 2017 წელს დიდ ადრონულ კოლაიდერზე s=13 
ტევ ენერგიაზე პროტონ-პროტონული დაჯახებებისას დაგროვებული მონაცემების გამოყენებით, 
რომლებიც შეესაბამება 144.9 pb-1 ინტეგრალურ ნათებას. კალორიმეტრის გამოძახილი 
განსაზღვრულია როგორც კალორიმეტრში გამოყოფილი ენერგიის (E) ფარდობა
ATLAS დანადგარის  წვეროს დეტექტორში გაზომილ იმპულსთან (p). E/p -ს საშუალოს 
მნიშვნელობა გაზომილი ექსპერიმენტული მონაცემებისთვის ტოლია 0.5896  ±0.0001 (stat), ხოლო 
მისი მოსალოდნელი მნიშვნელობა, მიღებული Pythia8  პროგრამა-გენერატორის საშუალებით 
სიმულაციის შედეგად მიღებულუ მრავალჭავლიანი შემთხვევების საშიალებით, ტოლია 0.593  ±
0.001 (stat)-ის. ექსპერიმენტულ და სიმულაციით მიღებულ შედეგებს შორის  დამზერილი კარგი 
თანხვედრა ( თანხმობა) ადასტურებს კალორიმეტრის ენერგიის კალიბრების სისწორეს.
შედეგები წარდგენილია პოსტერზე:
https://indico.cern.ch/event/1158815/contributions/4974275/

3.გ. პაპალაშვილი, რ. შანიძე, გ. ქისტაური
     Recent results from the KM3NeT experiment
     41-th International symposium Physics in Collision
     5-9 სექტემბერი, თბილისი, საქართველო
4.   გ. ქისტაური, გ. პაპალაშვილი, რ. შანიძე
     The KM3NeT project 
     41-th International symposium Physics in Collision
     5-9 სექტემბერი, თბილისი, საქართველო

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

8. 2. უცხოეთში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1. T. Zakareishvili 
Study of the ATLAS Tile Calorimeter response to beams of particles using Phase II upgrade readout
მე-10 ნაკადის ტელესკოპების და ტესტური დასხივებების საერთაშირისო ვორკშოპი,
20-24 ივნისი,  ქ.ლისი, იტალია

 ანოტაცია
დიდი ადრონული კოლაიდერის (LHC) II ფაზის განახლება მიზნად ისახავს ამაჩქარებლის ნათების 
გაზრდას. ATLAS  დეტექტორის ტაილ კალორიმენტრის (TileCal) ახალი წამკითხველი 
ელექტრონიკა საჭიროა ტრიგერის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, რათა გაუმკლავდეს 
რადიაციის მაღალ დონეს და არსებული ელექტრონიკის დაძველებას. მას უწევს გაუმკლავდეს 35 
μs-მდე ხანგრძლივ შეყოვნებას შემთხვევათა გადაფარვის მაღალ დონეზე.

https://indico.cern.ch/event/1158815/contributions/4974274/
https://indico.cern.ch/event/1158815/contributions/4974275/
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ტაილ კალორიმეტრის განახლებული  ელექტრონიკის პროტოტიპები გამოსცადეს ცერნ-ში  სუპერ 
პროტონული სინქროტრონის (SPS) ნაკადების გამოყენებით. მონაცემები შეგროვდა 2016-2018 
წლებში მიონების, ელექტრონების და ჰადრონების ნაკადების სხვადასხვა დამცემი ენერგიისა და 
დარტყმის კუთხის დროს. გარდა ამისა, მონაცემები შეგროვდა 2021 წლის  სატესტო დასხივებების  
დროს, როდესაც ტესტირება განხორციელდა II ფაზის განახლების წამკითხველი ელექტრონიკის  
საბოლოო ვერსიის გამოყენებით.
ეს პრეზენტაცია აჯამებს სატესტო დასხივებების სხვადასხვა პერიოდებს, ტაილ კალორიმეტრის 
ელექტრონიკის განახლებებს, ტრიგერებისა და ნაწილაკების იდენტიფიკაციის სისტემებს. 
განხილულია მიუონის, ელექტრონის და ჰადრონის მონაცემების ანალიზით მიღებული შედეგები.
https://indico.cern.ch/event/1058977/contributions/4631386/

2.  T.Djobava
Data Quality report 7-11 July, 2022
ტაილ კალორიმეტრის კალიბრების, მონაცემთა ხარისხის( ვარგისიანობის) და დამუშავების 
სამუშაო თათბირი/შეხვედრა
11 ივლისი, ცერნი, ჟენევა, შვეიცარია
ანოტაცია
ჩატარებულ იქნა  ATLAS ექსპერიმენტის ტაილ კალორიმეტრის მონაცემთა ხარისხის 
(ვარგისიანობის) შესწავლა-ანალიზი  ცერნში ATLAS ექსპერიმენტის მიმდინარეობის დროს 
7.07.2022 – 14.07.2022 სეანსების განმავლობაში. 7.07.2022 – 14.07.2022 დროითი პერიოდის 
განმავლობაში გაანალიზებულ იქნა  13.6 ტევ  ენერგიაზე პროტონ-პროტონული 
ურთიერთქმედებების შედეგად  მიღებული შემთხევევების 12 ნაკრები, 7.07.2022 – 14.07.2022 
დროითი პერიოდის განმავლობაში გაანალიზებულ მონაცემთა ნაკრებში შესწავლილ იქნა აგრეთვე 
ტაილ კალორიმეტრის ცენტრალურ კასრსა და წაგრძელებულ კასრებს შორის არსებულ ღრეჭოში 
მოთავსებული სცინტილატორების  ე.წ. E უჯრედების და კალორიმეტრის სპეციალური 
უკრედების C10/D4  ფოტოგამამრავლებლების არხებიდან მოხსნილი სიგნალის დროში 
სინქრონიზაციის საკითხი დიდ ადრონულ კოლაიდერში პროტონ-პროტონული ნაკადების 
გადაკვეთის დროსთან ე.წ “ Timing”. 7.07.2022 – 14.07.2022 სეანსების განმავლობაში ჩაწერილი 
მონაცემების ნაკრებების გაანალიზების დროს გამოვლენილ იქნა, რომ  ტაილ კალორიმეტრში 
მოდულებში LBA30 და EBA40, EBC20 ზოგიერთი ციფრული მონაცემის ჩაწერა ხდებოდა 
დამახინჯებით (დაგროვილი შემთხვევების ~ 50 % -ში).  ეს გარემოება მთლიანობაში არ 
ამახინჯებდა ჩაწერილ ინფორმაციას და არ ახდენდა გავლენას დაგროვილი ექსპერიმენტული 
მონაცემების ვარგისიანობაზე.

3. A. Durglishvili, B.Chargeishvili T.Djobava, G. Mchedlidze, T. Zakareishvili, V, Kartvelishvili

ttbar+Jpsi analysis

ATLAS ექსპერიმენტის კვარკონიუმის და  ადრონული დაშლების  შემსწავლელი ქვეჯგუფის 
სამუშაო თათბირი/შეხვედრა
3 აგვისტო, ცერნი, ჟენევა, შვეიცარია

ანოტაცია
წარმოდგენილია ტოპ ანტიტოპ კვარკულ წყვილებთან ერთად ასციატიურად პირდაპირი გზაით 
დაბადებული J/psi ნაწილაკების კევთის გაზომვის მიმდინარე ანალიზი ATLAS დეტექტორის მე-2 
გაშვების სრული მონაცემების საშუალებით. ანალიზის სტრატეგია არის ძირითადად 
განსაზღვრული. წარმოდგენილია ttbar+პირდაპირი გზით დაბადებული J/psi ნაწილაკების 
რაოდენობის ( გამოსავალის)  წინასწარი შედეგები.  სიგნალის და ფომური პროცესების წვლილის  
განსაზღვრის ( ამოღების) მიზნით მონაცემებში პირდაპირი გზით დაბადებული  
 J/psi ნაწილაკები მართლმსგავსების ფუნქციით დაფიტირებული იყო  ფონური პროცესების 
მონტე-კარლო მეთოდით სიმულაციის შედეგად მიღებული ნაკრებების ( ნიმუშების) საშუალებით. 
ძირითადი ფონური პროცესების ინდივიდუალური კომპონენტების  (წყაროების) კონტროლის 
მიზნით განსაზღვრულ იქნა  რამოდენიმე საკონტროლო არე.  სიგნალის და ფონური პროცესების 
შეფასების  შემოწმების მიზნით განსაზღვრული იქნა ვალიდაციის არეები. 
სიგნალის მნიშვნელობა ( დამზერის ალბათობა) დაახლოებით ~7σ -ს  ტოლია მხოლოდ 
სტატისტიკური ცდომილების ( განუზღვრელობის)  გათვალისწინებით.

https://indico.cern.ch/event/1058977/contributions/4631386/
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თსუ მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტის
2022 წლის სამეცნიერო აქტივობის ამსახველი ცხრილი

გამოქვეყნებული შრომები                                         18

მონოგრაფიები 1

სახელმძღვანელო 1

სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 7               

სამეცნიერო საგრანტო პროექტები 4

ინსტიტუტის დირექტორი 
             პროფ. მიხეილ ნიორაძე       

                               

ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე
              მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი გელა დევიძე 

      

მიხეილ ნიორაძე

დირექტორი

მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტი 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის

ფიზიკის ინსტიტუტის
2022 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

ა ნ გ ა რ ი შ ი
ანგარიშის ფორმა №1



2

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის

ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის

ფიზიკის ინსტიტუტის
2021 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

ა ნ გ ა რ ი შ ი
0186 თბილისი, 
თამარაშვილის ქ. 6 
ტელეფონი: 2 39 87 83   
ფაქსი: 2 39 14 94   

                                                        

ფიზიკის ინსტიტუტის               

დირექტორი                                 გ. გელაშვილი                            
სწავლული მდივანი                   მ. ჯანჯალია                                                               

 

თბილისი 2023

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტში სამეცნიერო 

კვლევები ხუთი მიმართულებით მიმდინარეობს შესაბამის განყოფილებებში, ესენია: 
 

1. კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკა    



3

2. ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა    
3. ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკა 
4. პლაზმის ფიზიკა 
5. ბირთვული კვლევების ცენტრი    

 
ინსტიტუტში სამეცნიერო საშტატო განრიგით  84 თანამშრომელია.  მათგან:
2 - აკადემიის ნამდვილი წევრია.
მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი (უვადო) – 6, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი – 9, 
უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი -36+1 ვაკანსია, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 
(ნახევარ შტატში) – 8+1ვაკანსია 
მეცნიერ-თანამშრომელი - 24+1ვაკავსია. მეცნიერ-თანამშრომელი (ნახევარ შტატში) – 
2+2ვაკანსია. 

ინსტიტუტის თანამშრომლებს საანგარიშო პერიოდში შესრულებული აქვთ 
95  სამეცნიერო ნაშრომი. (მათგან 42 - ცერნის თანამშრომელთა ნაშრომებია) 

ქვემოთ მოყვანილია  
2022  წელს გაწეული სამეცნიერო მუშაობის ანგარიში განყოფილებების 

(მიმართულებების) მიხედვით.



4

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის

ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის 
ინსტიტუტის მიერ 2022 წელს გაწეული 

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

 
1. კონდესირებულ გარემოთა ფიზიკის განყოფილება

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი:
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 
მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები

1. წინასწარ დამუშავებული კონდენსირებული შენაერთების ახალი  თვისებების  
ფუნდამენტური კვლევა.     
01.04.07.  მყარი სხეულების და კვანტური სითხეების ფიზიკა
ეს  პროექტი  შედგება  სამი  დამოუკიდებელი  ნაწილისაგან (ქვე-თემა), რომელიც  
სრულდება  პარალელურად:
1. წინასწარ დამუშავებული კრისტალური და კერამიკული იონური შენაერთების   ახალი 
ოპტიკო-მექანიკური თვისებების ფორმირება და კომპლექსური კვლევა.

2. წინასწარ  დამუშავებული კონდენსირებული შენაერთების მექანიკური  თვისებები  და  
სპინდამოკიდებული  პროცესები  დიამაგნიტური  მყარი სხეულების  მაგნიტურ  ველში  
პლასტიკური  დეფორმაციის  დროს.

3. წინასწარ დამუშავებულ  ფოტოკატალიზატორულ ნანოობიექტებში გაუმჯობესებული 
ეფექტურობის ფორმირება - კვლევა და მათი გამოყენებით ეფექტური ეკო-საღებავების 
საპილოტე ნიმუშების დამუშავება.

2) პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. 2021 – 2027
2. 2021 – 2027
3. 2021 – 2027

3) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

1. ვ. კვაჭაძე,  მთ. მეცნ. თან. -  მთელი პროექტისა და  ქვე-თემის  ხელმძღვანელი;  მ. 
აბრამიშვილი, უფრ. მეცნ. თან. - ოპტიკური  შთანთქმის  მკვლევარი;  გ. აბრამიშვილი, 
ინჟინერი - ოპტიკური  გამოსხივების   მკვლევარი;  ზ. ახვლედიანი, უფრ. მეცნ. თან. – IR  
სპექტროსკოპიის  მკვლევარი; გ. დეკანოზიშვილი, უფრ.მეცნ. თან. - 
თერმოსტიმულირებული  ლუმინესცენციის  მკვლევარი.

2. დ. დრიაევი, უფრ. მეცნ. თან. - ქვე-თემის  ხელმძღვანელი;   ვ. თავხელიძე, მეცნ. თან. - 
აკუსტიკური  სპექტროსკოპიის  მკვლევარი;  ვ. მაიერი, ინჟინერი.
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3. მ. ნადარეიშვილი, უფრ. მეცნ. თან. - ქვე-თემის  ხელმძღვანელი,  გ.აბრამიშვილი, ინჟინერი 
- ოპტიკური  გამოსხივების   მკვლევარი ;  თ.ზედგინიძე, მეცნ. თან.- ქიმიური დამუშავება; 
თ.პეტრიაშვილი - ქიმიური დამუშავება.
2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების 
შესრულების შედეგები 

     2.1. საანგარიშო  პერიოდში   შეისწავლებოდა  სწრაფი  ელექტრონებით  (4 მევ)  
დასხივებული  (5x105 -1x108 e/cm2) დოპირებული  კრისტალები  MgO:Mn2+. ამ კონკრენტული 
საკითხის კვლევა დაიწყო  გასულ წელს. ამჟამად - დასრულებულია.  დამუშავებული და 
გაანალიზებულია მიღებული შედეგები. დაიწერა და გაფორმდა შრომა (Влияние 
полимодальных радиационных процессов на термолюминесценцию и ее тушение в     
кристаллах MgO:Mn2+, облученных в ускорителе   электронов); უახლოეს ხანში 
გადაითარგმნება და გაიგზავნება ინგლისურენოვან ჟურნალში დასაბეჭდად. აღნიშნულ 
კვლევაში გამოყენებულია შემდეგი ფიზიკური მეთოდები: თერმოსტიმულირებული 
ლუმინესცენცია (TSL 300-775 K),  ოპტიკური შთანთქმისა (ელექტრონული) და IR 
სპექტროსკოპია, აგრეთვე ელექტრონულ-პარამაგნიტური რეზონანსი (EPR). წამყვანი 
მეთოდი იყო TSL-ი. საკვლევი ნიმუშების (დოპირებული MgO: 77ppm Mn2+;  MgO: 155ppm 
Mn2+ და MgO: 285ppm Mn2+) TSL-ის ტემპერატურული სპექტრებიდან განსაკუთრებული  
ყურადღება ეთმობოდა შედარებით დაბალტემპერატურულ პიკებს  (450  და 550 К). ისინი 
გამოირჩევიან თავისი პოზიციით და დისტანცირებით მეზობელი პიკებისაგან და, რაც 
მთავარია, დიდი მგრძნობიარობით რადიაციული მიკროსტრუქტურისადმი (პრაქტიკული 
გამოყენების შანსი!). მიმდინარე პერიოდის დასაწყისში, შეჯამდა რა მიღებული შედეგები, 
ცალსახად დადგინდა აღნიშნული პიკების წარმოქმნის მექანიზმები:  MgO 
(არადოპირებული)    [450, 550 K / Fe3+ + e- > Fe2+; Fe3+ + e- > Fe2++ e-];  MgO: 77ppm Mn2+    [ 450 
K/  Fe3+ + e-  > Fe2+ + e-];  MgO: 285ppm Mn2+    [450, 550  K / Fe3+ + e- > Fe2+ ;  Mn2+ + e- > Mn3+];  
MgO: 155 ppm Mn2+ [ 450, 550 K / Fe2+  + h+ > Fe3+;    Fe3+ + e- > Fe2+]. ჩანს, რომ მოცემულ 
შემთხვევაში ყველაზე ეფექტურად Fe3+ იონები მონაწილეობენ გამოსხივების პროცესებში, 
მაშინ, როცა რკინის სრული რაოდენობა (Fe3+; Fe2+  და Fe+) ამ კრისტალებში < 50 ppm (MTI-ის 
სერტიფიკატის თანახმად). ამ მხრივ უფრო სტაბილური იონია მარგანეცის ორვალენტოვანი 
იონი, რომელიც ნაკლებად ექვემდებარება ვალენტურ ცვლილებებს, თუმცა 550 K-ზე მან 
მონაწილეობა მიიღო მეტად ეფექტური პიკების შექმნაში (MgO: 285ppm Mn2+  -ის შემთხვევა). 
სამაგიეროდ,  მარგანეცის პარამაგნიტურმა იონებმა დიდი როლი ითამაშეს ლუმინესცენციის 
ჩაქრობაში. მათი მოქმედებით ინტენსიური TSL პიკი 450 K-ზე, რომელიც დამზერილი იყო 
ნომინალურად სუფთა ნიმუშებში, თითქმის სრულად გამქრალი აღმოჩდა დოპირებულ 
ნიმუშებში. უფრო კონკრეტული საუბრისთვის დავეყრდნოთ სურათზე წარმოდგენილ 
კონცენტრაციულ მრუდს, ანუ   TSL-ის ინტენსივობის დამოკიდებულებას დოპირებული 
Mn2+ იონების კონცენტრაციაზე. მიღებული მრუდი  პარადოქსულად გამოიყურება. 
პარადოქსულია მრუდის ჰორიზონტალური ნაწილი (70-300 ppm დიაპაზონი), რომელიც 
აჩვენებს ინტენსივობის ზრდას მარგანეცის კონცენტრაციის მკვეთრი გაზრდის პირობებში. 
მიუხედავად იმისა, რომ ამ ე.წ. კონცენტრაციული ჩაქრობის  მოვლენას ახასიათებს 
შექცევადობა, ასეთი შედეგი არ უნდა იყოს რეალური. კონცენტრაციის ზრდა ვერ 
„იმუშავებს“ დიმერიზაციისა და  უფრო რთული ჯგუფების შექმნის წინააღმდეგ. უფრო  
პირიქით უნდა იყოს. აქ იბადება კიდეც ეჭვი, რომ მარგანეცის იონები, მიუხედავად მათი 

ძლიერი ჩამქრობი უნარისა და გამორჩეული 
რაოდენობისა, არ  წარმოადგენენ ერთადერთ ჩამქრობ 
ცენტრებს საკვლევ ნიმუშებში.  ალბათ არსებობს სხვა 
გარდამავალი ლითონის იონები, რომლებიც 
ასრულებენ აღნიშნულ „კორექციას“. 
ბუნებრივია, უპირველეს ყოვლისა გამოიცადა Fe3+ 
იონები. აღმოჩნდა, რომ მოცემულ პირობებში ეს 
იონებიც ლუმინესცენციის ჩამქრობი იონებია. 
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ინტენსივობის ზრდა კი გამოიწვია სამვალენტოვანი რკინის რაოდენობის, ანუ ჩამქრობი 
ცენტრების რაოდენობის შემცირებამ კონკრეტული დოზით დასხივებულ კრისტალებში 
(Fe3+ > Fe2+). ეს უკანასკნელი გარდაქმნა შექცევადია (პოლიმოდალური რადიაციული 
პროცესების გამო). ამასთან სხვადასხვა დოზით დასხივებული  დოპირებული 
კრისტალისთვის Fe3+ იონების განსხვავებული რაოდენობა დაიმზირება. შესაბამისი 
წერტილების პოზიციაც მოყვანილ სურათზე არ იქნება სტაბილური. სტაბილური იქნება 
მოცემული დოზის პირობებში მიღებული სურათი). ამგვარად, სურათზე გამოსახული 
მრუდი წარმოადგენს სრული ჩამქრობი ცენტრების (Mn2+პლუსFe3+) კონცენტრაციებისთვის 
მიღებულ TSL- კონცენტრაციულ მრუდს კონკრეტული დოზის პირობებში. წინა წლის 
ანგარიშში აღნიშნული იყო ამგვარი კვლევის მნიშვნელობა, როგორც ფუნდამენტური, ასევე 
გამოყენებითი კვლევებისთვის (შთანთქმისა და გამოსხივების პროცესების პირობებში).

2.2 მიმდინარე წელს მეტი ყურადღება დაეთმო ბორის კარბიდის ფუძეზე შექმნილი 
კომპოზიტების მექანიკური თვისებების შესწავლასა და აგრეთვე,  თბოგამტარობის 
შედეგების ანალიზს. მთავარ მოტივაციას წარმოადგენდა  ახალი შედეგების მოსალოდნელი 
გატანა სამეცნიერო საზოგადოების წინაშე. მოკლე საუბარი, ბორის კარბიდის რაობაზე, მის 
გამოყენებით უნარებზე და შესაბამისად მისი თვისებების კვლევაზე, მოცემულია წინა 
ანგარიშში. თუმცა უმთავრესი ნაკლი მაინც უნდა ვახსენოთ - სუსტი ბზარმედეგობა (მაღალი 
სიმყიფე), რაც ხელს უშლის მის გამოყენებას იქ, სადაც უნდა იყოს უპირველეს ყოვლისა 
გამოყენებული. რადიაციულ გარემოცვაში ბორის კარბიდი არის ერთადერთი თუ არა, ერთ-
ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პერსპექტიული მასალა მომავალი ენერგეტიკისთვის. 
მალეგირებელ ელემენტად ცირკონიუმის დიბორიდიც  იმიტომ  იყო ჩვენს მიერ შერჩეული 
(B4C:ZrB2), რომ ცირკონიუმის თბური ნეიტრონების შთანთქმის კვეთა ნZr= 0,185 ბარნის  
ტოლია და არ ვნებს  ბორის კარბიდის მაღალ რადიაციულ მდგრადობას. გამორჩეული 
შედეგი აქვს კომპოზიტს  B4C-1,84mas.%ZrB2 - მისი ბზარმედეგობა შესამჩნევად გაიზარდა. 
ეს კარგი შედეგია, მაგრამ ამჟამად, ჩვენი აზრით  ამ მოვლენამ  გამოიწვია მოცემული 
კომპოზიტის თბოგამტარობის ვარდნა ცირკონიუმის კონცენტრაციის ზრდის პირობებში. 
მართლაც, აშკარაა ბზარმედეგობისა და თბოგამტარობის კონცენტრაციული მრუდების 
კორელაცია. კიდევ ერთი დაპირისპირება: ბორის  კარბიდის  იუნგის  მოდული, გაზომილი  
ტრადიციული  მეთოდით (იდენტირება) უმნიშვნელოდ მატულობს ლეგირებასთან  ერთად, 
თუმცა ამ  მატებას  აშკარად გამოხატული  ტენდენცია  გააჩნია.  აკუსტიკური 
სპექტროსკოპიის მეთოდით (250 K და 1 კჰც-ის პირობებში)  გაზომილი იუნგის მოდული კი 
მნიშვნელოვნად მცირდება და მისი დამოკიდებულება   ლეგირების ხარისხზე 
პრინციპულად განსხვავდება წინა შემთხვევისაგან.  იუნგის მოდულის გაზომვა 
ინდენტირების მეთოდით, როგორც ჩანს, ავლენს კერამიკული ზედაპირების თვისებებს 
ლოკალურ მონაკვეთში, ხოლო აკუსტიკური მეთოდი ავლენს მოცულობით თვისებებს 
(გაზომვა მიმდინარეობს ნიმუშის ვიბრაციის პირობებში). ბორის კარბიდის სიმტკიცის 
ვარდნა ღუნვისას ცირკონიუმის დიბორიდის დამატების შედეგად ცნობილია, რაც 
ძირითადად მეორე ფაზის - ღუნვაზე სიმტკიცის დაბალი მნიშვნელობის მქონე 
ცირკონიუმის ბორიდის გავლენაა. მაგრამ, ამ გავლენას უნდა ჰქონდეს მექანიზმი და ისაა 
სწორედ დასადგენი. მიღებული კერამიკული მასალებიდან გამოირჩევა 11B4CZr5 

კომპოზიტიც, რომელმაც ხანგრძლივი გამოცდის პირობებში, 30 კმ გავლილი მანძილით, 0.1 
მპა წნევასა და 2500 ბრ/წთ-ზე აჩვენა ხახუნის კოეფიციენტი 0.13 და დაბალი ცვეთის 
ინტენსივობა. ეს კომპოზიტი გამოირჩევა მაღალ დატვირთვაზე (0.15 მპა) მდგრადობითაც, 
სადაც 1500 ბრ/წთ-ზე აჩვენა საუკეთესო ხახუნის კოეფიციენტი- 0.11 და მაღალი 
ცვეთამედეგობა. 11B4CZr5 კომპოზიტის მდგრადობა გამოწვეულია ბორის კარბიდის 
მიკროსტრუქტურის დახვეწით და  მასალის ერთგვარი ელასტიურობის გაზრდით. 
მიღებული შედეგების მიხედვით, იზოტოპ  ბორ-11-ით გამდიდრებული   კომპოზიტები 
კონკურენტუნარიანი  კერამიკული მასალებია და, როგორც  სრიალის საკისრები ბირთული 
რეაქტორების მშრალი ხახუნის კვანძებშია გამოსაყენებელი. უფრო ფართოდ მიღებული 
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შედეგები წარმოდგენილია მოცემულ ანგარიშში მოყვანილ მიმოხილვით თუ ორიგინალურ 
შრომებში. 

     2.3 ჩატარდა ტიტანის დიოქსიდის (TiO2) ფხვნილების გარკვეული ფოტოკატალიზური 
თვისებების კვლევები.  კვლევებისთვის შერჩეულ იქნა სხვადასხვა ზომის TiO2-ის ანატაზის 
და რუტილის მოდიფიკაციის ფოტოკატალიზური ფხვნილები, ასევე ე.წ. P25 - რომელიც 
წარმოადგენს ამ ორი მოდიფიკაციის ნარევს და ხასიათდება სუფთა მოდიფიკაციებზე უფრო 
მაღალი ფოტოკატალიზური აქტივობით. 
     სკანირებადი ელექტრონმიკროსკოპული (ESM) და  EDS კვლევებით დადგენილ იქნა 
ფხვნილების მორფოლოგია და ელემენტური შემადგენლობა. რენტგენოსტრუქტურული 
(XRD) ანალიზით დადგენილ იქნა, რომ ანატაზის მოდიფიკაციის ტიტანის დიოქსიდი იყო 
სუფთა, იგი შედგებოდა 100%-ით ანატაზის მოდიფიკაციისგან, ხოლო რუტილის 
მოდიფიკაციის ნიმუში არ იყო სუფთა, იგი შედგებოდა 95% რუტილის  და 5% ანატაზის 
მოდიფიკაციისგან. რაც შეეხება P25 -ს მისთვის მიღებულ იქნა, რომ იგი შედგება 86% 
ანატაზისგან და 14% რუტილისაგან. 
     აღნიშნული ფხვნილების ოპტიკური სპექტრების შესწავლის შედეგად მიღებულ იქნა, 
რომ ნანოზომის ფხვნილების გაბნევის სპექტრებში დაიმზირება ჩავარდნა ხილული 
სინათლის უბანში 500-700 ნმ ტალღის სიგრძეთა ინტერვალში, რომელიც არ დაიმზირება 
მიკროზომის ფხვნილებში. ეს მიუთითებს ამ არეში სინათლის შთანთქმის გაძლიერებაზე და 
შესაბამისად ფოტოკატალიზისთვის ხილული სინათლის გამოყენების გაუმჯობესებაზე, 
რასაც შეუძლია ფოტოკატალიზის ეფექტურობის გაზრდის გამოწვევა. ექსპერიმენტების 
შედეგები ასევე იმაზე მიუთითებს, რომ დამზერილი მოვლენა უნდა იყოს დაკავშირებული 
ზედაპირულ ეფექტებთან, ვინაიდან მიკრო და ნანო ზომის ფხვნილებს შორის ძირითადი 
განსხვავება მდგომარეობს ზედაპირის ფართობში.
     კვლევებით დადგენილ იქნა ასევე, რომ აღნიშნული ჩავარდნა გაბნევის სპექტრის ხილულ 
უბანში ქრება ნანოზომის ფხვნილების სპექტრებში, როდესაც ხდება მათი მარცვლების 
ზედაპირის დაფარვა კობალტის ან ნიკელის კლასტერებით, რაც ცალსახად ადასტურებს, 
რომ დამზერილი მოვლენა  დაკავშირებულია ზედაპირულ ეფექტებთან. აქვე უნდა 
აღინიშნოს, რომ სპექტრში ჩავარდნის გაქრობა არ არის გამოწვეული კლასტერების დაფენის 
შედეგად ფხვნილის მარცვლებში სინათლის შეღწევის გაუარესებით, ვინაიდან, როგორც 
ექსპერიმენტებმა აჩვენა, კლასტერების დაფენის შემდეგ გაბნევის სპექტრის ულტრაიისფერ 
უბანში არსებული ჩავარდნა, დაკავშირებული ამ ნივთიერების ძირითად ენერგეტიკულ 
სპექტრში არსებულ ღრეჩოსთან, არ მცირდება.
     ZnO  ნანოფხვნილებზე ჩატარებული ექსპერიმენტებით მიღებულ იქნა, რომ ZnO-ს 
ნანოფხვნილების გაბნევის სპექტრებშიც დაიმზირება ჩავარდნა 500-700 ნმ ტალღის 
სიგრძეთა ინტერვალში, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ დამზერილი მოვლენა 
დაკავშირებულია არა მეტალის, არამედ ჟანგბადის ატომებთან, ყველაზე სავარაუდოდ ამ 
ატომების ვაკანსიებთან.
     ტიტანის ორჟანგის ეპრ კვლევებით დადგენილ იქნა, რომ ამ ნანოფხვნილების ეპრ 
სპექტრებში დაიმზირება სუსტი სინგლეტები g ფაქტორით 2.01, რომელიც მიეკუთვნება 
ჟანგბადის ვაკანსიების მიერ ჩაჭერილ ელექტრონებს. ნანოფხვნილების ზედაპირზე 
კობალტის კლასტერების დაფენის შემდეგ კი ჩნდება ძლიერი სინგლეტი g ფაქტორით 2.22, 
რომელიც მიეკუთვნება კობალტის იონისა და მის გვერდით მყოფი ჟანგბადის ვაკანსიისგან 
შემდგარ კომპლექსებს, ხოლო სუსტი სიგნალი g ფაქტორით 2.01 თითქმის არ იცვლება. 
ანალოგიური შედეგი იქნა მიღებული ტიტანის ორჟანგის ნანოფხვნილების ზედაპირზე 
ნიკელის კლასტერების დაფენისას, ოღონდ კლასტერებთან დაკავშირებული ძლიერი 
სინგლეტის g ფაქტორის სიდიდე იყო 2.24. დამზერილი ორ რამეზე მიუთითებს: 1) 
კლასტერების დაფენის შედეგად წარმოიშობა კომპლექსები შემდგარი კობალტის იონებისა 
და ჟანგბადის ვაკანსიებისგან, რომელიც იწვევს 500-700 ნმ ტალღის სიგრძეთა ინტერვალში 
არსებული სინათლის შთანთქმის გაქრობას, 2) ეს შთანთქმა გამოწვეული იყო ჟანგბადის 
ვაკანსიებით.
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      დასკვნა: ტიტანის დიოქსიდის სხვადასხვანაირი წინასწარი დამუშავებით, რომელიც 
ხელს უწყობს მასში ვაკანსიების გამრავლებას, შესაძლებელი იქნება ამ ფხვნილების მიერ 
მზის გამოსხივების ხილულ არეში სინათლის შთანთქმის გაძლიერება, ანუ 
ფოტოკატალიზის პროცესში მზის ენერგიის უფრო სრულად გამოყენება. 

2. კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის ფუნდამენტური საკითხების ექსპერიმენტული და 
თეორიული კვლევა

თემა 3. ნანომასალებში მაგნეტიზმის და ზეგამტარობის ფუნდამენტური და გამოყენებითი 
კვლევა. 
2021-2027. 

2. პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით):

1) გ. მამნიაშვილი (პროექტის ხელმძღვანელი), 
2) ი. რატიშვილი (თეორიული კვლევები), 
3) ტ. გეგეჭკორი (ზეგამტარების და მაგნეტიკების მექანიკური და ელექტრო 

მაგნიტური თვისებების კვლევა), 
4) მ. ნადარეიშვილი (ფოტოკატალიზატორების თვისებების ექსპერიმენტული 

კვლევა), 
5) თ. ზედგინიძე (ქიმიური დაფენის მეთოდის გაუმჯობესება და მისი გამოყენება 

ახალი ნანოკომპოზიტების მისაღებად),
6) თ. პეტრიაშვილი (ქიმიური დაფენის მეთოდით ახალი ნანომასალის მიღება),
7) მ. ჯანჯალია (მაგნიტურ-რეზონანსულ კვლევებში მონაწილეობა),
8) გ. ივანოვი (დანადგარების მოწესრიგებასა და ამუშავებაში მონაწილეობის 

მიღება),
9) ლ. ტყეშელაშვილი (თეორიული კვლევა).

1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. 
2. 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. 
2. 
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.
 
2.2.
1) დასრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. 
2. 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. 
2. 
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დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 
შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.
 
3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით 
დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

3.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების მითითებით,  პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის 
დაწყებისა და დამთავრების წლები

 1. „მაღალეფექტური არამაგნიტური და მაგნიტური   ფოტოკატალიზური ნანოფხვნილების 
დამუშავება, შესწავლა და გამოყენება წყლის გასუფთავებისთვის“
 (ფიზიკა-მათემატიკური მეცნიერებები.  ნანოტექნოლოგიები). FR-21-9263,  
23.03.2022-22.03.2025

2. „რადონის აგეგმვა და რადონის რისკის შეფასება საქართველოში“, მიმართულება: 
1. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, ქვე-მიმართულება: 1.5 დედამიწის და მასთან 
დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი კატეგორია: 1.5.4 გეოქიმია და გეოფიზიკა.
NF-19-22022,  2020-2023 წლები.

     
2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. 

1) მალხაზ ნადარეიშვილი  (პროექტის ხელმძღვანელი), 
2) თინათინ ზედგინიძე  (პროექტის კოორდინატორი), 
3) ტატიანა გეგეჭკორი  (ძირითადი პერსონალი), 
4) ედუარდ ჩიკვაიძე  (ძირითადი პერსონალი), 
5) სალომე გოგიჩაიშვილი  (ძირითადი პერსონალი, ახალგაზრდა მკვლევარი), 
6) თამარ პეტრიაშვილი  (დამხმარე პერსონალი).

2. ლია ჭელიძე (პროექტის მონაწილე).

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. პროექტის მიზანია წყლის გამწმენდი აპარატის შექმნა, რომელიც ტექნიკურ წყალს 
გარდაქმნის სასმელად ვარგის წყლად. წყლის გაწმენდის პროცესში მოხდება წყლის 
გაწმენდის სხვადასხვა მეთოდის (მათ შორის ფოტოკატალიზურის, პროექტის ფარგლებშივე 
შექმნილი მაღალი ეფექტურობის ფოტოკატალიზატორების მეშვეობით) კომპლექსური 
გამოყენება და მათი ერთდროული ზემოქმედებით სინერგეტიკული ეფექტის მიღწევა.
     საანგარიშო პერიოდში, რომელიც მოიცავს მიმდინარე წლის რვა თვეს, ჩატარდა 
სამუშაოები ექსპერიმენტული დანადგარის ე.წ. მილური სინერგეტიკული 
ფოტოკატალიზური რეაქტორის სუსპენზიის წრიული დინებით შესაქმნელად, რომლის 
მიზანიცაა წყლის გაწმენდის კომპლექსური მეთოდის შემადგენელი თითოეული მეთოდის 
ექსპერიმენტული შესწავლა ცალკ-ცალკე, საუკეთესო რეჟიმების დადგენა თითოეული 
მათგანისათვის და შემდგომ მათი ერთდროული გამოყენებით მაქსიმალური 
სინერგეტიკული ეფექტის მიღწევა. კონკრეტულად შესრულებულია საკონსტრუქტორო 
სამუშაოები, შედგენილია კონსტრუქციის ცალკეული ნაწილების ნახაზები, დამზადებულია 
დეტალები და აწყობილია მთლიანი კონსტრუქცია.   
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     კონსტრუქციის უჟანგავი ფოლადისგან დამზადებული შიგა ზედაპირების ქიმიურად 
TiO2-ის ფოტოკატალიზატორით დასაფარავად დამზადდა სხვადასხვა კლასტერებით 
დეკორირებული მაღალეფექტური არამაგნიტური ფოტოკატალიზური ფხვნილები, 
ჩატარდა მათი ფოტოკატალიზური აქტივობის კვლევები და ფოტოკატალიზური 
რეაქტორის შიდა კედლების დასაფარავად შეირჩა Ag-ის კლასტერებით დეკორირებული 
TiO2-ის ნანოფხვნილები, რომელთაც გამოამჟღავნეს საუკეთესო ფოტოკატალიზური 
თვისებები. საწყის მასალად აღებული იყო TiO2-ის ორი მოდიფიკაციის ანატაზის და 
რუტილის ნარევი 86% ანატაზის და 14% რუტილის მოდიფიკაციის შემცველობით.
     დამუშავდა ეფექტური ქიმიური მეთოდიკა, რომელიც უზრუნველყოფს კონსტრუქციის 
უჟანგავი ფოლადისგან დამზადებული შიგა ზედაპირების დაფარვას პროექტის ფარგლებში 
შექმნილი მაღალი ეფექტურობის არამაგნიტური ფოტოკატალიზატორებით. მეთოდი 
ითვალისწინებს ზედაპირის დაფარვას NiP-თი და ერთდროულად ფოტოკატალიზატორით, 
ვინაიდან უჟანგავი ფოლადის ზედაპირზე ფოტოკატალიზატორის დაფენა არ ხდება. 
კონკრეტულად NiP-თი დაფარვა ხდება შემდეგი ხსნარით: NiSO4 · 6H2O -20 გრ/ლ;    
CH3COONa · H2O-20 გრ/ლ; NaH2PO2·H2O-15გრ/ლ, pH=4.5-5 პირობებში, t-75-850C-
ტემპერატურაზე.  დაფარვა მიმდინარეობს 2 საათის განმავლობაში. შემდგომ იგივე 
ნიკელირების ხსნარში იხსნება 2 გრ/ლ-ზე TiO2 – ანატაზი (5-10 ნმ) ხსნარი და მოცემული 
სუსპენზია უნდა ჩაეშვას საექსპერიმენტო აპარატში, სადაც ნიკელის აღდგენასთან ერთად 
ხდება აპარატის ზედაპირზე TiO2-ის დაფენაც.
       ჩატარდა ექსპერიმენტული დანადგარის შიდა ზედაპირების დაფარვა ვერცხლის 
კლასტერებით დეკორირებული  TiO2-ის ნანოფხვნილებით
       გარდა კონსტრუქციის კედლებზე დაფენილი ფოტოკატალიზატორებისა, წყლის 
გასასუფთავებლად გამოიყენება წყალში გახსნილი ფოტოკატალიზატორული სუსპენზიაც. 
ამ მიზნით დამზადდა მაგნიტური ფოტოკატალიზატორული ფხვნილები, რათა 
შესაძლებელი ყოფილიყო გასუფთავების შემდეგ მათი განცალკევება წყლისგან მაგნიტური 
ველის მეშვეობით. არატოქსიკური ფოტოკატალიზატორები არ არის მაგნიტური, 
მაგნიტური კატალიზატორების მიღება მოხდა მათი ნანომარცვლების ზედაპირზე 
მაგნიტურ ნივთიერებათა კლასტერების დასმით. ასეთი კლასტერები ჩვეულებრივ 
გამოიყენება ფოტოკატალიზატორების ეფექტურობის ასამაღლებლად, მაგრამ ამ 
შემთხვევაში ისინი დამატებით ასრულებენ მაგნიტური თვისებების შეძენის ფუნქციასაც.

2. პროექტის მიზანს წარმოადგენს რადონის სისტემატური დაკვირვებები ადმინისტრაციულ 
და საცხოვრებელ შენობებში და შენობებს გარეთ შერჩეულ ადგილებში, რათა მიღებულ 
იქნას ინფორმაცია რადონის გავრცელების შესახებ და ასევე, რათა მომზადდეს რადონის 
რისკის შემცირების სტრატეგია საქართველოში. შენობებში რადონის კონცენტრაციების 
მაჩვენებლებზე გეოლოგიური ფაქტორების ზეგავლენის  გათვალისწინებით 
რაოდენობრივად შეფასდება  რადონის გავრცელება საქართველოს სხვადასხვა გეოგრაფიულ 
არეებში.
ფიზიკის ინსტიტუტის გეოფიზიკის ინსტიტუტთან თანამშრომლობის ფარგლებში,  
პროექტში   მონაწილეობას ღებულობს  ფიზიკის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი ლია 
ჭელიძე. პროექტის ფარგლებში ჩატარდა რადონის კონცენტრაციის კვლევა საქართველოს 
ტერიტორიაზე (ქვემო ქართლი - ბოლნისი, დმანისი, თბილისი და აჭარა). რადონის 
კონცენტრაცია ჰაერში, ნიადაგსა და წყალში შესწავლილია სპეციალური დეტექტორის 
დახმარებით როგორიც არის CR-39 და გაზომილია AlphaGUARD ხელსაწყოთი. ლია ჭელიძე 
მონაწილეობდა გაზომვების შედეგად მიღებული მონაცემების დამუშავებაში. შესწავლილ 
უბნებში  დამუშავებული  მონაცემებით  რადონის კონცენტრაცია არ აღემატება დაშვებულ 
ზედა ზღვარს და არავითარ საზიანო საფრთხეს არ წარმოადგენს მოსახლეობისთვის. 
 
 3.2.
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1) დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის 
დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. 
2. 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. 
2. 
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 
შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

4. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები
4.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი, დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. 
2. 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. 
2. 
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

4.2.
1) დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი, დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა, პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. 
2. 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. 
2. 
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 
შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

5. პატენტები (არსებობის შემთხვევაში):
5.1. საერთაშორისო პატენტები:
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საპატენტო თემატიკის სათაური; გამომგონებელი/ები და პატენტმფლობელი/ები; პატენტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი
1. 
2. 

5.2. ეროვნული პატენტები
საპატენტო თემატიკის სათაური; გამომგონებელი/ები და პატენტმფლობელი/ები; პატენტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი
1. 
2. 

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
6.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

6.2. სახელმძღვანელოები
ავტორი/ავტორები; სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 
(არსებობის შემთხვევაში); ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი; გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის 
მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა

1. G.Mamniashvili, T.Gegechkori, G.Ivanov, G.Donadze, “The comparative NMR study of domain 
wall pinning and mobility in magnets under the action of an additional magnetic video-pulse”, 
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Georgian Electronic Scientific Journals (GESJ): Physics, No. 1(26), ISSN 1512-1461. Tbilisi, Georgia
Publishing House “Technical University” Electronic Media Department, გვერდების რაოდენობა 6 
(pp. 60-65).

2. ა. ჭირაქაძე, ნ. ლომიძე, ნ. ყავლაშვილი, ზ. ბუაჩიძე, ა. გიგინეიშვილი. მედიცინაში, 
ბიოლოგიაში, ტოქსიკოლოგიაში, ენტომოლოგიასა და აგრარულ დისციპლინებში 
პრეპარატების ან ზემოქმედების სხვა საშუალებების ბიოლოგიური ეფექტურობის და 
კომპონენტების სინერგიულობის გამოთვლის მოდიფიცირებული ფორმულები და მათი 
გამოყენების მაგალითი.
არჩილ ელიაშვილის  მართვის სიტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული ,  №  26,   ISSN 
0135  -0765, თბილისი,  გამომცემლობა „საჩინო“, 4 გვ.

3. ა. ჯიშიაშვილი, ნ. მითაგვარია, ა. ჭირაქაძე, დ. ჯიშიაშვილი. სხვადასხვა მორფოლოგიის 
მქონე თუთიის ოქსიდის მიკროკრისტალთა ფოტოკატალიტიკური აქტივობა და 
ტოქსიკურობა. 
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტომი 16, № 1, ISSN - 0132 – 1447, 
თბილისი, 5 გვ.

4. ა. ჭირაქაძე, ა.  ნ. ლომიძე,  ჯ. ძლიერიშვილი,   მ. დევდარიანი, ნ. მითაგვარია. მცენარეთა 
კალმებიდან ნერგების გაზრდის პროცესში დავადებების და მავნე ორგანიზმების 
პრევენციის ახალი კომბინირებული პრეპარატი და მისი მწვავე ტოქსიკურობა ქათმის 
ემბრიონების მიმართ. 
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტომი 16, № 4, ISSN - 0132 – 1447, 
თბილისი,  5 გვ. (გაგზავნილია დასაბეჭდათ).

5.  Gelagutashvili E.S, Bagdavadze N.V,  Gongadze A.D, Gogebashvili M.E., Ivanishvili N.I, Janjalia 
M. Effect high dose of Cs137   and Co(II), Cd(II),  Ag(I)  ions on Spirulina platensis
Journal of Radiobiology and Radiation Safety 2(3), 44-49, 2022
ISSN 2667-9787

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. კობალტის ნანო და მიკროფხვნილებში და ლითიუმის ფერიტში დომენური კედლების 
პინინგის და მობილობის შედარებითი კვლევა ჩატარდა მაგნიტური ვიდეო-იმპულსის 
ორიმპულსიან ექოზე მოქმედებისას, რომელიც მოდებული იყო ორ რადიოსიხშირულ 
იმპულსს შორის და მაგნიტური ვიდეო-იმპულსის და რადიოსიხშირული იმპულსის 
ერთობლივი მოქმედებისას, რაც იწვევდა სტიმულირებული მაგნიტური ექოს წარმოქმნას. 
ნაჩვენებია კორელაცია ამ ორი მეთოდით მიღებულ პინინგის ძალისა და დომენური კედლის 
მობილურობის განსაზღვრის შედეგებს შორის, რაც ამ ალტერნატიული მეთოდების 
გამოვიყენების საშუალებას გვაძლევს დომენური კედლის პინინგის ძალისა და 
მობილურობის გასაზომად მაგნიტებში.

2. მედიცინაში, ბიოლოგიაში, ტოქსიკოლოგიაში, ენტომოლოგიასა და აგრარულ 
დისციპლინებში ყველაზე უფრო ხშირად გამოიყენება ბიოლოგიური ეფექტიანობის 
განსაზღვრის ოთხი ფორმულა: ებოტის (Abbott), ჰენდერსონ-ტილტონის (Henderson-Tilton), 
შნაიდერ-ორელის (Schneider-Orelli) და სან-შეპარდის (Sun-Shepard). ყოველდღიურ 
სამეურნეო პრაქტიკაში მავნებლების პოპულაციების ინტეგრირებული მართვისთვის (IPM) 
უაღრესად მნიშვნელოვანია ლაბორატორიული და საველე ტესტირების შედეგების 
კორელაციის შეფასება. წარმოდგენილი კვლევა ეძღვნება ებოტის კლასიკური ფორმულის 
მოდიფიცირების სახვდასხვა ვერსიებს და მათ გამოყენებას სინერგიული ინსექტიციდური 
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კომბინაციების ბიოლოგიური ეფექტიანობის და სინერგიულობის ხარისხის განსაზღვრის 
სიზუსტის და სანდოობის ასამაღლებლად.

3. ნაშრომი ეხება დაბინძურებული წყლის გაწმენდას კატალიზატორით გამოწვეული 
ფოტოდეგრადაციის მეთოდით, რაც მზარდ ეკოლოგიურ პრობლემას წარმოადგენს. 
შეფასებულია ZnO–ს მიკრონაწილაკების, მიკროსფეროებისა და ჰექსაგონალური ბრტყელი 
დისკების ფოტოკატალიტიკური აქტივობა მეთილენის ლურჯის 100მლ/ლ კონცენტრაციის 
წყალხსნარის ფოტოდეგრადაციისთვის. ფოტოდეგრადაციის სიჩქარე მაქსიმალური (∼50%) 
იყო ჰექსაგონალური თუთიის ოქსიდის დისკების გამოყენებისას. ZnO-ს მიკრომასალების 
ტოქსიკურობა შეფასდა მათი თეთრი ვირთაგვების სისხლში ინექციისა და შემდგომი 
ქცევითი და ფიზიოლოგიური პარამეტრების შესწავლით. შედეგები შედარდა კიბოს 
მაგნიტური ჰიპერთერმიისთვის ფართოდ გამოყენებული Ni-Cu მაგნიტურ ნანონაწილაკების 
ტოქსიკურობას.

4.  მცენარის გამრავლების ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა „მშობელი“ მასალის სანიტარიზაცია 
და სხვადასხვა პათოგენებით მისი დაბინძურების პრევენცია. ეს პრობლემა ერთნაირად 
მნიშვნელოვანია საქართველოში სოფლის მეურნეობის ორი წამყვანი დარგისთვის - 
მევენახეობისა და თხილის  და კაკლის მოშენებისთვის. ნერგების დაბინძურების თავიდან 
აცილების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული გზაა მათი ცხელი წყლით დამუშავება, რაც 
დიდ ენერგიას მოითხოვს და ამავდროულად, არასაკმარისად ეფექტურია.  წარმოდგენილი 
კვლევა გვთავაზობს გამოვიყენოთ „საწყისი“ მასალის დამუშავების ახალი ენერგოეფექტური 
მეთოდი ელექტროქიმიურად აქტივირებული წყალხსნარებისა და მაღალი ანტივირუსული, 
ანტიმიკრობული, ფუნგიციდური და ინსექტიციდური ეფექტურობის მქონე ნანო-მასალების 
წყლის დისპერსიების კომბინაციების გამოყენებით. სოფლის მეურნეობაში გამოყენებული 
საშუალებებისა და მეთოდების კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელია მათი დაბალი 
მწვავე ტოქსიკურობა ცოცხალი ორგანიზმების მიმართ, რაც ამ კვლევაში გამოიცადა ქათმის 
ემბრიონების ხილული სინათლის ოვოსკოპიის მეშვეობით. კვლევის შედეგები საშუალებას 
გვაძლევს დავასკვნათ, რომ ელექტროქიმიურად აქტივრებული წყალხსნარების და ნანო-
მასალების წყლის დისპერსიების კომბინაცია მაღალი ანტივირუსული, ანტიმიკრობული, 
ფუნგიციდური და ინსექტიციდური ეფექტურობით შეიძლება ჩაითვალოს ძალზე 
პერსპექტიულ საშუალებად „საწყისი“ გასამრავლებელი მასალის პათოგენებით 
დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად.

 5.    ლითონთა იონების (Ag(I), Co(II), Cd(II)) გავლენა Spirulina platensis-ზე და მის ძირითად 
კომპონენტებზე (C-ფიკოციანინის, ქლოროფილი  Ch1a)   Cs137  მაღალი დოზით  (400kGy 
ინტეგრალური დოზა) დასხივების შემდეგ შესწავლილი იყო UV-VIS სპექტროსკოპიის 
გამოყენებით. 
     ნაჩვენებია, რომ ლითონის იონების (Ag(I), Co(II), Cd(II)) გავლენა Spirulina platensis-ზე და 
მის შემადგენელ კომპონენტებზე განსხვავდება  ეფექტურობით.  Cs137 მაღალი დოზის 
გავლენამ  და Co(II), Cd(II), Ag(I) იონების  Spirulina platensis-ზე კვლევამ აჩვენა, რომ გამა 
დასხივების მაღალი დოზების შესაძლო გამოყენება არ ცვლის ამ ლითონის იონების 
ურთიერთქმედების ბუნებას Spirulina platensis და მისი შემადგენელი ნაწილები ინტაქტური 
უჯრედებისთვის. 

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში
7.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი 
ISBN; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
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1. G.Mamniashvili, S.Mikeladze, Т.Gegechkori, K.Sigua (ნაშრომის სათაური Investigation of 
magnetometry and hyperthermia properties of stable magnetite nanoparticle suspension UNIMAG); 
თავი წიგნში: Research Trends and Challenges in Physical Science Vol. 7, ISBN: 978-93-5547-503-9 
(DOI: 10.9734/bpi/rtcps/v7/2721C), გამოცემის ადგილი University of Missouri-St. Louis, One 
University Boulevard St. Louis, USA, გამომცემლობა Dr. Thomas F. George Chancellor/Professor, 
Department of Chemistry and Physics, University of Missouri-St. Louis, გვერდების რაოდენობა 12 
(pp. 124-135).

2. G.I.Mamniashvili, T.O.Gegechkori, T.A.Gavasheli (ნაშრომის სათაური NMR study of the 
domain wall pinning in lithium ferrite under the influence of low-frequency and pulsed magnetic 
fields); თავი წიგნში: New Trends in Physical Science Research Vol. 3, ISBN: 978-93-5547-503-9 
(DOI: 10.9734/bpi/ntpsr/v3/2267B, გამოცემის ადგილი Universiti Sains Malaysia, Malaysia, 
გამომცემლობა Dr. Mohd Rafatullah, Senior Lecturer, Division of Environmental Technology, 
School of Industrial Technology, Universiti Sains Malaysia, გვერდების რაოდენობა 12 (pp. 60-71). 

3. G.Mamniashvili, G.Donadze, D.Gulamova (ნაშრომის სათაური The study of superconducting 
precursors in Bi/Pb superconductors fabricated using the shock wave and sun technologies by the 
torsion oscillation magnetometry); თავი წიგნში: (ნაშრომის სათაური” Chapter in book: Research 
Developments in Science and Technology Vol. 10, ISBN 978-93-5547-558-9 (DOI: 
10.9734/bpi/rdst/v10/16931D), გამოცემის ადგილი Firat University, Turkey, გამომცემლობა Dr. 
Figen Balo Professor, Faculty of Engineering, Department of Industrial Engineering, Firat University, 
გვერდების რაოდენობა 15 (pp. 108-122). 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. გამოკვლეულია მაგნიტიტის ნანონაწილაკების სუსპენზიის ჰიპერთერმული და 
მაგნიტური თვისებები სტაბილურ მაგნიტურ სუსპენზიაში. ამისათვის შექმნილია 
დაბალსიხშირული გენერატორი 300 ვტ სიმძლავრით და 300 ჰც სიხშირით ჰიპერთერმიაში 
გამოსაყენებლად. მაგნიტური სუსპენზიის ნიმუში 30 წუთი თავსდებოდა ინდუქციურ 
ხვიაში და 55°C-მდე. თბებოდა. განივი ამთვისებლობის რს რეზონანსული მაგნიტომეტრიის 
გაზომვების შედეგებზე დაყრდნობით შეიძლება დავასკვნათ, რომ სუსპენზია 
სუპერპარამაგნიტურია გარემოს ტემპერატურაზე და გადავიდა მაგნიტურ მდგომარეობაში 
აზოტის ტემპერატურაზე. ექსპერიმენტული შედეგების გამოქვეყნებულ მონაცემებთან 
შედარებით, გამოვთვალეთ ნანონაწილაკების საშუალო ზომა დაახლოებით 10 ნმ. მსგავსი 
შედეგები მიიღება კომპიუტერული მოდელირების საშუალებითაც ტიხონოვის 
რეგულარიზაციის მეთოდის გამოყენებით დამაგნიტების მრუდებზე დაყრდნობით.
      2. პირველად განხორციელდა შედარება დომენური კედლის პინინგისა 
დაბალსიხშირული და იმპულსური მაგნიტური ველების მოქმედებისას ლითიუმის 
ფერიტში. 
ლითიუმის ფერიტში რბილი დაბალსიხშირული მაგნიტური ველის მოქმედებისას 
დამზერილი ექო სიგნალის მოდულაციის მომვლების მოდიფიკაციის ძლიერი ეფექტი 
გამოყენებულია დომენური კედლის პინინგის ძალის გასაზომად. ლითიუმის ფერიტში, 
კობალტისგან განსხვავებით, ეს ფენომენი გამოწვეულია მასალის დომენური კედლის 
მაღალი მობილურობით. შედარებისთვის, დომენური კედლის პინინგის ძალა შეფასდა 
ორიმპულსიან ექო სიგნალზე დამატებითი მაგნიტური ვიდეო-იმპულსის მოქმედებისას 
დომენური კედლის გადაადგილების სიმძლავრის შემცირებით.
ნაჩვენებია, რომ დაბალსიხშირული ველის მოდულაციის მეთოდით გამოთვლილი 
დომენური კედლის პინინგის ძალა შესაბამისობაშია დამატებითი მაგნიტური ვიდეო-
იმპულსის ორიმპულსიან ექოს ინტენსივობაზე მოქმედებით მიღებულ პინინგის ძალასთან 
ლითიუმის ფერიტში.

https://doi.org/10.9734/bpi/ntpsr/v3/2267B
https://www.bookpi.org/bookstore/product/research-developments-in-science-and-technology-vol-1/
https://www.bookpi.org/bookstore/product/research-developments-in-science-and-technology-vol-1/
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      3. მერხევი სხეულის მაგნიტომეტრიით გამოკვლეულია ზეგამტარი პრეკურსორების Tc   
კრიტიკული ტემპერატურის გაზრდის შესაძლებლობა Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O ზეგამტარული 
სისტემის ნიმუშებში, რომლებიც მიღებულია დარტყმითი ტალღით ცხლად დაწნეხის 
(დტცდ) და მზის ენერგიით დნობისა და ზესწრაფი გამოწვის შედეგად. დტცდ 
ტექნოლოგიების გამოყენებით ნიმუშების. დტცდ მეთოდით სინთეზი ჩატარდა P=5 გპა-დან 
P=12 გპა-მდე წნევის დიაპაზონში. პოტენციური ზეგამტარის პრეკურსორების ზეგამტარ 
მდგომარეობაში გადასვლის კრიტიკული ტემპერატურა Tc გაიზარდა Tc =107 K საწყისი 
ნიმუშისთვის Tc =138 K-მდე. Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O ზეგამტარული სისტემის ნიმუშებში, 
რომლებიც სინთეზირებულია მზის ენერგიის გამოყენებით დნობისთვის და შემდეგ 
ზესწრაფი გამოწვით, გამოვლინდა ზეგამტარი პრეკურსორი Tc= 200 K-ით. მიღებული 
დამოკიდებულებების ბუნების ანალიზი და მათი შედარება სხვა ხელმისაწვდომ 
შედეგებთან, რომლებიც დაკავშირებულია Tc კრიტიკული ტემპერატურის მიმდებარე 
პროცესებთან, საშუალებას გვაძლევს დავასკვნათ, რომ ამ სისტემის ნიმუშებში გვაქვს 
მაღალი ტემპერატურის ზეგამტარი პრეკურსორები Tc ≥ 240 K-ით.

7.2. სახელმძღვანელოები
ავტორი/ავტორები; სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1.
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

7.3. სტატიები
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI;  
ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების რაოდენობა

1. M.Tsitsishvili, T.Chanda, M.Votto, P.Fromholtz, M.Dalmonte, A.Nersesyan 
“Phase diagram of Rydberg-dressed atoms on two-leg square ladders: Coupling supersymmetric 
conformal field theories on the lattice”, 
Physical Review B 105, 155159 (2022). DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRevB.105.155159.

2. P.Fromholz, M.Tsitsishvili, M.Votto, M.Dalmonte, A.Nersesyan, T. Chanda
“Phase diagram Rydberg-dressed atoms on two-leg triangular ladders” 
Physical Review B 106, 155411 (2022).  DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRevB.106.155411

3. B.Beradze, Alexander Nersesyan, 
“Spectrum, Lifshitz transitions and orbital current in frustrated fermionic ladders with a uniform 
flux”, 
arXive:2210.16814 [cond-mat] 2022; 
https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.16814
(accepted for publication in European Physical Journal B.)

4.  Y. Matsumoto, S. Schnierer, J.A.N. Bruin, J. Nuss, P. Reiss, G. Jackeli, K. Kitagava, & H. 
Takagi, „Quantum critical Bose gas in the two-dimensional limit in the honeycomb antiferromag- 
net YbCl3under magnetic fields“,

https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.16814
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arXiv:2207.02329, 144431 (2022) [პრეპრინტი].
https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.02329

5. Seydou-Samba Diop,  George Jackeli, Lucile Savary
„Anisotropic exchange and non-collinear antiferromagnets on a noncentrosymmetric fcc structure as 
in the half-Heuslers“
Phys. Rev. B 105, 144431 (2022). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.105.144431

6. F. La Mattina, R. Erni, M. D. Rossell, G.‑L. Bona, A. Shengelaya
“Coulomb Interaction Engineering at YBa2Cu3O7-δ ‑ SrTiO3 Interface”
Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 35, 1801 (2022). 
https://doi.org/10.1007/s10948-022-06286-6

7. Mikheil Sekania, Shota Garuchava, Jamal Berakdar, George I. Japaridze. 
“Mean-field ground-state phase diagram of the t−t′ ionic-Hubbard chain”
Condensed Matter arXiv:2211.10543.
https://doi.org/10.48550/arXiv.2211.10543

8.     Josef Ketels, Michael Leitner, Peter Böni, Christoph Hugenschmidt, Mikheil Sekania, Alyn 
D. N. James, Jakob A. E. Bonart, Nico Unglert, Liviu Chioncel. "Fermi-Surface Modeling of Light-
Rare-Earth Hexaborides with 2D-ACAR Spectroscopy" Physica Status Solidi B 259, 2100151 (2022)  
3.277
Doi: 10.1002/pssb.202100151 

9.   L. Chkhartishvili, A. Mikeladze, R. Chedia, O. Tsagareishvili, M. Bugdayci, I. Karagoz, T. 
Maras, N.Jalabadze, V. Kvatchadze 
„Combustion synthesis of boron carbide matrix for superhard nanocomposites production“ 
In: Advances in Combustion Synthesis and Technology (Eds. M. Bugdayci, L. Oncel), 2022, 
Singapore, Bentham Science Publishers, Ch.4, 66-95.
ISBN (Online) 978-981-5050-44-8  ISBN (Print) 978-961-5050-45-5  ISBN 978-981-5050-46-2

10. Levan Chkhartishvili, Archil Mikeladze, Otar Tsagareishvili, Vakhtang Kvatchadze, Valery 
Tavkhelidze, Zviad Mestvirishvili, Dimitri Driaev, Natia Barbakadze, Lili Nadaraia, Ketevan 
Sarajishvili, Irma Jinikashvili, Manana Buzariashvili, Roin Chedia
„Advanced Boron Carbide Matrix Nanocomposites Obtained from Liquid-Charge: Focused Review“ 
Condens. Matter 7, x (2022). 

11. V. G. Kvatchadze, M. G. Abramishvili, G. G. Abramishvili, Z. G. Akhvlediani, M. V. 
Galustashvili, G. G. Dekanozishvili and V. M. Tavkhelidze 
“The Influence of Ultraviolet Light on Luminescence (700–1000 nm) of LiF and LiF:OH Crystals 
Irradiated in a Nuclear Reactor” 
Optics and Spectroscopy 130, 188 (2022).  DOI: 10,1134/S0030400X22030080

12. M. Nadareishvili, E. Kiziria, V. Sokhadze, G. Tvauri, S. Gogichaishvili, J. Ramsden 
“PULSED DIFFERENTIAL CALORIMETRY OF THE HEAT CAPACITY JUMP AT 
DENATURATION OF COLLAGEN TYPE I OF RAT TAIL TENDONS”
Premier Publishing s.r.o. Viena, Austria.    https://doi.org/10.29013/ESR-22-5.6-3-10  ISSN: 2310-
5577   

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

https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.02329
https://doi.org/10.1007/s10948-022-06286-6
https://arxiv.org/search/cond-mat?searchtype=author&query=Sekania%2C+M
https://arxiv.org/search/cond-mat?searchtype=author&query=Garuchava%2C+S
https://arxiv.org/search/cond-mat?searchtype=author&query=Berakdar%2C+J
https://arxiv.org/search/cond-mat?searchtype=author&query=Japaridze%2C+G+I
https://doi.org/10.48550/arXiv.2211.10543
https://doi.org/10.29013/ESR-22-5.6-3-10
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“Analogue of the single pulse echo signal generated by a supplementary magnetic video pulse in 
lithium ferrite”
Phys. Met. Metallogr. 123, 1 (2022).  https://doi.org/10.1134/S0031918X22010045 

14. G.I.Mamniashvili, T.O.Gegechkori, T.A.Gavasheli
“NMR inversion echo of nuclei in domain walls of magnets in the rotating coordinate system” 
Rundschau 120 (2022). ISSN: 0012-0413

15. G.Mamniashvili, T.Gegechkori, M.Janjalia, P.Gogishvili 
“Investigation of the single-pulse NMR echo origin in cobalt using additional magnetic video-pulses”
Magn. Reson. Solids 24,  22102 (2022). https://doi.org/10.26907/mrsej-22102

16. Г.И.Мамниашвили, Т.О.Гегечкори
„Исследование характеристик центров закрепления доменных границ в кобальте методом 
ядерного магнитного резонанса“
Журнал Прикладной Спектроскопии 89, 820 (2022). https://doi.org/10.47612/0514-7506-2022-89-
6-820-823

17. E. Gelagutashvili, N. Bagdavadze, D. Jishiashvili, A. Gongadze, M. Gogebashvili, N. 
Ivanishvili

„Effect of Cu(II), Pb(II), Mg(II) ions on gamma-irradiated Spirulina platensis“ 
arXiv:2204.02307 [physics.bio-ph] 
https://doi.org/10.48550/arXiv.2204.02307

18. E.Gelagutashvili, O.Rcheulishvili, A.Rcheulishvili , M.Janjalia 
Cr (VI) biosorption at different Na (I) concentrations after Zn uptake during Arthrobacter species 
growth. 
arXiv:2204.02309  [physics.bio-ph] 2022. doi.org/10.48550/arXiv.2204.02309

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.    შესწავლილია კორელაციის ეფექტები ორჯაჭვიან კიბეზე მოთავსებულ მყარი გულარის 
ბოზონების სისტემაში. იგულისხმება, რომ ურთიერთქმედების პოტენტიალი “soft-shoulder”-
ის ტიპისაა. ანალიზურად და რიცხობრივად დადგენილ ფაზებს შორის კვანტური 
კრიტიკული წერტილები ბერეზინსკი-კოსტერლიც-ტაულესის, გაუსის და სუპერსიმეტრიის 
(SUSY) უნივერსალობის კლასს ეკუთვნიან. განვითარებულია ფენომენოლოგიური აღწერა 
გადაბმული SUSY-კონფორმული ველის თეორიებს შორის, რომლის წინასწარმეტყველება  
დადასტურებულია რიცხვითი დათვლებით. მიღებული შედეგები რელევანტურია 
რიდბერგის ატომებზე ჩატარებული ექსპერიმენტების კონტექსტში.

2. განხილულია რიდბერგის ატომები სამკუთხა ოპტიკურ კიბეზე ნაწილაკთა შორის 
ურთიერთქმედების სასრულო რადიუსის პირობებში. ანალიზური და რიცხობრივი 
მეთოდების გამოყენებით შესწავლილია ასეთი სისტემის ფაზური დიაგრამა. აბელური 
ბოზონიზაციის საშუალებით ნაჩვენებია, რომ სუსტი ურთიერთქმედებისთვის სისტემაში 
ხორციელდება სტანდარტული ლატინჯერის სითხის ფაზა, რომელიც ურთიერთქმედების 
გაზრდისას გადადის გაყინული სპინის ფაზაში. საკმარისად ძლიერი ურთიერთქმედება 
მესერის ზიგ-ზაგ ბმემის გასწვრივ ხელს უწყობს მუხტის ტალღის წარმოქმნას, 
პოლარიზებული ჰოლონების ფაზას და (2/5 შევსების შემთხვევაში) კრისტალურ ფაზას.
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3. განხილულია უსპინო ფერმიონების სისტემა სამკუთხოვან კიბეზე ორბიტალური 
ნაკადის თანდასწრებით. ნაგულისხმევია, რომ სპექტრი თითქოს ნახევრად  შევსებულია,  
ელემენტარულ უჯრედზე გადათვლილი მაგნიტური ნაკადი ფლაქსის კვანტთან ახლოს 
არის და ნაწილაკების ჯაჭვთა შორის ტუნელირება სუსტია. მესერის გეომეტრიული 
ფრუსტრაცია სპობს სპექტრის ელექტრონ-ხვრელურ სიმეტრიას. ამის შედეგად ბრილუენის 
ზონის კიდეზე სპექტრში იზოლირებული დირაკის კვანძი ჩნდება. გამოთვლილია 
ორბიტალური დენის დამოკიდებულება  ნაკადზე და მოცემულია ლიფშიცის კრიტიკული 
წერტილების სრული კლასიფიკაცია. ნაჩვენებია, რომ მესერის ფრუსტრაციის გამო სისტემის 
თერმოდინამიური თვისებები ნაწილაკთა ფიქსირებული სიმკრივისთვის (კანონიკური 
ანსამბლი) და მოცემული ქიმიური პოტენციალისთვის (გრანდ-კანონიკური ანსამბლი) 
თვისობრივად განსხვავებულია.

4. რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში BEC-ის მიმზიდველი გაფართოება 3D 
მაგნიტებში არის მათი 2D ანალოგის დამზადება. მკაცრად 2D სისტემისთვის BEC არ 
შეიძლება განხორციელდეს მდგომარეობების სასრული სიმკვრივის არსებობის გამო 
ნულოვან ენერგიაზე და ამის ნაცვლად შეიძლება წარმოიშვას Berezinskii-Kosterlitz-Thouless 
(BKT) გადასვლა. რეალისტურ კვაზი-2D მაგნიტში, რომელიც შედგება დაწყობილი 2D 
მაგნიტებისაგან, მცირე, მაგრამ სასრული შრეების შეერთება ასტაბილურებს მარგინალურ 
LRO-სა და BEC-ს, მაგრამ ისეთი, რომ 2D ფიზიკა, BKT რყევების ჩათვლით, კვლავ 
დომინირებს. რამდენიმე სისტემამ აჩვენა ასეთი 2D-ლიმიტი BEC, მაგრამ ძალიან მაღალ 
მაგნიტურ ველებზე, რომლებზეც ძნელად მისადგომია.  S = 1/2 ჰაიზენბერგის 
ანტიფერომაგნიტი YbCl3 შიდა ფენის შეერთებით J∼ 5 K აჩვენებს გადასვლას FP 
მდგომარეობაზე დაბალ მაგნიტურ ველზე Hs = 5,93 T. აქ ვაჩვენებთ, რომ LRO სწორედ 
ქვემოთ. Hs არის BEC 2D-ლიმიტში, რომელიც სტაბილიზირებულია უკიდურესად მცირე 
შრეთაშორისი შეერთებით J⊥ 10−5J. 2D ლიმიტის ასახვით, თერმული რყევების 
გაფართოებული რეგიონი შეინიშნება BEC გარდამავალი ტემპერატურიდან Tc-მდე ~2Tc-
მდე, რომელსაც შეუძლია გარკვეული BKT მახასიათებლების მატარებელი. Hs-ზე ჩვენ 
ნათლად აღვიქვამთ 2D ლიმიტის კვანტურ რყევებს, რომლებიც შეიძლება შეფასდეს, 
როგორც უაღრესად მოძრავი, ურთიერთქმედების მქონე 2D Bose აირის ფორმირება 
განზავებულ ზღვარში.

5. სახეზე ორიენტირებული კუბური (fcc) ანტიფერომაგნიტის ერთ-ერთი ნიშანი, როგორც 
გეომეტრიულად უიმედო (მოულოდნელი) სისტემის ტიპიური მაგალითი, არის ამ გისოსზე 
კლასიკური უახლოესი მეზობლის და შემდეგი უახლოესი მეზობლის ჰაიზენბერგის 
(იზოტროპული) მოდელის ძირითადი მდგომარეობის დიდი გადაგვარება. კერძოდ, 
კოლინარული მდგომარეობები გადაგვარებულია არაკოლნეარული და არაკოპლანარული 
მდგომარეობებით: ეს გადაგვარება შემთხვევითია და მოსალოდნელია მოიხსნას 
ანიზოტროპული გაცვლის ურთიერთქმედებით. ამ ნაშრომში ჩვენ ვიღებთ ყველაზე (ზოგად 
) უახლოეს და უახლოესის შმდგომ მეზობელ გაცვლის მოდელს, რომელიც დაშვებულია 
არაცენტრულსიმეტრიული ნახევრადჰაუსლერის ნაერთების სივრცე-ჯგუფური სიმეტრიით, 
რომელიც მოიცავს სამ ანიზოტროპულ ტერმინს: ე.წ. კიტაევი, გამა და ძიალოშინსკი- მორიას 
ურთიერთქმედება - განსაკუთრებით, ეს უკანასკნელი დაშვებულია ამ მასალებში ინვერსიის 
სიმეტრიის რღვევით და ადრე არ იყო შესწავლილი fcc მესერის კონტექსტში. ჩვენ 
გამოვთვლით მიღებულ ფაზურ დიაგრამას, ვაჩვენებთ, თუ როგორ აძლიერებს სხვადასხვა 
ტერმინები იზოტროპული მოდელის ძირითადი მდგომარეობის დეგენერაციას და 
ვაკეთებთ აქცენტს რეჟიმების პოვნაზე, სადაც მრავალ-q 
(არაკოლინეარული/არაკოპლნარური) მდგომარეობა შეირჩევა ანიზოტროპიით. შემდეგ 
განვიხილავთ კვანტური რყევების როლს და მაგნიტურ ველთან დაწყვილებას ძირითადი 
მდგომარეობის შერჩევაში და ვაჩვენებთ, რომ ამ ეფექტებს შეუძლიათ არათანაბლატური 
(სამმაგი-q) მდგომარეობების სტაბილიზაცია. ეს შედეგები ვარაუდობს, რომ ზოგიერთი 
ნახევრადჰაუსლერის ანტიფერომაგნიტი შეიძლება უმასპინძლოს იშვიათ 
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არაკოლნეიურ/არაკოპლანარულ ორდერებს, რაც, თავის მხრივ, შეიძლება აიხსნას ამ 
ნახევრადმეტალებში აღმოჩენილი უჩვეულო სატრანსპორტო თვისებები.

6. მიულერმა და შენგელაიამ ივარაუდეს, რომ მცირედ დოპირებული სპილენძის ოქსიდის 
მაღალტემპერატურული ზეგამტარების ულტრათხელ ფირებში, რომლებიც მოთავსებულია 
მაღალი დიელექტრიკული შეღწევადობის მქონე იზოლატორის ფირებს შორის, შეიძლება 
მოხდეს ზეგამტარობის კრიტიკული ტემპერატურის Tc-ს გაზრდა. ამ ჰიპოთეზის 
შესამოწმებლად ჩვენ დავამზადეთ YBa2Cu3O7−δ (YBCO) თხელი ფირები მოქცეული ორ SrTiO3 
(STO) ფირებს შორის და გამოვიკვლიეთ მათი სტრუქტურული და სატრანსპორტო 
თვისებები. სკანირებულმა ტრანსმისიურმა ელექტრონულმა მიკროსკოპმა (STEM) აჩვენა, 
რომ მაღალი ხარისხის საზღვარი იქმნება YBCO-სა და STO ზედა ფენებს შორის. Tc-ის მატება 
ΔTc≈20 K-მდე დაფიქსირდა ამ საზღვარზე მცირედ დოპირებული YBCO ფირების 
შემთხვევაში.

7. ნაშრომში საშუალო ველის მეთოდის გამოყენებით აგებულია
ერთგანზომილებიანი t-t’ იონური-ჰაბარდის მოდელის ძირითადი მდგომარეობის
ფაზური დიაგრამა ნახევრადშევსებული ზონის შემთხვევაში და კვანძზე
ელექტრონებს შორის განზიდვის პირობებში. დადგენილია ურთიერთქმედი
სისტემის ფაზური დიაგრამის ის თავისებურებანი, რომელთა წარმოშობა
დაკავშირებულია არაურთიერთქმედი სისტემის ძირითად მდგომარეობაში ე.წ.
ლივშიცის გადასვლასთან, როდესაც იცვლება ფერმი ზედაპირის ტოპოლოგია და
ორი ფერმი წერტილის ნაცვლად სისტემაში ჩნდება დამატებით ახალი ორი ფერმი
წერტილი. საშუალო ველის მიახლოებაში სისტემა ხასიათდება ექვსი
მოწესრიგების პარამეტრით, რომლთა მნიშვნელობები დგინდება შესაბამისად
ექვსი თვითშეთანხმების განტოლების რიცხვითი მეთოდით ამოხსნის შედეგად,
დგინდება შესაძლო ამოხსნათა შორის ის, რომელიც უზრუნველყოფს ძირითადი
მდგომარეობის მინიმუმს და იგება ძირითადი მდგომარეობის ფაზური დიაგრამა.
ნაჩვენებია, რომ ძირითად მდგომარეობაში ხორციელდება როგორც მეტალური,
ასევე უჩვეულო იზოლატორული ფაზები, რომლებიც ხასიათდება მუხტისა და
სპინის სიმკვრივის ტალღების თანაარსებობით მესერის ორი ან ოთხი პერიოდის
მქონე ტალღის სიგრძით.

8.  პოზიტრონის ანიჰილაციის გამოსხივების (2D-ACAR) სპექტრების 2D კუთხური 
კორელაცია გაზომილია მაღალი სიმეტრიის მიმართულების გასწვრივ და შედარებულია  
სიმკვრივის ფუნქციონალური თეორიის (DFT) საფუძველზე ჩატარებულ პირველ 
გამოთვლებთან. ეს  იძლევა ფერმის ზედაპირის მოდელირების საშუალებას ელიფსოიდური 
ელექტრონული ჯიბეების მიხედვით, რომლებიც ორიენტირებულია X- წერტილებზე, 
წაგრძელებული Σ ღერძის გასწვრივ (Γ მიმართულება). მიღებული სტრუქტურა შეესაბამება 
კვანტური რხევის გაზომვებს და წინა ზოლის სტრუქტურის გამოთვლებს. 
იზოსტრუქტურული, ტოპოლოგიურად არატრივიალური, ელიფსოიდები ერთმანეთს 
უკავშირდებიან, საგრძნობლად მცირე რადიუსის მქონე, ვიწრო ყელით. ჩატარებულია 2D-
ACAR სპექტრების თეორიული ანალიზი განზიდვის   U-შესწორების გათვალისწინებით 
DFT-ის ლოკალური სიმკვრივის მიახლოებით (LDA+U). ამ ორი ნაერთის 2D-ACAR 
სპექტრისა და ფერმის ზედაპირის პროექციის მსგავსება იძლევა საშუალებას დავასკვნათ, 
რომ ორივე ტოპოლოგიურად ტრივიალური კორელაციური ლითონია. 

9.     ბორის კარბიდი გამოყენების ფართო არიალით ხასიათდება, რასაც ხელს უწყობს  მისი 
შესანიშნავი სისალე, მაღალი ცვეთამედეგობა და მაღალი დნობის ტემპერატურა. მოცემულ 
შრომაში  სხვადასხვა მეთოდებითაა გამოკვლეული   ამ მასალისა და მის ფუძეზე შექმნილი 
სხვადასხვა კომპოზიტების წარმოების მახასიათებლები.  შემოთავაზებულია ეფექტური 
ორეტაპიანი ტექნოლოგია ბორის კარბიდზე დაფუძნებული ნანოკომპოზიტების 
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წარმოებისთვის: (1) ერთიან ტექნოლოგიურ ციკლში ნანოკრისტალური პრეკურსორების 
ფხვნილების მიღება ქიმიური მეთოდისა და კარბიდიზების გამოყენებით; პრეკურსორების 
პიროლოზი და მაღალტემპერატურული გამოწვა. პროდუქტი იქნება ფხვნილი, რომლის 
თითოეული ნაწილაკიც შედგენილია თანაბრად განაწილებული ნანოკრისტალური(50 – 80) 
ნმ კომპონენტებისაგან; (2) მიღებული ნანოფხვნილების კომპაქტირება ნაპერწკლურ-
პლაზმური სინთეზით და ასევე – ცხლად დაწნეხვით;

10.   ბორის კარბიდი , როგორც უნიკალური ფიზიკო-მექანიკური თვისებებით აღჭურვილი 
მყარი სხეული, მრავალფეროვან გამოყენებას ჰპოვებს ტექნიკასა და მრეწველობაში. 
გამოყენების სფეროს შემდგომი გაფართოება დაკავშირებულია ბორის კარბიდის მატრიცის 
ნანოკომპოზიტური მასალების შექმნასთან. განხილულია ამგვარი კომპოზიტების 
შემადგენელი კომპონენტების ნანოფხვნილების მიღებისა და მათი სინთეზის ეფექტური 
მეთოდი. ფართოდაა დახასიათებული ახალი კომპოზიტების თვისებები, მათ შორის 
ფიზიკო-მექანიკური და თბო-ფიზიკური თვისებები, რომელთაც დიდი მნიშვნელობა 
ენიჭება ამ მასალების პერსპექტივის განსაზღვრაში.

11.   შესწავლილია რეაქტორში დასხივებული LiF და LiF:OH კრისტალების ემისიისა (700-
1000) ნმ  და შთანთქმის (200-800) ნმ სპექტრები  მათზე UV  გამოსხივებისა ან  UV 
გამოსხივებისა და მექანიკური ძაბვის ერთობლივი ზემოქმედების შემდეგ.  სამუშაოს 
მიზანია  აღნიშნულ სისტემებში ლაზერული  ცენტრების ქცევის შესწავლა. (710-825) ნმ 
დიაპაზონში შეინიშნება დიამეტრალურად საპირისპირო შედეგები: F4-ის მსგავსი 
ცენტრების მაღალი სტაბილურობა  "სუფთა" LiF-ში და მათი მკვეთრი განადგურება LiF:OH 
კრისტალებში. ამავდროულად, ორივე ჯგუფში განადგურებულია F3 და F4 ცენტრები და 
ინტენსიურად გროვდება F2

+ და F3
- ლაზერული ცენტრები (825–925)ნმ. ოთახის 

ტემპერატურაზე და სიბნელეში ნიმუშების შემდგომი შენახვისას  შეინიშნება ლაზერული 
ცენტრების სპონტანური დაშლა, რასაც თან ახლავს F4-ის მსგავსი ცენტრების 
კონცენტრაციის მატება და დასხივებული კრისტალების მიკროსტრუქტურის აღდგენა.

12. ნაშრომში ჩატარებულია კოლაგენის თერმოდინამიკური კვლევები, კონკრეტულად 
შესწავლილია დენატურაციის ენტალპია და სითბოტევადობის ნახტომი დენატურაციის 
პროცესში. ამ სიდიდეების შესწავლა მნიშვნელოვანია ელექტროსტატიკური და 
ჰიდროფობული კავშირების წვლილის დასადგენად კოლაგენის სტაბილიზაციის პროცესში, 
რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა კოლაგენის ფიზიკაში. ეს პროცესი 
მიმდინარეობს სამმაგი სპირალის ფიბრილიზაციის და ფიბრილებისგან შემაერთებელი 
ქსოვილის ფორმირებით. ამიტომ კოლაგენი ხასიათდება საკმარისი ელასტიურობით და 
ამავე დროს მაღალი სიმტკიცით. გლობულარული ცილებისთვის ზემოთ აღნიშნული 
სიდიდეები დადგენილია, მაგრამ კოლაგენის შემთხვევაში პრობლემა იმაში მდგომარეობს, 
რომ დენატურაციის დროს სითბოტევადობის ნახტომი არის ძალიან მცირე და არსებული 
კალორიმეტრებით მისი სიდიდის დადგენა ვერ ხერხდებოდა. კვლევები ჩატარდა 
ე.ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტში დამუშავებული კალორიმეტრიული 
მეთოდის საფუძველზე შექმნილი იმპულსური დიფერენციალური სკანირებადი 
კალორიმეტრის გამოყენებით. ამ კალორიმეტრის ძირითადი თავისებურება იმაში 
მდგომარეობს, რომ სკანირების პროცესში მუშაობს იმპულსური გახურების რეჟიმში. 
შედეგად გახურება ხდება მაღალი სიჩქარით და ამავე დროს გაზომვები წარმოებს 
თერმოდინამიკური წონასწორობის პირობებში. ყოველივე ეს უზრუნველყოფს გაზომვების 
მაღალ სიზუსტეს არსებულ კალორიმეტრებთან შედარებით, რაც განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანი იყო სტატიაში დასმული ამოცანის გადასაჭრელად. გაზომვები ჩატარდა 
კოლაგენის ხსნარებზე წყალში და ძმარმჟავაში, სადაც უკანასკნელში კოლაგენი იმყოფება 
სამმაგი სპირალის მდგომარეობაში. გაზომვებმა აჩვენა, რომ დენატურაციის ტემპერატურა 
წყალში 22 გრადუსით აღემატება დენატურაციის ტემპერატურას ძმარმჟავაში, რაც ემთხვევა 
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არსებულ ლიტერატურულ მონაცემებს. დენატურაციის ენტალპია იყო 50 J/g და 60 J/g  
ძმარმჟავაში და წყალში შესაბამისად, ხოლო სითბოტევადობის ნახტომი დენატურაციის 
პროცესში იყო 0.20 J/gK  და 0.46 J/gK ძმარმჟავაში და წყალში შესაბამისად. ექსპერიმენტული 
შედეგები იმაზე მიუთითებს, რომ კოლაგენის სტაბილიზაციის პროცესში ძირითად როლს 
თამაშობენ ელექტროსტატიკური ურთიერთქმედებები სამმაგი სპირალების გვერდით 
ამინომჟავურ ჯგუფებს შორის, ხოლო ჰიდროფობული კავშირების როლი ამ პროცესში 
ნაკლებია ვიდრე გლობულარულ ცილებში, მაგრამ ისინი აქაც გარკვეულ როლს ასრულებენ.

13. ერთპულსიანი ექო სიგნალის ანალოგი ლითიუმ-ფერიტში მიიღება საკმაოდ გრძელი 
ამგზნები რადიოსიხშირული იმპულსის უკანა კედლის და მის წინ მომქმედი დამატებითი 
მაგნიტური ვიდეო-იმპულსის ერთობლივი მოქმედებით. ექო სიგნალი წარმოიქმნება 
დომენის კედლების წანაცვლებით მაგნიტური ვიდეო-იმპულსის მოქმედებისას, რომლის 
ამპლიტუდა აღემატება დომენური კედლების პინინგის ძალას. ეს იწვევს დომენის 
კედლებში არსებულ ბირთვებზე მოქმედი ეფექტური ველის  მიმართულების ნახტომისებურ 
ცვლილებას მბრუნავ კოორდინატთა სისტემაში და შედეგად წარმოიქმნება ერთიმპულსიანი 
ექო სიგნალის ანალოგი. შესწავლილია სხვადასხვა ფორმირების მექანიზმების წვლილი ამ 
სიგნალის ინტენსივობაში.
14. შესწავლილია ბირთვული სპინ-სისტემის გამოძახილი მრავალდომენიანი ლითიუმ-
თუთიის ფერიტის და კობალტის მაგნიტების დომენურ კედლებში რს და მაგნიტური 
იმპულსების ერთობლივ მოქმედებაზე. ეს იწვევს კიდურა ერთიმპულსიანი ექოს 
ფორმირებას, რომლის განხილვა შესაძლებელია, როგორც ინვერსიული ექოს ანალოგისა 
მბრუნავ კოორდინატთა სისტემაში. მაგნიტური ვიდეო-იმპულსის ამპლიტუდა, რომელიც 
შეესაბამება ამ სიგნალის გაჩენას, იძლევა დომენის კედლის პინინგის ძალის შეფასებას 
მრავალდომენიან მაგნიტებში.

15.    ჩატარდა ერთიმპულსიანი ექოსა და მისი ანალოგის ფორმირების მექანიზმის 
შედარებითი კვლევა, როდესაც ერთობლივად მოქმედებდნენ რადიოსიხშირული და ორი 
მაგნიტური ვიდეო-იმპულსი, ხოლო მათი ამპლიტუდა აღემატებოდა დომენური კედლების 
პინინგის ძალას. მიღებული შედეგები ადასტურებენ მოსაზრებას, რომ ერთიმპულსური ექოს 
სიგნალს წარმოიქმნის ბირთვების ლოკალური ველის დამახინჯების მექანიზმი დომენურ 
კედლებში, მათი გადაადგილდებისას რს იმპულსის ფრონტებით ზენაზი ველის და ბმრ 
გაძლიერების ფაქტორის არაერთგვაროვნების გამო დომენურ კედლებში.

16.  ბირთვული მაგნიტური რეზონანსის ორი ალტერნატიული მეთოდით გამოკვლეულია 
დომენური კედლების დამაგრების ცენტრების მახასიათებლები კობალტში, რომლებიც 
დაიმზირა ექო სიგნალის სახით დამატებითი მაგნიტური ვიდეო-იმპულსის მოქმედებისას - 
მაგნიტური ვიდეო-იმპულსის ზემოქმედებით ორიმპულსიან ექო სიგნალზე და მაგნიტური 
ექოს სიგნალის წარმოქმნის ზღვრული მნიშვნელობით რადიოსიხშირული იმპულსის და 
მაგნიტური ვიდეო-იმპულსის ერთობლივი მოქმედებისას ნიმუშზე. ნაჩვენებია, რომ 
დომენური კედლების დამაგრების ხარისხის წრფივ დამოკიდებულებას გარეშე მუდმივ 
მაგნიტურ ველზე კობალტში უფრო ფართო დიაპაზონი აქვს, ვიდრე ლითიუმ-თუთიის-
ფერიტში, მისი დიდი მაგნიტური სიხისტის გამო.

17. ნაშრომში განხილულია Cu(II), Pb(II) და Mg(II) იონების გავლენა  Spirulina platensis 
მცენარეულ უჯრედებზე მათი  Cs137–ის  გამა გამოსხივებით სამმაგი დასხივების შედეგად. 
თითოეული დასხივების დოზა 20 კილოგრეის შეადგენდა. ცნობილია, რომ Spirulina 
წარმოადგენს ფოტოავტოტროპულ წყალმცენარეს, რომელიც შეიცავს მნიშვნელოვან 
სასიცოცხლო ინგრედიენტებს. მისი დამატება საკვებში ხელს უწყობს ორგანიზმის 
ფუნქციონირებას, რადგან შეიცავს პროტეინებს, ვიტამინებს, ძირითად ამინო მჟავებს, 
მინერალებს, ცხიმებს და სხვ. მისი მეშვეობით მზადდება სხვადასხვა ეფექტური 
თერაპიული წამალი. ამასთან აღსანიშნავია, რომ მძიმე მეტალებსა და გარემოს დასხივებას, 
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შეუძლია მნიშვნელოვანი ცვლილება გამოიწვიოს ამ წყალმცენარეში. კერძოდ, ასეთი 
დასხივების შედეგად იზრდება მცენარის ბიომასისა და პიგმენტების რაოდენობა, იცვლება 
მისი მეტაბოლიზმი. ჩვენს ადრეულ სამუშაოში შესწავლილი იყო  Ag(I), Ni(II), Zn(II), Cd(II), 
Pb(II)  იონების გავლენა Cs137–ის გამა გამოსხივებით 7.2 კგრ დოზით სამჯერ დასხივებულ 
წყალმცენარეზე. მოცემულ ნაშრომში ჩვენ შევისწავლეთ Cu(II) , Pb(II) , Mg(II)იონების 
გავლენა 20 კგრ დოზით დასხივებულ Spirulina–ზე. წყალმცენარე გავზარდეთ 
სტანდარტული ე.წ. ზაროუკის მეთოდით 34C–ზე 5000 ლუქსი განათებისას. მათი 
შთანთქმის სპექტრი ჩავწერეთ 400–800 ნმ ტალღის სიგრძის დიაპაზონში. დასხივებისას 
დოზის სიჩქარე შეადგენდა 1.1 გრეის წუთში. ლითონთა იონების ხსნარი მომზადდა 
შესაბამისი არაორგანული მარილების დეიონიზირებულ წყალში გახსნით. გამოყენებული 
იყო ანალიტიკური სისუფთავის მქონე შემდეგი რეაგენტები:MgCl2·6H2O, CuCl2 ·6H2O, 
Pb(NO3)2. ცდებით მიღებულმა შედეგებმა გვიჩვენა, რომ Mg(II), Pb(II), Cu(II) ლითონთა 
იონებს განსხვავებული ზეგავლენა აქვთ წყალმცენარეზე. კერძოდ, Mg(II) იონების 
შემთხვევაში, სამჯერადი გამა გამოსხივებით დასხივების მერე, იონთა შემცველობის ზრდა 
ყველა შემთხვევაში იწვევს აგრეთვე–ულტრაიისფერი და ხილული სინათლის შთანთქმის 
ზრდას. ამრიგად დასხივებისა და Mg (II) იონების კომბინირებულ შეყვანას აქვს 
სინერგეტიკული ეფექტი, რაც გამოიხატება მცენარის ინტენსიურ ზრდაში იონთა 
კონცენტრაციის მომატებისას. ამის საწინააღმდეგოდ, დასხივების შემდეგ Cu(II) იონები 
მხოლოდ მცირედ ზრდიან შთანთქმას. რაც შეეხება Pb(II) იონებს, მათი მცირე კონცენტრაცია 
ასევე მცირედ ზრდის შთანთქმას, ხოლო მათი რაოდენობის მომატებისას შთანთქმა 
მნიშვნელოვნად, მიახლოვებით ორჯერ იზრდება.

18. Cr(VI) ბიოსორბცია Arthrobacter-ის სახეობების (Arthrobacter globiformis და Arthrobacter 
oxidas) მიერ Zn(II) იონების თანდასწრებით ოთახის ტემპერატურაზე ზრდის დროს 
შესწავლილი იყო  დიალიზისა  და ატომურ აბსორბციული  ანალიზის ერთდროული 
გამოყენებით  Na(I) სხვადასხვა კონცენტრაციებისას.
ნაჩვენებია, რომ ართრობაქტერიების  ზრდისას Zn(II) შეწოვის შემდეგ, Cr (VI) ბიოსორბცია 
ართრობაქტერიის სახეობებთან (Arthrobacter globiformis 151B, Arthrobacter oxidas 61B)  
იზრდება Na (I) სხვადასხვა კონცენტრაციისას, Zn(II) გარეშე  Na (I)-ის იდენტურ 
კონცენტრაციებთან  შედარებით. 
ნაჩვენებია, რომ თუთიის(II) იონები ხელს უწყობენ Cr(VI) იონებს ართრობაქტერიის 
სახეობების აქტიური ცენტრების დაკავებაში. თუმცა, ეს  უფრო გამოხატულია Cr (VI) 
_Arthrobacter globiformis 151B + Zn (II), ვიდრე Cr (VI) _Arthrobacter oxidas  61B + Zn (II) 
შემთხვევაში.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი

1. მომხსენებელი: ალექსანდრე შენგელაია
„Superconductivity in nanostructures“
International School and Conference on Functional Materials for Modern Technologies,
1-7 ოქტომბერი, 2022 წ.  ბათუმი, საქართველო

2. მომხსენებელი: თორნიკე გაგნიძე
„Investigation of electronic structure at the SrTiO3/YBa2Cu3O7-δ interface“
International School and Conference on Functional Materials for Modern Technologies, 
1-7 ოქტომბერი, 2022 წ.  ბათუმი, საქართველო
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3.   დ.ჯიშიაშვილი, გ. გელაშვილი, დ. გელენიძე, ა.ჯიშიაშვილი, ზ.შიოლაშვილი, ნ.მახათაძე.
„თუთიის ოქსიდის ნაწილაკების მორფოლოგიაზე დამოკიდებული ფოტოკატალიტიკური 
აქტივობა“ 
საერთაშორისო კონფერენცია „სიმსივნური ახალწარმონაქმნებისა და სხვა არაინფექციური 
დაავადებების სინერგიული კომბინირებული მკურნალობის უახლესი ტენდენციები. 
“ბიო და ნანოტექნოლოგიები მედიცინასა და ფარმაციაში“
7-8 დეკემბერი, 2022. თბილისი, საქართველო

8. 2. უცხოეთში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1. Giorgi Jackeli. 

American Physical Society March Meeting, (მიწვეული ტუტორიალი) Mar. 13-18 (2022), 
Chicago, USA [on-line].

2. კონფერენციის ორგანიზება: Giorgi Jackeli. 
Asian-European Workshop,
‘SU(N) physics in condensed matter and cold atoms’, May 9-13, 2022, Osaka University, Japan. (on-
line)

3.    Z. Mestvirishvili, D. Gventsadze, V. Kvatchadze, A. Mikeladze, Ir. Bairamashvili, Z. Kovziridze
“11B4C and 11B4C-Zr11B2 self-lubricating ceramics for dry friction knots of nuclear reactor” 
4 - th VIRTUAL CONGRESS ON MATERIALS  SCIENCE & ENGINEERING.   March 28-31, 2022. 

4.    V. Kvatchadze, A. Mikeladze, V. Tavkhelidze, Z. Mestvirishvili, D. Driaev, O. Tsagareishvili, 
L.Chkhartishvili
“Mechanical properties of boron carbide–zirconium diboride (B4C)1–x / (ZrB2)x  composites at x < 0.05” 
21st Int. Symp. Boron, Borides, and Rel. Mater., 2022, Sorbonne Univ. Paris

5. Z. Akhvlediani, A. Dauletbekova, G. Baubekova, Zh. Malikova, V. Sokhadze. 
“Influence of neutron irradiation conditions on maximal frequency of IR absorption spectra of 
LiF:OH”
The 4-th International Conference on Radiation and Emission in Materials  
April 6-8, 2022, Pattaya, Thailand

6. Zaira Akhvlediani, Alma Dauletbekova, Guldar Baubekova, Zhadura Malikova, Viktor 
Sokhadze  
“Influence of neutron irradiation conditions on maximal frequency of infrared absorption spectra of 
LiF:OH” 
10-th Jubilee International Conference on Radiation in Various Fields of Research 
July 25-29, 2022, Herceg Novi, Montenegro 

7. ც. გავაშელი, გ. ღვედაშვილი, გ.ი. მამნიაშვილი, ტ.ო. გეგეჭკორი
“კობალტის მიკროფხვნილებში დომენური კედლების პინინგის კვლევა ბმრ სპინ-ექოს 
საშუალებით”
27-ე საერთაშორისო სემინარი/ვორქშოფი პირდაპირი და შებრუნებული ამოცანები 
ელექტრომაგნიტურ და აკუსტიკურ ტალღურ თეორიაში - DIPED-2022
14-19 ნომბერი, 2022, კიევი, უკრაინა 
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     ანოტაცია: ბმრ ორიმპულსიანი სპინ-ექო მეთოდით დამატებითი მაგნიტური ვიდეო-
იმპულსის მოქმედებისას შესწავლილია დომენური კედლების პინინგის ძალა. ნაჩვენებია, 
რომ H0 პინინგის ძალის მნიშვნელობა m მაგნიტური ვიდეო-იმპულსის ხანგრძლივობის 
უკუპროპორციულია. გარდა ამისა, მაგნიტური ვიდეო-იმპულსის ფართობი Аm = H0 m 
მუდმივი აღმოჩნდა მაგნიტური ვიდეო-იმპულსის ყველა ზღვრული ხანგრძლივობისთვის. 
ასევე შესწავლილია H0 პინინგის ძალის დამოკიდებულება He გარეშე მაგნიტურ ველზე. 
ნაჩვენებია, რომ 3 კილოერსტედამდე დაიმზირება H0-ის წრფივი დამოკიდებულება He-ზე. 
რაც იმას მიანიშნებს, რომ He ზრდისას დომენური კედლები განაწილდება უფრო ძლიერი 
პინინგის ცენტრების შესაბამის პოზიციებზე.

2022 წელს კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის განყოფილებაში 
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მის კომპონენტებზე“, 2021-2027
2. Spirulina platensis  რეზისტენტულობა და ზრდის სტიმულირება Cs137 გამა რადიაციის 
დისკრეტული დოზებით დასხივებისას, 2021-2027
3. ბილოგიური სისტემების სხვადასხვა მოდელის შესწავლა კალორიმეტრული მეთოდით.

პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ჯამლეტ მონასელიძე -  მთავარო მეცნიერ თანამშრომელი - პროექტის ხელმძღვანელი
2. მაია გორგოშიძე - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - პროექტის შემსრულებელი
3. მაია კილაძე - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - პროექტის შემსრულებელი
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4. ეთერი ლომიძე - მეცნიერ თანამშრომელი - პროექტის შემსრულებელი
5. ევგენი კიზირია - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - პროექტის შემსრულებელი
6. ვიქტორ სოხაძე - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - პროექტის შემსრულებელი
7. შოთა გოგიჩაიშვილი - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - პროექტის შემსრულებელი
8. ეთერი ღელაღუტაშვილი - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - პროექტის შემსრულებელი
9. ნანული ბაღდავაძე - მეცნიერ თანამშრომელი - პროექტის შემსრულებელი 
10. გენადი თვაური - მეცნიერ თანამშრომელი - პროექტის შემსრულებელი
11. შოთა ბარბაქაძე - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. გამოქვეყნდა სტატია: 
Jamlet Monaselidze, Eteri Gelagutashvili, Mikheil Gogebashvili, Maya Gorgoshidze, Alexander 
Gongadze, Nanuli Bagdavadze, Eugeni Kiziria,
Survival and growth of Spirulina platensis cells and thermodynamic stability of their main proteins after 
recultivation following irradiation with Cs137 γ doses of 0 to 400 kGy,
Algal Research, Volume 68, 2022, 102900, ISSN 2211-9264, https://doi.org/10.1016/j.algal.2022.102900.
ოპტიკური და დსკ მეთოდებით შესწავლილია Spirulina platensis-ის გადარჩენადობა Cs137 γ 400 
kGy დასხივებისა და რეკულტივაციის შემდეგ. ნაჩვენებია, რომ მას აღდგენა შეუძლია მთლიანი 
ბიომასის 96.9%-ის დენატურაციის შემდეგადაც კი. დასხივება ხდებოდა სხვადასხვა დოზებით.

2. გამოქვეყნდა სტატია: 
Lezhava, T., Jokhadze, T., Monaselidze, J. et al. Epigenetic Variations in Chromatin Caused by the 
Combination of Bioregulators with Heavy Metals During Aging. Int J Pept Res Ther 28, 121 (2022). 
https://doi.org/10.1007/s10989-022-10427-9
კვლევის მიზანი იყო ქრომატინის კონდენსაციის დონის, ქრომატინის აბერაციების სიხშირისა 
და ქრომატინის უბნების გაცვლის შესწავლა ბიორეგულატორების ლივაგენისა ( Lys-Glu-Asp-
Ala) ეპიტალონის (Ala-Glu-Asp-Glyin) და მეტალის იონების ნიკელი, კობალტისა და თუთიის 
ინდივიდუალური და ერთობლივი ზემოქმედებით 20-40 და 71-86 წლის ჯანმრთელი 
ადამიანების კულტივირებული ლიმფოციტების გენეტიკურ აპარატზე.

3. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბეში“, 2022 წლის მე-16 ტომის მე-4 ნომ,ერში 
იბეჭდება სტატია: pH-ის გავლენა ვირთხის კუდიდან მიღებული პირველი ტიპის კოლაგენის 
თერმოსტაბილურობაზე. ავტორები: ჯამლეტ მონასელიძე, ევგენი კიზირია, გენადი თვაური, 
ეთერი ლომიძე, მაია კილაძე, შორენა შარია. 
წარმოდგენილი მონაცემებით პირველად იქნა დადასტურებული, რომ პრო-კოლაგენის სამმაგი 
სპირალი ინარჩუნებს ნატიურ სტრუქტურას ექსტრემალურად დაბალი pH-ის დროს, 1,5-დან 
2,5-მდე შუალედში.

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი:
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; პროექტის 
დაწყებისა და დამთავრების წლები

2.  ბიოფიზიკა: ბიონანოფიზიკური მიმართულების ჯგუფი

https://doi.org/10.1016/j.algal.2022.102900
https://doi.org/10.1007/s10989-022-10427-9
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დნმ-ის ბაზაზე ელექტრონის, პროტონის და ენერგიის გადატანის საშუალებით მავთულების, 
ბოჭკოების და ფირების შექმნა ნანო მოლეკულური ელექტრონიკისთვის და მათი შესწავლა 
სპექტროსკოპული და თერმოდინამიკური მეთოდებით.
      2021-2027
2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

1. ვასილ ბრეგაძე მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - პროექტის ხელმძღვანელი;
2. ირინე ხუციშვილი უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - შემსრულებელი;
3. თამარ გიორგაძე მეცნიერ თანამშრომელი - შემსრულებელი.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

შესწავლილი იყო: 1. ვერცხლის (10 ნმ) ნანონაწილაკების და ფოტოდასხივების გავლენა დნმ-
თან კომპლექსში მყოფი ვერცხლის და ოქროს იონების აღდგენაზე სპექტროფოტომეტრული და 
ფლუორიმეტრული მეთოდებით და 2. დიალიზის მემბრანებზე ვერცხლის და ოქროს - იონების 
ადსორბცია და აღდგენა ატომურ მდგომარეობამდე სხვადასხვა რედუქტანტების გამოყენებით 
სპექტროფოტომეტრული, ფლუორიმეტრული, არეკვლის ოპტიკური სპექტროსკოპიის 
მეთოდებით.

ვერცხლის წყლის ნათურით ფოტო დასხივება AgNPs-ზე სხვადასხვა შედეგს იძლევა, იმის 
მიხედვით ვერცხლის ნანონაწილაკი დნმ-თან არის კომპლექსში, თუ დნმ-ის გარეშე. ორივე 
შემთხვევაში ხდება ნაწილაკების გაერთიანება დიდ ნაწილაკებად. სპექტრების ანალიზის 
მიხედვით თავისუფალი ვერცხლის ნანონაწილაკები წარმოქმნიან 100 ნმ ან უფრო დიდ 
ნაწილაკებს და ვერცხლის ნანონაწილაკები-დნმ კომპლექსში წარმოქმნილი ნაწილაკების ზომა 
არ აღემატება 40 ნმ.

ვერცხლის ნანონაწილაკების და დნმ-ის ურთიერთქმედების შესასწავლად ჩატარებული იყო 
დნმ-ის დნობა ნანონაწილაკების გარეშე და მათთან კომპლექსში (სურათი 2.), დადგინდა, რომ 
ნანონაწილაკები უკავშირდებიან დნმ-ს და ხელს უშლიან დნმ-ის სრულ დენატურაციას, რაც 
საშუალებას იძლევა გაციებისას მოხდეს დნმ-ის ნაწილობრივი რენატურაცია.

სურათი 1. AgNPs (ა) და AgNPs-დნმ კომპლექსების (ბ) ფოტო დასხივება ვერცხლის წყლის 
ნათურით. 

სურათი 3 გვიჩვენებს დნმ-ის და დნმ-AgNPs კომპლექსების შთანთქმის სპექტრებს 250 და       90 
0C-ზე, სადაც ჩანს რომ გაცხელებისას ხდება ნანონაწილაკების სპექტრის შემცირება, 
სავარაუდოდ ხდება ვერცხლის ატომების დაჟანგვა და  Ag0 გადადის Ag+-ში რომელსაც ხილულ 
არეში არ გააჩნია შთანთქმის სპექტრი.
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სურათი 2. დნმ-ის და დნმ-AgNPs კომპლექსების დნობა. [AgNPs]–3.5x10-5M(Ag0); [DNA]-7.6x10-5 
M (P).

 სურათი 3. დნმ-ის და დნმ-AgNPs კომპლექსების შთანთქმის 
სპექტრები 25 და 90 0C -ზე. [AgNPs]–3.5x10-5M(Ag0); [DNA]-
7.6x10-5 M (P).

იონების აღდგენაზე ნანონაწილაკების გავლენის შესასწავლად ვერცხლის ნანონაწილაკების 
დნმ-თან კომპლექსებს დავუმატეთ ვერცხლის იონები და აღმდგენელი (C ვიტამინი) და სურათ- 
4-ზე მოცემულია დროზე დამოკიდებული სპექტრები.  სპექტრების ანალიზის საფუძველზე 
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხდება იონების აღდგენა და ნანონაწილაკების ზომა იზრდება. 
სავარაუდო სქემა მოცემულია სურათ 4-ზე. დნმ-AgNPs კომპლექსებზე Ag+ და AA - ს დამატების 
შემდეგ 48 სთ-ში სპექტრის ფართობი იზრდება 11%-ით და 288 სთ-ში 45%-ით. 

სურათი 4. AgNPs-DNA-Ag+-AA კომპლექსის დროზე 
დამოკიდებული შთანთქმის სპექტრები. [AgNPs]-
4.6x10-5 M(Ag0); [DNA]-7.6x10-5 M; [Ag+]-6.57x10-5 M; 
[AA]-7.3x10-5 M. 

შესწავლილ იყო დიალიზის მემბრანებზე ვერცხლის 
და ოქროს - იონების ადსორბცია და აღდგენა ატომურ მდგომარეობამდე, გამოვიყენეთ ორი 
რედუქტანტი: C ვიტამინი და NaBH4. NaBH4-ით აღდგენა არ მოხდა, C ვიტამინით აღდგენა 
მოვახდინეთ ორი მეთოდით: 1. იონს და აღმდგენელს ვუმატებდით მემბრანის ორივე მხარეს და 
2. მემბრანის ერთ მხარეს ვუმატებდით იონს და აღმდგენელს მეორე მხარეს. პირველ 
შემთხვევაში აღდგენა თითქმის არ ხდება. მეორე მეთოდით მიღებული მემბრანები მოცემულია 
სურათ 5-ზე.

სურათი 5. ოქროს და ვერცხლის იონების აღდგენა 
მემბრანაზე: 1. მემბრანა, 2. აღდგენილი ვერცხლის 
იონები და 3. აღდგენილი ოქროს იონები.
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სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი:
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; პროექტის 
დაწყებისა და დამთავრების წლები

3. კვლევითი ქვეპროგრამა:
„მეტალებით დაბინძურებული ტერიტორიების მიკრობიოტის გენეტიკური, ბიოქიმიური  და 

ფიზიკური მახასიათებლების კვლევა“; ბიოფიზიკა, ბიოტექნოლოგია.

2021-2027. კვლევის პირველი ეტაპი (2021 – 2023 წწ.)

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. საპოჟნიკოვა ნელი - ქვეპროგრამის ხელმძღვანელი;   ბიოფიზიკური სამუშაოების  

ხელმძღვანელი
2. ასათიანი  ნინო  - ბიოქიმიური სამუშაოების  ხელმძღვანელი
3. ქართველიშვილი თამარ - ქიმიური სამუშაოების  ხელმძღვანელი
4. აბულაძე მარინა -  მიკრობიოლოგიური  სამუშაოების  ხელმძღვანელი
5. ასანიშვილი ლალი  - ქიმიური სამუშაოების  შემსრულებელი
6. ოსეფაშვილი  მარიამი - ბიოქიმიური სამუშაოების  შემსრულებელი
7. ტაბატაძე ლეილა -  მიკრობიოლოგიური სამუშაოების  შემსრულებელი
8. ლეჟავა ლია - მიკრობიოლოგიური სამუშაოების შემსრულებელი

პირველ ეტაპზე  (2022) მეტალების დეტოქსიფიკაციის სტრატეგიის შემუშავებაში 
განსაკუთრებული როლი მეტალოფილურ ბაქტერიებს მიეკუთვნებათ. 
მეტალორეზისტენტული ბაქტერია ბუნებაში ჩვეულებრივ მოიპოვება ძლიერ დაბინძურებულ 
გარემოში, სადაც იგი ურთიერთქმედებს სხვადასხვა ტოქსიკური მეტალების კომბინაციასთან 
ნიადაგში. განსაკუთრებით ყურადსაღებია რომ, ნიადაგის დაბინძურება დაკავშირებულია 
მიკრობული კონსორციუმის მნიშვნელოვან თვისობრივ და რაოდენობრივ ცვლილებასთან. 
ანთროპოგენული ზემოქმედების დროს ადგილი აქვს ზოგადი მიკრობული გარემოს 
გაღარიბებას, რასაც თან სდევს მიკრობიოტის შედგენილობის ცვლილება. ნიადაგებში 
შესაძლებელია მოხდეს არსებული მიკროორგანიზმების სახეობათა ელიმინაცია, რომლებიც 
დამახასიათებელია გარკვეული ზონალური პირობებისთვის, ამის გამო მიკრობული კომპლექსი 
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ნაწილობრივ კარგავს იმ სახეობას, რომელიც ტიპიურია ზონალური ნიადაგისთვის. 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოსალოდნელია ნიადაგში  მძიმე მეტალების 
აკუმულაციისას.  მძიმე მეტალების ერთდროული მოქმედება  მეტალოფილური ბაქტერიის  
დადებით ან უარყოფით სინერგისტულ პასუხთანაა დაკავშირებული. დადებითი კორელაციის 
შემთხვევაში ერთი რომელიმე მეტალის აკუმულაცია ხელს უწყობს რამოდენიმე სხვა მეტალის 
დაგროვების შესაძლებლობას მიკროორგანიზმში და პირიქით უარყოფითი კორელაციის 
შემთხვევაში ერთი მეტალის ექსტრაქცია გარემოდან აფერხებს სხვა მეტალების შეღწევის 
შესაძლებლობას. ცნობილია, რომ As დადებით კორელაციაშია Co2+, Pb2+ და Zn2+ 
დაგროვებასთან.  ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია, რომ ერთის მხრივ ამ  მეტალების 
შიდაუჯრედული აღდგენის თანმხლები პროდუქტები და მეორეს მხრივ მძიმე მეტალების 
აღდგენილი ფორმები და მათი კომპლექსური ადუქტები იწვევენ დნმ-ის სტრუქტურის 
სხვადასხვა დონის დაზიანებებს. დარიშხანით დაბინძურებული ტერიტორიებიდან შესწავლილ 
ნიმუშებში გამოყოფილი და დახასიათებული  აქტიური მიკროორგანიზმების შტამებიდან  
განსაკუთრებით საინტერესოდ წარმოჩინდა Desulfomicrobium და Desulfobulbus spp. მიღებული 
შედეგები სურათზეა წარმოდგენილი. 

2.2.
1) დასრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. 
2. 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. 
2. 
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.
 
3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით 
დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
3.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით,  პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწყებისა და 
დამთავრების წლები

1. „დნმ–ის ბაზაზე ვერცხლის და ოქროს ნანომავთულების შექმნა და მათი შესწავლა 
სპექტროსკოპული და ელექტრონულ მიკროსკოპული მეთოდებით“
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი: ბიოლოგიური მეცნიერებები; ბიოფზიკა
FR-19-5263, 2020-2023.
2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

1. ირინე ხუციშვილი - პროექტის ხელმძღვანელი;
2. ვასილ ბრეგაძე - ძირითადი პერსონა;
3. თამარ გიორგაძე - ძირითადი პერსონა;
4. შოთა გოგიჩაიშვილი - ძირითადი პერსონა;
5. ზაზა მელიქიშვილი - ძირითადი პერსონა.
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

სპექტროფოტომეტრიისა და თერმოდინამიკური მეთოდების გამოყენებით ჩვენ ვაჩვენეთ რომ:
 დნმ-ზე ვერცხლის და ოქროს იონების აღდგენა იწვევს დნმ-ის კონფორმაციულ 

გადასვლებს. 
 დნმ-ვერცხლის ნანონაწილაკების კომპლექსების ფოტოდასხივებისას ხდება ვერცხლის 

ატომების დესორბცია ვერცხლის ნანონაწილაკების ზედაპირიდან (დიამეტრი 10 ნმ). 
ატომები ჯერ ადსორბირდება დნმ-ის ზედაპირზე და შემდეგ აღწევს დნმ-ის ორმაგ 
სპირალში (cross-links დნმ-ის კომპლემენტარულ წყვილებს შორის).

 ფოტოდესორბციის კინეტიკური შესწავლა საშუალებას იძლევა განისაზღვროს დესორბციის 
სიჩქარის მუდმივა kd და დესორბციის აქტივაციის ენერგია Ed, რომლებიც უდრის kd ≅ 
5.5 × 10-5 s-1; Ed  ≅  81 კჯოული/მოლი (Ag0) ვერცხლის ნანონაწილაკებისთვის, რომლებიც 
დაკავშირებული არიან დნმ-თან.

 დნმ-ვერცხლის ნანონაწილაკების კომპლექსების დნობა გვიჩვენებს, რომ დნმ-ის სრული 
დენატურაცია არ ხდება 950C-მდე გაცხელებისას.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2. 

3.2.
1) დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების 
წლები

დიფერენციალური ატომურ აბსორბციული სპექტრომეტრის შექმნა (აგება) და მისი 
მახასიათებლების შესწავლა. 1- საბუნებისმეტყველო; 1.4 - ქიმიური მეცნიერებანი; AR 
18-629.  2018-2022. 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

1. ალექსანდრე რჩეულიშვილი - პროექტის ხელმძღვანელი.
2. ლელა ტუღუში-კოორდინატორი.
3. სოლომონ მიქელაძე- კომპლექსური ფიზიკური პროცესების რიცხვითი მოდელირება და სიმულაცია. 

ექსპერიმენტული მონაცემების სტატისტიკური ანალიზი და მონაცემთა მოდელირება. პროგრამული 
პაკეტების შექმნა და მათი გამოყენება.

4. ეთერ ღელაღუტაშვილი- ოპტიკური მეთოდებით მეტალ-ბიომაკრომოლეკულების და მეტალ-
ბაქტერიების ურთიერთქმედების შესწავლა. 

5. ეთერ გინტური - ძირითადი შემსრულებელი ანალიზური სამუშაოებისა და ექსპერიმენტების 
მომზადება-ჩატარებაში.

6. ლევი გეონჯიანი - რადიოფიზიკოსი, ელექტრული-პარამაგნიტური რეზონანსის სპეციალისტი. 
მონაწილეობას იღებდა რადიო სქემების შემუშავებასა და დამზადებაში.

7. თინათინ ზედგინიძე -  მკვლევარ ექსპერიმენტატორი.   
8. ვიქტორ მაიერი - ინჟინერ მექანიკოსი, იგი მონაწილეობას იღებდა  ხელსაწყოს პროექტირება, 

გადაკეთება და ახლის აწყობაში.
9. თამარ პეტრიაშვილი -  ელექტროქიმიკოსი, მკვლევარ ექსპერიმენტატორი.
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10. ვაჟა სამადგეგიშვილი - ბიზნესმენი
11. მარიამ გულბიანი - არის ახალგაზრდა მეცნიერი. მონაწილეობას იღებდა ექსპერიმენტების 

მომზადება-ჩატარებაში. 

2. დასრულებული კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 
შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. მიღებული შედეგები საინტერესო იქნება როგორც ანალიტიკოსებისათვის, ასევე 
ხელსაწყოთმშენებლობით დაკავებული ორგანიზაციებისათვის. 
პროექტის შესრულების შედეგად მივიღეთ, მაღალმგრძნობიარე და იაფი ატომურ-
აბსორბციული სპექტრომეტრი (სპექტრომეტრიის მეთოდი) და ახალი კონსტრუქციის 
ატომიზატორები. მიღებული შედეგები ბიძგს მისცემს მსგავსი გამოკვლევებისა და 
გაუმჯობესებების ჩატარებას იმ ფირმებში, რომლებიც დაინტერესებულები არიან 
მაღალმგრძნობიარე და იაფი ანალიზური ხელსაწყოების წარმოებითა (ატომურ-აბსორბციული, 
ატომურ-ფლუორესცენციული და ატომურ-ემისიური სპექტრომეტრები) და გაყიდვით.
ახალი ატომურ-აბსორბციული  სპექტრომეტრების ანალიზური მახასიათებლების შესწავლა 
საკმაოდ შრომატევადი და საინტერესო საქმიანობა იყო. დამუშავდა ელემენტების 
კონცენტრაციების განსაზღვრის ახალი მეთოდები. აღნიშნული საქმიანობა დაგეგმილი გვაქვს 
ჩავატაროთ ადგილობრივ და უცხოელ სპეციალისტებთან ერთად, რომლებიც 
დაინტერესებულნი არიან ამგვარი გამოკვლევებით. 
შემოთავაზებული აა სპექტრომეტრი შეიძლება გამოვიყენოთ ელემენტების კონცენტრაციების 
გასაზომად ანალიზურ ლაბორატორიებში, კვლევების ჩასატარებლად მედიცინაში, 
ბიოლოგიაში, ეკოლოგიაში, ქიმიაში, ფიზიკაში, ბიოტექნოლოგიებში, გეოლოგიაში, 
ფარმაცევტულ მეცნიერებაში, აგრონომიაში და სხვა.  შესაძლებელია თანამშრომლობა ზემოთ 
ჩამოთვლილი სამეცნიერო მიმართულებების სხვადასხვა ადგილობრივ სამეცნიერო-საკვლევ 
ორგანიზაციებთან სამეცნიერო გამოკვლევების ჩასატარებლად.

2. პროექტის შედეგებს ექნება კომერციული გამოყენება. აიგო კონკურენტუნარიანი, 
მაღალმგრძნობიარე, მარტივი და იაფი სპექტრომეტრი, რომლის წარმოება და გაყიდვა იქნება 
შესაძლებელი როგორც უცხოური, ასევე ადგილობრივი ორგანიზაციების მიერ. 
კომერციულად საინტერესოა შევიტანოთ დამუშავებული სქემები  ექსპლუატაციაში მყოფ აა, აფ 
ან აე სპექტრომეტრებში (გადავაკეთოთ), ახალი ატომიზატორის დამატების შემდეგ. ეს 
გაზრდის სპექტრომეტრების შესაძლებლობებს. დაგეგმილი გვაქვს ჩავატაროთ მოლაპარაკება 
ადგილობრივ და უცხოელ სპეციალისტებთან ერთად, აღნიშნული საკითხის გადასაწყვეტედ.

3. პროექტის შესრულების შედეგად შესაძლებელი გახდა  სხვადასხვა ნივთიერებების 
გავლენის შესწავლა აეროზოლის სტადიაში საკვლევი ელემენტის ატომური აბსორბციის 
(ფლუორესცენციის, ემისიის) სიგნალზე.

4. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები
4.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი, დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. 
2. 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
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1. 
2. 
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

4.2.
1) დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი, დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა, პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. 
2. 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. 
2. 
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 
შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

5. პატენტები (არსებობის შემთხვევაში):
5.1. 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
J Monaselidze - US Patent App. 17/537,913, 2022
Pub . No .: US 2022/0091056 A1 
Pub . Date : Mar. 24 , 2022
https://patentimages.storage.googleapis.com/95/60/4e/8be7191fbcbd6d/US20220091056A1.pdf
პატენტი ეხება დაავადების დიაგნოზირების, მონიტორინგის, პროგრესირებისა და 
განვითარების რისკის შეფასების დსკ მეთოდს.

5.2. ეროვნული პატენტები
საპატენტო თემატიკის სათაური; გამომგონებელი/ები და პატენტმფლობელი/ები; პატენტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი

1. სათაური: „ატომიზაციის ხარისხის მართვის მეთოდი და მოწყობილობა მის 
განსახორციელებლად“
2. განმცხადებელი (გამომგონებელი) - ალექსანდრე რჩეულიშვილი; სსიპ შოთა რუსთაველის 
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი. 
3. გამოგონების კლასიფიკაცია (IPC): G 01 N 21/00; [Int.C1.2006.01]
4. ძიების არე  (IPC):Int. C1.2006.01 G01N

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
6.1. მონოგრაფიები/წიგნები

https://patentimages.storage.googleapis.com/95/60/4e/8be7191fbcbd6d/US20220091056A1.pdf
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ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

6.2. სახელმძღვანელოები
ავტორი/ავტორები; სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.
6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 
(არსებობის შემთხვევაში); ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი; გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა

1. Effect high dose of Cs137   and Co(II), Cd(II),  Ag(I)  ions on Spirulina platensis
Gelagutashvili E.S, Bagdavadze N.V,  Gongadze A.D, Gogebashvili M.E., Ivanishvili N.I, Janjalia M.
Journal of Radiobiology and Radiation Safety 2(3), 44-49, 2022
ISSN 2667-9787

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. Cs137-ის მაღალი დოზის და Co(II), Cd(II),  Ag(I)  იონების გავლენა Spirulina platensis-ზე
ე.ღელაღუტაშვილი, ნ.ბაღდავაძე, , ა.ღონღაძე, მ.გოგებაშვილი, ნ.ივანიშვილი,მ.ჯანჯალია

     ლითონთა იონების (Ag(I), Co(II), Cd(II)) გავლენა Spirulina platensis-ზე და მის ძირითად 
კომპონენტებზე (C-ფიკოციანინის, ქლოროფილი  Ch1a)   Cs137  მაღალი დოზით  (400kGy 
ინტეგრალური დოზა) დასხივების შემდეგ შესწავლილი იყო UV-VIS სპექტროსკოპიის 
გამოყენებით. 
     ნაჩვენებია, რომ ლითონის იონების (Ag(I), Co(II), Cd(II)) გავლენა Spirulina platensis-ზე და მის 
შემადგენელ კომპონენტებზე განსხვავდება  ეფექტურობით.  Cs137 მაღალი დოზის გავლენამ  და 
Co(II), Cd(II), Ag(I) იონების  Spirulina platensis-ზე კვლევამ აჩვენა, რომ გამა დასხივების მაღალი 
დოზების შესაძლო გამოყენება არ ცვლის ამ ლითონის იონების ურთიერთქმედების ბუნებას 
Spirulina platensis და მისი შემადგენელი ნაწილები ინტაქტური უჯრედებისთვის. 

2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის 
მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
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1. Vasil Bregadze, Zaza Melikishvili, Tamar Giorgadze, Shota Gogichaishvili, Mikheil Gogebashvili, Nazi 
Ivanishvili, Irine Khutsishvili, γ-Irradiation Effect on DNA and Laser Induced FRET Method for Double 
Helix Quality Analysis, Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 16, no.1, 40-47, 
ISSN - 0132 – 1447, 2022. 

(http://www.science.org.ge/moambe/moambe-eng.html)
სამუშაოს მიზანი იყო ულტრაიისფერი სპექტრომეტრიის და ლაზერით ინდუცირებული 
ფლუორესცენციის რეზონანსული ენერგიის გადატანის (FRET) მეთოდის გამოყენებით NaCl და 
NaNO3 ხსნარებში დნმ-ის კონფორმაციაზე γ-დასხივების ეფექტის შესწავლა. შესწავლილ იყო 26,4 
კრად γ-დასხივების ეფექტი 0,01 მ NaCl და NaNO3 ხსნარებში (pH=6) თიმუსის დნმ-ზე. დნმ-ის 
კონცენტრაცია იყო 5,6·10-4 მ (ფოსფატზე). წყლის რადიოლიზის პროდუქტების სრული 
რაოდენობა ნეიტრალური pH-ის პირობებში, 26,4 კრად γ-დასხივების შემდეგ დნმ-ის 
ნუკლეოტიდზე არის დაახლოებით ⁓0,6. NaCl-ის ხსნარში დნმ-ის დასხივებისას მასში 
ინტერკალირებული აკრიდინ ნარინჯისფერიდან ეთიდიუმ ბრომიდზე ენერგიის გადაცემის 
ეფექტურობა, EET, იცვლება 0,88-დან 0,92-მდე. დნმ-ის ულტრაიისფერი შთანთქმის სპექტრი 
აჩვენებს 9% ფუძეების შეშფოთებას; დნმ- NaCl ხსნარში 100 ნუკლეოტიდზე ხდება ჯაჭვის ერთი 
წყვეტა. 0,1 მეთანოლის ხსნარში დასხივება პრაქტიკულად არ ზემოქმედებს ფუძეებზე, მაგრამ 
იწვევს EET -ის ცვლილებას 0,82-დან 0,89-მდე. დნმ-ის დასხივება NaNO3 ხსნარში არ ვნებს 
ფუძეებს, მაგრამ დასხივება იწვევს EET -ის ცვლილებას 0,65-დან 0,78-მდე. ეთანოლის ხსნარში 
დასხივება ასევე არ ვნებს ფუძეებს და EET არის 0,66. ნაჩვენებია, რომ ლაზერით ინდუცირებული 
ფლუორესცენციის რეზონანსული ენერგიის გადატანის მეთოდის გამოყენება ულტრაიისფერ 
სპექტრომეტრიასთან ერთად მგრძნობიარე მეთოდია დნმ-ის ორმაგი სპირალის სტრუქტურული 
დეფექტების გამოვლენისთვის.

2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში
7.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

7.2. სახელმძღვანელოები
ავტორი/ავტორები; სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა

1. Aisha S. Alwuhaib, Vitaly Zinkevich, Tamar Kartvelishvili, Nino Asatiani, Nelly Sapojnikova; 
Bioplastics against Microplastics: Screening of Environmental Bacteria for Bioplastics Production; ISBN 
978-1-83768-305-5; IntechOpen Rijeka: Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia; London: 5 Princes Gate 
Court, London, SW7 2QJ, UK; www.intechopen.com; 15 გვერდი
1. პოლიჰიდროქსიალკანოატები (PHA) არის ბიოპოლიმერები, რომლებიც წარმოიქმნება 
სხვადასხვა სახის ბაქტერიით. ისინი სინთეზირდება მიკროორგანიზმების მიერ, როდესაც 

http://www.intechopen.com/
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გარემო პირობები მდიდარია ნახშირბადით და ღარიბია აზოტით. ბაქტერიების ძიება, 
რომლებიც წარმოქმნიან სხვადასხვა პოლიმერებს, დიდ ინტერესს იწვევს, რადგან მათი 
გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა თვისებების მქონე ბიოდეგრადირებადი ბიოპლასტიკის 
წარმოებისთვის. ამ კვლევაში გარემოდან იზოლირებული ბაქტერიები გაანალიზდა PHA-ს 
არსებობაზე. PHA-ს არსებობა კი შემოწმებულიქნა შეღებვის მეთოდებით Sudan Black B, Nile 
Blue, Nile Red. PHA სინთაზას გენის (phaC) არსებობა დადასტურდა PCR გაძლიერებით. PHA-
ები გამოყოფილ იქნა შტამებიდან და დახასიათებული იყო FTIR სპექტროსკოპიის მეთოდით.  
შესაბამისად შეიქმნა ბიოჩიპი გარემოს ნიმუშების სწრაფი სკრინინგისთვის PHA-ს გამომწვევი 
ბაქტერიების არსებობის დამადასტურებლად. ბიოჩიპი კი თავის მხრივ შეიცავდა 11 ზონდს 1, 2 
და 3 კლასის PHA სინთაზას გენების კოდირებისთვის.

2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

7.3. სტატიები
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOI;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების 
რაოდენობა

1. E.Gelagutashvili, O.Rcheulishvili, A.Rcheulishvili , M.Janjalia 
2. Cr (VI) biosorption at different Na (I) concentrations after Zn uptake during Arthrobacter species 
growth. 
arXiv:2204.02309  [physics.bio-ph] 2022. 
doi.org/10.48550/arXiv.2204.02309
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
Cr (VI)-ის ბიოსორბცია Arthrobacter-ს სახეობების მიერ Zn-ის თანაობისას ზრდის შემდეგ Na (I)-
ის სხვადასხვა კონცენტრაციისას. ე.ღელაღუტაშვილი, ო.რჩეულიშვილი, ა.რჩეულიშვილი,  
მ.ჯანჯალია

Cr(VI) ბიოსორბცია Arthrobacter-ის სახეობების (Arthrobacter globiformis და Arthrobacter oxidas) 
მიერ Zn(II) იონების თანდასწრებით ოთახის ტემპერატურაზე ზრდის დროს შესწავლილი იყო  
დიალიზისა  და ატომურ აბსორბციული  ანალიზის ერთდროული გამოყენებით  Na(I) 
სხვადასხვა კონცენტრაციებისას.

ნაჩვენებია, რომ ართრობაქტერიების  ზრდისას Zn(II) შეწოვის შემდეგ, Cr (VI) ბიოსორბცია 
ართრობაქტერიის სახეობებთან (Arthrobacter globiformis 151B, Arthrobacter oxidas 61B)  იზრდება 
Na (I) სხვადასხვა კონცენტრაციისას, Zn(II) გარეშე  Na (I)-ის იდენტურ კონცენტრაციებთან  
შედარებით. 

 ნაჩვენებია, რომ თუთიის(II) იონები ხელს უწყობენ Cr(VI) იონებს ართრობაქტერიის 
სახეობების აქტიური ცენტრების დაკავებაში. თუმცა, ეს  უფრო გამოხატულია Cr (VI) 
_Arthrobacter globiformis 151B + Zn (II), ვიდრე Cr (VI) _Arthrobacter oxidas  61B + Zn (II) 
შემთხვევაში.

3. Effect  of  Cu(II), Pb(II), Mg(II)  ions on γ-irradiated Spirulina platensis. E.  Gelagutashvili , 
N.Bagdavadze, Jishiashvili D.,  A.Gongadze, M.Gogebashvili, N.Ivanishvili.    
arXiv:2204.02307 [physics.bio-ph].2022. doi.org/10.48550/arXiv.2204.02307

https://arxiv.org/abs/2204.02309
https://arxiv.org/abs/2204.02307
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
Cu(II), Pb(II), Mg(II)   იონების გავლენა  γ-რადიაციით დასხივებულ Spirulina platensis-ზე. 
ე.ღელაღუტაშვილი, ნ.ბაღდავაძე, დ.ჯიშიაშვილი, ა.ღონღაძე, მ.გოგებაშვილი, ნ.ივანიშვილი.
     მეტალთა იონების Cu(II), Pb(II), Mg(II) გავლენა Spirulina platensis-ის უჯრედებზე 
შესწავლილი იყო სამჯერ დისკრეტული დოზის Cs137 გამა დასხივების (თითოეულ შემთხვევაში 
20 kGy დასხივების დოზა) და რეკულტივაციის შემდეგ UV-VIS სპექტრომეტრიის გამოყენებით.
     ნაჩვენებია, რომ ლითონის იონები Mg(II), Pb(II), Cu(II) ურთიერთქმედების ეფექტურობით 
განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. კერძოდ, Mg(II) იონები მოქმედებს როგორც სტიმულატორი, 
რათა გაზარდოს სპირულინა პლატენსის კომპონენტების შემცველობა რამდენჯერმე 
გამოსხივების დისკრეტული დოზებით დასხივებისას და შემდგომი კულტივირებით. Pb (II) 
იონებისთვის შთანთქმის ინტენსივობა  დაბალ კონცენტრაციებში ნელ-ნელა მცირდება, შემდეგ 
კი Pb (II) კონცენტრაციის მატებასთან ერთად, შთანთქმის ინტენსივობა იზრდება C-
ფიკოციანინის, Ch1a-სთვის, რაც გულისხმობს Spirulina platensis-ის შემადგენელი 
კომპონენტების რაოდენობრივი შემცველობის ზრდას.. ასეთი ეფექტი Cu(II)-ზე არ შეინიშნება.

4. Alexsandre N. Rcheulishvili, Olia A. Rcheulishvilib, Lela S. Tugushi, Eteri N. Ginturi, Lev A. 
Gheonjian, Viktor N. Mayer  “Determination of Cr (III)By Means of Atom Absorption Spectrometry” 
(Cr(III)-ის  განსაზღვრა ატომის შთანთქმის სპექტრომეტრიის საშუალებით)  (წარდგენილია და 
გამოქვეყნების პროცესშია).

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
     ქრომი ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური ლითონია, როგორც ტოქსიკური, ასევე 
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი თვისებებით [1, 2]. რამდენიმე შესაძლო ჟანგვის 
მდგომარეობიდან Cr(II) Cr(VI)-მდე, ორი მდგომარეობა, როგორიცაა სამვალენტიანი Cr(III) და 
ექვსვალენტიანი Cr(VI) ხასიათდება სტაბილურობით ბუნებრივ და ბიოლოგიურ სისტემებში. 
Cr(VI) ნაერთები ადვილად ხსნადი, ძალიან ტოქსიკური და კანცეროგენულია, ხოლო Cr(III) 
ნაერთები ნაკლებად ხსნადი და ნაკლებად ტოქსიკურია. გარდა ამისა, Cr(III) არის ელემენტი, 
რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ცოცხალი ორგანიზმების ფუნქციონირებისთვის. 
სხვადასხვა პროცესების (ქიმიური და/ან ბიოლოგიური) მეშვეობით Cr(VI) ტოქსიკური ფორმა 
შეიძლება გარდაიქმნას Cr(III)-ის არატოქსიკურ ფორმად. ამიტომ, გარემოში ქრომის 
შემცველობის შესახებ მკაფიო ინფორმაცია აუცილებელია მისი მავნე ზემოქმედების 
შესაფასებლად და პრევენციისთვის.
     ატომური შთანთქმის სპექტრომეტრია (აას) არის უმარტივესი და ყველაზე იაფი მეთოდი, 
რომელიც გამოიყენება ქრომის შემცველობის დასადგენად. თუმცა, Cr(VI) ან Cr(III) 
კონცენტრაციების რაოდენობრივი განსაზღვრისთვის აუცილებელია წინასწარი გამოყოფისა და 
კონცენტრაციის განსაზღვრის პროცედურების ჩატარება, რაც მოითხოვს დამატებით დროს და 
ხარჯებს. გარდა ამისა, ქიმიური გამოყოფის პროცესმა შეიძლება გამოიწვიოს შეცდომები 
კონცენტრაციის განსაზღვრისას.
     ატომური შთანთქმის (აა) მეთოდი შემოთავაზებულია Cr(III) და Cr(VI) ნარევის შემცველ 
ნიმუშებში სამვალენტიანი ქრომის [Cr(III)] კონცენტრაციის დასადგენად. აღმოჩნდა, რომ 
ქლორის მჟავას (HClO4) დამატება Cr(III) ხსნარში არსებითად ზრდის აა სპექტრომეტრულ 
სიგნალს. თუმცა, Cr(VI) ხსნარში HClO4-ის დამატებით სიგნალი უცვლელი რჩება. ქლორის 
მჟავის დამატება ქრომის იონების ნარევში იწვევს შთანთქმის სიგნალის ზრდას, რაც 
დაკავშირებულია Cr(III) იონების არსებობასთან. ეს ფაქტი იძლევა ნიმუშებში Cr(III) 
კონცენტრაციის სწრაფ და შერჩევით განსაზღვრას სხვადასხვა ვალენტობის მქონე ქრომის 
ნაერთების წინასწარი გამოყოფის გარეშე. შემოთავაზებული მეთოდი შეიძლება გამოყენებულ 
იქნას როგორც ატომური შთანთქმის სპექტრომეტრიისთვის, ასევე ატომური ფლუორესცენციის 
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სპექტრომეტრიისთვის. მეთოდის ექსპერიმენტული გამოყენების შესაძლებლობა ნაჩვენებია 
Cr(VI) იონების და ქრომოსომული ბაქტერიების Arthrobacter oxydans-ის ურთიერთქმედების 
გამოკვლევის მაგალითზე.

5. Suravi Pramanik, Yingling Chen, Heyu Song, Irine Khutsishvili, Luis A Marky, Sutapa Ray, 
Amarnath Natarajan, Pankaj K Singh, Kishor K Bhakat, The human AP-endonuclease 1 (APE1) is a DNA 
G-quadruplex structure binding protein and regulates KRAS expression in pancreatic ductal 
adenocarcinoma cells. Nucleic Acids Research, grac 172, 2022. DOI: 10.1093/nar/gkac172

     პანკრეასის სადინრის ადენოკარცინომა (PDAC), კიბოს ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული 
სახეობა, ხასიათდება ონკოგენური KRAS-ის აბერანტული აქტივობით. ნუკლეაზაზე 
ჰიპერმგრძნობიარე GC-ით მდიდარი რეგიონი KRAS პრომოტორში შეიძლება დაიკეცოს 
ოთხჯაჭვიანი დნმ-ის მეორად სტრუქტურად, სახელწოდებით G-კვადრუპლექსი (G4), 
რომელიც ცნობილია KRAS-ის ექსპრესიის რეგულირებისთვის. თუმცა, ფაქტორები, რომლებიც 
არეგულირებენ გენომში G4-ის სტაბილურ ფორმირებას და KRAS-ის ექსპრესიას PDAC-ში, 
ძირითადად უცნობია. ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ APE1 (აპურინული/აპირიმიდინური ენდონუკლეაზა 
1), მრავალფუნქციური დნმ-ის აღდგენის ფერმენტი, არის G4-შემაკავშირებელი ცილა და APE1-
ის დაკარგვა არღვევს უჯრედებში სტაბილური G4 სტრუქტურების ფორმირებას. 
რეკომბინანტული APE1 აკავშირებს KRAS პრომოტორ G4 სტრუქტურას მაღალი აფინურობით 
და ხელს უწყობს G4 დაკეცვას in vitro. APE1-ის დაქვეითება ამცირებს MAZ ტრანსკრიფციის 
ფაქტორის დატვირთვას KRAS პრომოტორზე, რითაც ამცირებს KRAS-ის ექსპრესიას PDAC 
უჯრედებში. გარდა ამისა, APE1-ის დაქვეითება ახდენს PDAC უჯრედების სენსიბილიზაციას 
ქიმიოთერაპიული პრეპარატების მიმართ in vitro და in vivo. ჩვენ ასევე ვაჩვენეთ, რომ PDAC 
პაციენტების ქსოვილის ნიმუშებს აქვთ როგორც APE1, ასევე G4 დნმ-ის ამაღლებული დონე. 
ჩვენი დასკვნები ხსნის APE1-ის კრიტიკულ როლს სტაბილური G4 ფორმირებისა და KRAS 
ექსპრესიის რეგულირებაში.

6. George I Makhatadze, Calvin R Chen, Irine Khutsishvili, Luis A Marky, The volume changes of 
unfolding of dsDNA, Biophys J. 2022; S0006-3495(22)00665-8. doi: 10.1016/j.bpj.2022.08.005.

     მაღალ ჰიდროსტატიკურ წნევას შეიძლება ჰქონდეს ღრმა გავლენა ბიომაკრომოლეკულების 
სტაბილურობაზე. ამ ეფექტის სიდიდე და მიმართულება (სტაბილიზაცია ან დესტაბილიზაცია) 
განისაზღვრება სისტემაში მოცულობის ცვლილებებით ΔV. პოზიტიური მოცულობის 
ცვლილებები ასტაბილიზებს საწყის  მდგომარეობას, ხოლო მოცულობის უარყოფითი 
ცვლილებები გამოიწვევს საბოლოო გაშლილი მდგომარეობის სტაბილიზაციას. დნმ-ის ორმაგი 
სპირალისთვის, ექსპერიმენტულმა მონაცემებმა აჩვენა,რომ როდესაც dsDNA-ს 
თერმოსტაბილურობა 50°C-ზე დაბალია, ჰიდროსტატიკური წნევის მატება გამოიწვევს 
დესტაბილიზაციას; ე.ი. სპირალ-სპირალზე გადასვლას აქვს უარყოფითი ΔV. ამის 
საპირისპიროდ, dsDNA თანმიმდევრობებმა თერმდგრადობით 50°C-ზე ზემოთ აჩვენეს ΔV 
მნიშვნელობები და სტაბილიზირებული იყო ჰიდროსტატიკური წნევით. იმისათვის, რომ 
გავიგოთ ამ გადამრთველის რეაქცია dsDNA ჰიდროსტატიკურ წნევაზე, როგორც ტემპერატურის 
ფუნქცია, ჯერ კიდევ დავადასტურეთ ეს ტენდენცია ΔV-ის ექსპერიმენტული გაზომვების 
გამოყენებით 10 სხვადასხვა dsDNA მიმდევრობისთვის წნევის პერტურბაციის კალორიმეტრიის 
გამოყენებით. ჩვენ ასევე შევიმუშავეთ გამოთვლითი პროტოკოლი, რათა გამოვთვალოთ dsDNA 
გაშლილი მოცულობის მოსალოდნელი ცვლილებები, რომელიც შეფასდა 50 ΔV 
მნიშვნელობების ექსპერიმენტული ნაკრების მიხედვით, რომელიც მოიცავდა, გარდა ჩვენი 
მონაცემებისა, მნიშვნელობებს ლიტერატურიდან. გამოთვლა კარგად პროგნოზირებს ΔV-ის 
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ექსპერიმენტულ მნიშვნელობებს. გამოთვლასა და ექსპერიმენტს შორის ასეთი შეთანხმება სძენს 
გამოთვლის პროტოკოლს სანდოობას და რაციონალურ მოლეკულურ დონეს იძლევა ΔV-ის 
დაკვირვებული ტემპერატურული დამოკიდებულების მიმართ, რომელიც შეიძლება 
დადგინდეს ჰიდრატაციამდე.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში

მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი

1. IgG თერმოსტაბილურობა მრავლობითი მიელომით დაავადებული პაციენტების სისხლის 
პლაზმაში. გენადი თვაური, მიხეილ გადაბაძე, თამარ მელქაძე, რევაზ მონასელიძე, შოთა 
გოგიჩაიშვილი, ჯამლეტ მონასელიძე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „სიმსივნური 
ახალწარმონაქმნებისა და სხვა არაინფექციური დაავადებების სინერგიული კომბინირებული 
მკურნალობის უახლესი ტენდენციები. ბიო და ნანოტექნოლოგიები მედიცინასა და 
ფარმაციაში“. თბილისი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, 2022 წლის 7-8 დეკემბერი.

2. სამუშაოს მიზანს წარმოადგენდა მრავლობითი მიელომით დაავადებული პაციენტების 
სისხლის პლაზმაში IgG-ის დეტექცია კალორიმეტრული მეთოდით.

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

8. 2. უცხოეთში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი

1. Irine Khutsishvili, Tamar Giorgadze, Shota Gogichaishvili, Zaza Melikishvili, Vasil Bregadze, Creation 
and Study of Silver and Gold Nanostructures on the Base of DNA, Seventh International Conference on 
Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials 19-22 October 2022, Genoa Conference Center, Genoa, 
Northern Italy.  https://www.ssrn.com/link/7th-HYMA-2022.html  გამოქვეყნებული აბსტრაქტის 
ლინკი 

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

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

UK Biochemical Society Travel Grant for International Skills and Knowledge Exchange for Dr. Nelly 
Sapojnikova (11 June-17 July 2022). Host Institution - Biophysics Laboratories, School of Biology, 
University of Portsmouth, UK.
დიდი ბრიტანეთის ბიოქიმიური საზოგადოების სამოგზაურო გრანტი საერთაშორისო 
უნარებისა და ცოდნის გაცვლისთვის დოქტორ ნელი საპოჟნიკოვას (11 ივნისი-17 ივლისი 2022 
წ.). მასპინძელი დაწესებულება - ბიოფიზიკის ლაბორატორიები, ბიოლოგიის სკოლა, 
პორტსმუთის უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთი.

https://www.ssrn.com/link/7th-HYMA-2022.html
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2022 წელს ბიოპოლიმერების ფიზიკის განყოფილებაში გამოქვეყნებულ 
ნაშრომთა ჩამონათვალი

1. Effect high dose of Cs137   and Co(II), Cd(II),  Ag(I)  ions on Spirulina platensis
Gelagutashvili E.S, Bagdavadze N.V,  Gongadze A.D, Gogebashvili M.E., Ivanishvili N.I, Janjalia M.
Journal of Radiobiology and Radiation Safety 2(3), 44-49, 2022
ISSN 2667-9787

2. Vasil Bregadze, Zaza Melikishvili, Tamar Giorgadze, Shota Gogichaishvili, Mikheil Gogebashvili, 
Nazi Ivanishvili, Irine Khutsishvili, γ-Irradiation Effect on DNA and Laser Induced FRET Method for 
Double Helix Quality Analysis, Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 16, no.1, 40-
47, ISSN - 0132 – 1447, 2022. 

(http://www.science.org.ge/moambe/moambe-eng.html)

3. Aisha S. Alwuhaib, Vitaly Zinkevich, Tamar Kartvelishvili, Nino Asatiani, Nelly Sapojnikova; 
Bioplastics against Microplastics: Screening of Environmental Bacteria for Bioplastics Production; ISBN 
978-1-83768-305-5; IntechOpen Rijeka: Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia; London: 5 Princes Gate 
Court, London, SW7 2QJ, UK; www.intechopen.com; 15 გვერდი

4. E.Gelagutashvili, O.Rcheulishvili, A.Rcheulishvili , M.Janjalia
Cr (VI) biosorption at different Na (I) concentrations after Zn uptake during Arthrobacter species 
growth. arXiv:2204.02309  [physics.bio-ph] 2022. doi.org/10.48550/arXiv.2204.02309

5.    E.  Gelagutashvili , N.Bagdavadze, Jishiashvili D.,  A.Gongadze, M.Gogebashvili, N.Ivanishvili.    
Effect  of  Cu(II), Pb(II), Mg(II)  ions on γ-irradiated Spirulina platensis. 
arXiv:2204.02307 [physics.bio-ph].2022. doi.org/10.48550/arXiv.2204.02307

6. Suravi Pramanik, Yingling Chen, Heyu Song, Irine Khutsishvili, Luis A Marky, Sutapa Ray, 
Amarnath Natarajan, Pankaj K Singh, Kishor K Bhakat, The human AP-endonuclease 1 (APE1) is a DNA 
G-quadruplex KRAS expression in pancreatic ductal adenocarcinoma cells. Nucleic Acids Research, grac 
172, 2022. DOI: 10.1093/nar/gkac172
structure binding protein and regulates

7.George I Makhatadze, Calvin R Chen, Irine Khutsishvili, Luis A Marky, The volume changes of 
unfolding of dsDNA, Biophys J. 2022; S0006-3495(22)00665-8. doi: 10.1016/j.bpj.2022.08.005.

8. Alexsandre N. Rcheulishvili, Olia A. Rcheulishvilib, Lela S. Tugushi, Eteri N. Ginturi, Lev A. 
Gheonjian, Viktor N. Mayer  “Determination of Cr (III)By Means of Atom Absorption Spectrometry” 
(წარდგენილია და გამოქვეყნების პროცესშია).

http://www.science.org.ge/moambe/moambe-eng.html
http://www.intechopen.com/
https://arxiv.org/abs/2204.02309
https://arxiv.org/abs/2204.02307
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ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკის განყოფილება

1. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
(განყოფილებაში სრულდება 3 პროექტი: I, II, III)

პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით: 

 

I. “ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა მცირე და ზემცირე მანძილებზე:

     თანამედროვე ასპექტები და გამოყენებები” 
     (ფიზიკა, მაღალი ენერგიების ფიზიკა, თეორიული ფიზიკა)
პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები:  2021-2027
პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი:  

ჯუანშერ ჩქარეული / ხელმძღვანელი
ილია გოგოლაძე, მერაბ გოგბერაშვილი, ჯუანშერ ჯეჯელავა, ზურაბ კეპულაძე / 
შემსრულებლები
კვლევითი პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ 
ვრცელი ანოტაცია

2022 წლის ეტაპის შედეგები: 

1/ ნაჩვენებია რომ ყალიბური SL (2N, C) თეორიები იძლევიან უნიკალურ შესაძლებლობას

ცნობილი ელემენტარული ძალების, მათ შორის გრავიტაციის,  გაერთიანებისა. აგებულია 
სრული SL (16, C) თეორია და განხილულია მისი გამოყენება ელემენტარულ ნაწილაკთა 
ფიზიკასა და კოსმოლოგიაში.

2/ განხილულია მოდელი სადაც კოსმოლოგიური წევრი ინტერპრეტირებულია როგორც 
ინტეგრების კონსტანტა, რომლის დაფიქსირება ხდება სამყაროს მოვლენათა ჰორიზონტზე. 
შესწავლილია სამყაროს ინფორმაციული მოდელის სხვადასხვა ასპექტები.

3/ შემოთავაზებულია იდეა, რომ LIGO გრავიტაციული ტალღების ობსერვატორიების მიერ 
დაფიქსირებული სიგნალების უმრავლესობა გამოსხივებულ იქნა სარკული მასიური ბინარული 
სისტემების მიერ. 

4/ თანამედროვე მონაცემების საფუძველზე მოპოვებულ LHC (CERN) ამაჩქარებელზე 
შესწავლილია პროტონის სიცოცხლის ხანგრძლივობის პრობლემა  დიდი გაერთიანების  SU(5) 
მოდელში.

მიღებული შედეგები ასახულია გამოქვეყნებულ სამეცნიერო სტატიებში [1-9]

II.“ფიზიკური კვლევები ATLAS- და CMS-ექსპერიმენტებში დიდ ადრონულ კოლაიდერზე LHC  
      (ცერნი, შვეიცარია), მათ შორის:
      (1) ATLAS-ექსპერიმენტის მიონური სპექტრომეტრის განახლება;
      (2) მეთოდურ-კვლევითი სამუშაოები ახალი ტიპის მიკროსტრუქტურული გაზური  
            დეტექტორების შესაქმნელად;
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      (3) ATLAS დეტექტორზე ფიზიკური სიგნალის ანომალური მოდულაციის ძიება”

      (ფიზიკა, მაღალი ენერგიების ფიზიკა)

პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები:  2021-2027

პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი:  

ალექსი ღონღაძე / ხელმძღვანელი
ედიშერ ცხადაძე, ჯუანშერ ჯეჯელავა, ლალი რურუა / შემსრულებლები

კვლევითი პროექტის 2020 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ 
ვრცელი ანოტაცია 

2022 წლის ეტაპის შედეგები: 

1/ გრძელდებოდა ATLAS დეტექტორების განახლება და ფიზიკური კვლევები დიდ ადრონულ 
კოლაიდერზე:  მიკრომეგას კამერები ATLAS-ის მცირე ახალი ბორბლების განახლებისათვის.  

2/ ATLAS დეტექტორით LHC-ზე, ახალი ფენომენების ძიებისთვის გამოკვლეულია საბოლოო 
მდგომარეობებში b-ჯეტები (ჭავლები) და დაკარგული განივი იმპულსი, კვლევა ჩატარებულია 
პროტონ-პროტონული დაჯახებების მონაცემების გამოყენებით
(5-13 ტევ ენერგიაზე).  

3/ გრძელდებოდა ახალი ფენომენების ძიება მოვლენებში, რომლებსაც ახასიათებს ჭავლური 
გამრავლება (jet multiplicity) ლეპტონების (ელექტრონები ან მიონები) არარსებობა და ოთხი ან 
მეტი ჭავლი, რომლებიც წარმოიქმნება b-კვარკების ფრაგმენტაციის შედეგად (b-jets).

4/ გრძელდებოდა ახალი ფიზიკის ძიება არარეზონანსულ გაფანტვებში. დი-ელექტრონისა და 
დი-მიუონის საბოლოო მდგომარეობებში 2 ტევ-ზე მეტი მასის დიაპაზონში. ეს არის პირველი 
ძიება არარეზონანსული სიგნალების დი-ლეპტონის საბოლოო მდგომარეობებში LHC-ზე.
მიღებული შედეგები ასახულია გამოქვეყნებულ სამეცნიერო სტატიებში [11-53].

III. “ფართე ატმოსფერული ღვარების სივრცე-დროითი კორელაციების შესწავლა”
       (ფიზიკა, მაღალი ენერგიების ფიზიკა, კოსმოსური სხივების ფიზიკა)
პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები:  2021-2027
პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი:  
მანანა სვანიძე / ხელმძღვანელი)  იური ვერბეცკი, აბესალომ იაშვილი, ლევან კაკაბაძე, ეველინა 
კორინთელი,   გულნარა ცილიკიშვილი, მზია ნიკოლაძე/ შემსრულებლები

კვლევითი პროექტის 2020 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ 
ვრცელი ანოტაცია 
2022 წლის ეტაპის შედეგები: 
1/ ასტრონაწილაკების სივრცე დროითი კორელაციების დაკვირვება საქართველოში არსებულ 
ქსელზე GELATICA (www.gelatica.tsu.ge ) მსოფლიო ქსელის GREDO პროექტის 
(https://credo.science/ ) ფარგლებში.
მიღებული შედეგები ასახულია გამოქვეყნებულ სამეცნიერო სტატიაში [10]

http://www.gelatica.tsu.ge/
https://credo.science/


47

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

პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით,
პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი:
ფარული მატერიის შესწავლის ახალი თეორიული მეთოდები. (თეორიული და მათემატიკური 
ფიზიკა) . DI-18-335
პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები: 2018-2022
პროექტში ჩართული პერსონალი:

ზურაბ ბერეჟიანი /ხელმძღვანელი, მერაბ გოგბერაშვილი /თანახელმძღვანელი
არჩილ კობახიძე,  ალექსანდრე ღურჭუმელია, ცოტნე შენგელია, რევაზ ბერაძე 
ლაშა ფანცხავა / შემსრულებლები
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია:

სხვადასხვა ასტროფიზიკური დაკვირვება გვიჩვენებს, რომ ჩვენი სამყაროს ენერგეტიკული 
ბიუჯეტის დაახლოებით 25 % წარმოდგენილია ჯერ-ჯერობით უცნობი ბუნების მქონე ფარული 
მატერიის სახით. საანგარიშო წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა სამყაროს ინფორმაციული 
ენერგიის მოდელების შესწავლა, რომელიც არაა გათვალისწინებული კოსმოლოგიის 
სტანდარტული მოდელის განტოლებებში.

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

7.3. სტატიები

ავტორი (ავტორები) / სტატიის სათაური, კოდი DOI ან ISSN/ჟურნალის (კრებულის) დასახელება და  
ნომერი (ტომი)/ გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა/ გვერდების რაოდენობა

1. J.L. Chkareuli/ “Unification of elementary forces in gauge SL(2N, C) theories”, doi: 
10.1016/j.physletb.2022.137417/ Physics Letters B 834 (2022) 137417/ Elsevier/ 15

2. M. Gogberashvili/“Fixing cosmological constant on the event horizon” doi: 10.1140/epjc/s10052-
022-11033-1/ Eur. Phys. J. C 82 (2022) 1049/Springer/7

3. M. Gogberashvili, “Algebraic entropy and arrow of time” doi: 10.3390/e24111522/ Entropy 24 
(2022) 1522/MDPI/5

4. M. Gogberashvili, “Towards an information description of space-time”, doi: 10.1007/s10701-022-
00594-6 / Found. Phys. 52 (2022) 74/Springer/6

5. M. Gogberashvili and B. Modrekiladze, “Probing the Information-Probabilistic Description”, doi: 
10.1007/s10773-022-05129-3 / Int. J. Theor. Phys. 61 (2022) 149)/Springer/6

6. M. Gogberashvili, “Symmetries of the Entropy Balance Condition for the Universe”, doi: 
10.22323/1.412.0017 / PoS. Regio 2021 (2022) 017)/SISSA/8

https://doi.org/10.1016/j.physletb.2022.137417
https://link.springer.com/article/10.1140/epjc/s10052-022-11033-1
https://link.springer.com/article/10.1140/epjc/s10052-022-11033-1
https://www.mdpi.com/1099-4300/24/11/1522
https://link.springer.com/article/10.1007/s10701-022-00594-6#citeas
https://link.springer.com/article/10.1007/s10701-022-00594-6#citeas
https://trebuchet.public.springernature.app/get_content/3799cc57-1ac6-4031-98f4-b504c1c8744a
https://pos.sissa.it/412/017/pdf
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7. R. Beradze and M. Gogberashvili, “LIGO signals from mirror world”, doi: 10.22323/1.412.0029/ PoS. 
Regio 2021 (2022) 029/SISSA/10

8. M. Gogberashvili, “(2+1)-Maxwell equations in split quaternions”, doi: 10.3390/physics4010023/ 
Physics 4 (2022) 329/MDPI/4

9. I.Gogoladze, K.S. Babu, C. Salih/ “Proton Lifetime in Minimal SUSY SU(5) in Light of LHCResults”, doi: 

https://doi.org/10.1007/JHEP02(2022)164/ J. High Energ. Phys. 2022, 164 (2022)/Springer/24

10. Yu.Verbetsky, M.Svanidze et al / “First Results on the Revealing of Cognate Ancestors among the 
Particles of the Primary Cosmic Rays That Gave Rise to Extensive Air Showers Observed by the 
GELATICA Network”, doi: https://doi.org/10.3390/sym14081749/ Symmetry 14/8 (2022) 
1749/MDPI/ 9

11. 11-53. A.Gongadze, J. Jejelava, E. Tskhadadze et al (ATLAS Collaboration)/ სტატიები შეიძლება  
ინახოს საერთაშორისო მაღალი ენერგიების საიტზე:    

https://inspirehep.net/literature?sort=mostrecent&size=25&page=1&q=f%20a%20jejelava%20and%20go
ngadze%20and%20tskhadadze%20and%20date%202022&ui-citation-summary=true

ვრცელი ანოტაცია (სტატიების ნუმერაციის მიხედვით):

[1] ნაჩვენებია რომ ყალიბური SL (2N, C) თეორიები იძლევიან უნიკალურ შესაძლებლობას
ცნობილი ელემენტარული ძალების, მათ შორის გრავიტაციის,  გერთიანებისა. აგებულია 
სრული SL (16, C) თეორია და განხილულია მისი გამოყენება ელემენტარულ ნაწილაკთა 
ფიზიკასა და კოსმოლოგიაში 

[2]  განხილულია მოდელი სადაც კოსმოლოგიური წევრი ინტერპრეტირებულია როგორც 
ინტეგრების კონსტანტა, რომლის დაფიქსირება ხდება სამყაროს მოვლენათა ჰორიზონტზე. 

[3-6]  შესწავლილია სამყაროს ინფორმაციული მოდელის სხვადასხვა ასპექტები.

[7]   შემოთავაზებულია იდეა, რომ LIGO გრავიტაციული ტალღების ობსერვატორიების მიერ 
დაფიქსირებული სიგნალების უმრავლესობა გამოსხივებულ იქნა სარკული მასიური ბინარული 
სისტემების მიერ. 

[8]  მაქსველის განტოლებები (2+1) განზომილებაში დაწერილია როგორც სპლიტ 
კვატერნიონების პირველი რიგის განტოლებები.

[9]  თანამედროვე მონაცემების საფუძველზე მოპოვებულ LHC (CERN) ამაჩქარებელზე 
შესწავლილია პროტონის სიცოცხლის ხანგრძლივობის პრობლემა  დიდი გაერთიანების  SU(5) 
მოდელში.

https://pos.sissa.it/412/029/pdf
https://www.mdpi.com/2624-8174/4/1/23?utm_source=releaseissue&utm_medium=email&utm_campaign=releaseissue_physics&utm_term=doilink19&recipient=gogber@gmail.com&subject=Physics,%20Volume%204,%20Issue%201%20(March%202022)%20Table%20of%20Contents&campaign=ReleaseIssue
https://inspirehep.net/literature/1838427
https://doi.org/10.3390/sym14081749
https://inspirehep.net/literature?sort=mostrecent&size=25&page=1&q=f%20a%20jejelava%20and%20gongadze%20and%20tskhadadze%20and%20date%202022&ui-citation-summary=true
https://inspirehep.net/literature?sort=mostrecent&size=25&page=1&q=f%20a%20jejelava%20and%20gongadze%20and%20tskhadadze%20and%20date%202022&ui-citation-summary=true
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 [10]  GELATICA-ს ქსელის ორ სადგურზე დაკვირვების დროისა და მოძრაობის 
მიმართულებების მონაცემებისთვის, ჩვენ პირველად ვიყენებთ ჩვენ მიერ შემუშავებულ 
მეთოდს ორმხრივი დისტანციური ფართე ატმოსფერული ღვარების წყვილების 
იდენტიფიცირებისთვის. შესაძლოა ამ წყვილების წინაპარ ნაწილაკებს დასაბამი მიეცა საერთო 
პროცესით. სტატიაში მოცემულია GELATICA ქსელის მოკლე აღწერა, 2019-2021 წლების სესიის 
განმავლობაში ქსელის ორ სადგურზე ფართო ატმოსფერული ღვარების დაკვირვების 
მონაცემების გამოყენებით, ნიმუშების თვისებების მიმოხილვა და მათზე ზემოაღნიშნული 
მეთოდის გამოყენების შედეგი. განხილულია  ერთი თავისებური წყვილის ზოგიერთი თვისება.

 [11-53]  ATLAS-ის  კოლაბორაციის ფარგლებში გრძელდებოდა მუშაობა  დაკავშირებული 
ახალი ნაწილაკებისა და მათი თვისებების გამოკვლევასთან, მათ შორის:  

1/ გრძელდებოდა ATLAS დეტექტორების განახლება და ფიზიკური კვლევები დიდ ადრონულ 
კოლაიდერზე:  მიკრომეგას კამერები ATLAS-ის მცირე ახალი ბორბლების განახლებისათვის.  

3/ ATLAS დეტექტორით LHC-ზე, ახალი ფენომენების ძიებისთვის გამოკვლეულია საბოლოო 
მდგომარეობებში b-ჯეტები (ჭავლები) და დაკარგული განივი იმპულსი, კვლევა ჩატარებულია 
პროტონ-პროტონული დაჯახებების მონაცემების გამოყენებით

(5-13 ტევ ენერგიაზე).  

4/ გრძელდებოდა ახალი ფენომენების ძიება მოვლენებში, რომლებსაც ახასიათებს ჭავლური 
გამრავლება (jet multiplicity) ლეპტონების (ელექტრონები ან მიონები) არარსებობა და ოთხი ან 
მეტი ჭავლი, რომლებიც წარმოიქმნება b-კვარკების ფრაგმენტაციის შედეგად (b-jets).

5/ გრძელდებოდა ახალი ფიზიკის ძიება არარეზონანსულ გაფანტვებში. დი-ელექტრონისა და 
დი-მიუონის საბოლოო მდგომარეობებში 2 ტევ-ზე მეტი მასის დიაპაზონში. ეს არის პირველი 
ძიება არარეზონანსული სიგნალების დი-ლეპტონის საბოლოო მდგომარეობებში LHC-ზე.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

8. 1. საქართველოში

მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი

Merab Gogberashvili, “LIGO signals from the Mirror World” 

24 სექტემბერი - 1 ოქტომბერი, თსუ 

      http://conferences.hepi.tsu.ge/CPinT_2022/Talks/workshop/29.09/Gogberashvili.pdf

Recent Advances in Fundamental Physics (ფუნდამენტური ფიზიკის უახლესი მიღწევები)

http://conferences.hepi.tsu.ge/CPinT_2022/index.shtml

http://conferences.hepi.tsu.ge/CPinT_2022/Talks/workshop/29.09/Gogberashvili.pdf
http://conferences.hepi.tsu.ge/CPinT_2022/index.shtml
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8. 2. უცხოეთში

მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი

M. Gogberashvili, “Fixing cosmological constant on the event horizon”

The Dark Side of the Universe DSU2022 (სამყაროს ბნელი მხარე)

5 - 9 დეკემბერი, სიდნეის უნივერსიტეტი (ავსტრალია)

https://indico.cern.ch/event/1107937/

მოხსენება ეხებოდა მოდელებს რომელშიც კოსმოლოგიური წევრი ინტერპრეტირებულია 
როგორც ინტეგრების კონსტანტა, რომლის დაფიქსირება ხდება სამყაროს მოვლენათა 
ჰორიზონტზე.

2022 წელს ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკის განყოფილებაში გამოქვეყნებულ 
ნაშრომთა ჩამონათვალი

1. J.L. Chkareuli/ “Unification of elementary forces in gauge SL(2N, C) theories”, doi: 
10.1016/j.physletb.2022.137417/ Physics Letters B 834 (2022) 137417/ Elsevier/ 15

2. M. Gogberashvili/“Fixing cosmological constant on the event horizon” doi: 10.1140/epjc/s10052-
022-11033-1/ Eur. Phys. J. C 82 (2022) 1049/Springer/7

3. M. Gogberashvili, “Algebraic entropy and arrow of time” doi: 10.3390/e24111522/ Entropy 24 (2022) 
1522/MDPI/5

4. M. Gogberashvili, “Towards an information description of space-time”, doi: 10.1007/s10701-022-
00594-6 / Found. Phys. 52 (2022) 74/Springer/6

5. M. Gogberashvili and B. Modrekiladze, “Probing the Information-Probabilistic Description”, doi: 
10.1007/s10773-022-05129-3 / Int. J. Theor. Phys. 61 (2022) 149)/Springer/6

6. M. Gogberashvili, “Symmetries of the Entropy Balance Condition for the Universe”, doi: 
10.22323/1.412.0017 / PoS. Regio 2021 (2022) 017)/SISSA/8

7. R. Beradze and M. Gogberashvili, “LIGO signals from mirror world”, doi: 10.22323/1.412.0029/ PoS. 
Regio 2021 (2022) 029/SISSA/10

8. M. Gogberashvili, “(2+1)-Maxwell equations in split quaternions”, doi: 10.3390/physics4010023/ 
Physics 4 (2022) 329/MDPI/4

9. I.Gogoladze, K.S. Babu, C. Salih/ “Proton Lifetime in Minimal SUSY SU(5) in Light of LHCResults”, doi: 
https://doi.org/10.1007/JHEP02(2022)164/ J. High Energ. Phys. 2022, 164 (2022)/Springer/24

https://indico.cern.ch/event/1107937/
https://doi.org/10.1016/j.physletb.2022.137417
https://link.springer.com/article/10.1140/epjc/s10052-022-11033-1
https://link.springer.com/article/10.1140/epjc/s10052-022-11033-1
https://www.mdpi.com/1099-4300/24/11/1522
https://link.springer.com/article/10.1007/s10701-022-00594-6#citeas
https://link.springer.com/article/10.1007/s10701-022-00594-6#citeas
https://trebuchet.public.springernature.app/get_content/3799cc57-1ac6-4031-98f4-b504c1c8744a
https://pos.sissa.it/412/017/pdf
https://pos.sissa.it/412/029/pdf
https://www.mdpi.com/2624-8174/4/1/23?utm_source=releaseissue&utm_medium=email&utm_campaign=releaseissue_physics&utm_term=doilink19&recipient=gogber@gmail.com&subject=Physics,%20Volume%204,%20Issue%201%20(March%202022)%20Table%20of%20Contents&campaign=ReleaseIssue
https://inspirehep.net/literature/1838427
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10. Yu.Verbetsky, M.Svanidze et al / “First Results on the Revealing of Cognate Ancestors among the 
Particles of the Primary Cosmic Rays That Gave Rise to Extensive Air Showers Observed by the 
GELATICA Network”, doi: https://doi.org/10.3390/sym14081749/ Symmetry 14/8 (2022) 
1749/MDPI/ 9

11. 11-53. A.Gongadze, J. Jejelava, E. Tskhadadze et al (ATLAS Collaboration)/ სტატიები შეიძლება  
ინახოს საერთაშორისო მაღალი ენერგიების საიტზე:    

https://inspirehep.net/literature?sort=mostrecent&size=25&page=1&q=f%20a%20jejelava%20and%20go
ngadze%20and%20tskhadadze%20and%20date%202022&ui-citation-summary=true

პლაზმის ფიზიკის განყოფილება

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი 
პროექტების ჩამონათვალი:
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; 

1. III    პლაზმის დინამიკა
    III-2   პლაზმის დინამიკა-ექსპერიმენტი – 
    III-2-1 დამაგნიტებული პლაზმის დინამიკა, ტალღებისა და პლაზმის ურთიერთქმედება  
მაგნიტურ ველში და პლაზმის ზემაღალსიხშირული (ზმს) დიაგნოსტიკა ღია მაგნიტური მახისა 
და ტოკამაკისათვის. 

მეცნიერების დარგი – საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი. ფიზიკური მეცნიერებანი
პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები    2021 -2027
პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

1) სულხან ნანობაშვილი -  თემის ხელმძღვანელი
2) ირაკლი ნანობაშვილი -  ექსპერიმენტის ხელმძღვანელი
3) გიორგი გოგიაშვილი -  ექსპერიმენტატორი; დიაგნოსტიკა
4) ზურაბ ბერია -  ექსპერიმენტატორი; მაგნიტური ველი
5) ივანე წეველიძე -  ექსპერიმენტატორი, მონაცემთა ანალიზი
6) გიორგი თავხელიძე -  ექსპერიმენტატორი, ინჟინერი-კონსტრუქტორი
7) ოლეგ ბერაია -  ექსპერიმენტატორი, ინჟინერი-მექანიკოსი
8) არჩილ ნასყიდაშვილი -  ექსპერიმენტატორი -პროგრამისტი
______________________________________________________________________________
2.         III   პლაზმის დინამიკა 

            III -1  პლაზმის დინამიკა - თეორია

            III-1-2   დედამიწის ატმოსფერულ და იონოსფერულ შრეებში დაბალსიხშირიანი შიდა 
            გრავიტაციული  ტალღების არაწრფივი გავრცელება 

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

1. თამაზ კალაძე (პროექტის ხელმძღვანელი და შემსრულებელი)
________________________________________________________________________________
3.  III   პლაზმის დინამიკა 

https://doi.org/10.3390/sym14081749
https://inspirehep.net/literature?sort=mostrecent&size=25&page=1&q=f%20a%20jejelava%20and%20gongadze%20and%20tskhadadze%20and%20date%202022&ui-citation-summary=true
https://inspirehep.net/literature?sort=mostrecent&size=25&page=1&q=f%20a%20jejelava%20and%20gongadze%20and%20tskhadadze%20and%20date%202022&ui-citation-summary=true
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    III -1  პლაზმის დინამიკა - თეორია

     III-1-1   მძლავრი ელექტრომაგნიტური ველების დინამიკა ზემკვრივ  გადაგვარებულ             
და რელატივისტურ პლაზმაში                       
2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

1) ვაჟა ბერეჟიანი - თემის ხელმძღვანელი 
2) ნანა შათაშვილი - ქვეთემის ხელმძღვანელი
3) დავით გარუჩავა - ქვეთემის ხელმძღვანელი
4) ქეთევან სიგუა - თეორეტიკოსი - პროგრამისტი

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექ-
ტების შესრულების შედეგები 
2.1. 
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები

1.  III    პლაზმის დინამიკა
     III-2   პლაზმის დინამიკა-ექსპერიმენტი – 
III-2-1 დამაგნიტებული პლაზმის დინამიკა, ტალღებისა და პლაზმის ურთიერთქმედება  მაგნიტურ 
ველში და პლაზმის ზემაღალსიხშირული (ზმს). დიაგნოსტიკა ღია მაგნიტური მახისა და 
ტოკამაკისათვის. M მეცნიერების დარგი – საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი. ფიზიკური მეცნიერებანი                       
    შესრულების ვადა – გარდამავალი ; 2021 -2027

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

1) სულხან ნანობაშვილი -  თემის ხელმძღვანელი
2) ირაკლი ნანობაშვილი -  ექსპერიმენტის ხელმძღვანელი
3) გიორგი გოგიაშვილი -  ექსპერიმენტატორი; დიაგნოსტიკა
4) ზურაბ ბერია -  ექსპერიმენტატორი; მაგნიტური ველი
5) ივანე წეველიძე -  ექსპერიმენტატორი, მონაცემთა ანალიზი
6) გიორგი თავხელიძე -  ექსპერიმენტატორი, ინჟინერი-კონსტრუქტორი
7) ოლეგ ბერაია -  ექსპერიმენტატორი, ინჟინერი-მექანიკოსი
8) არჩილ ნასყიდაშვილი -  ექსპერიმენტატორი -პროგრამისტი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1-ა. 
საანგარიში პერიოდში გრძელდებოდა, ღია მაგნიტურ მახეში OMT-2 (იხილე ფოტო-1 და ნახ.1) 
დამოუკიდებელი ზემაღალსიხშირული (ზმს) წყაროდან, ინჟექტირებული პლაზმის დამახასიათებელი 
ძირითადი პარამეტრების - სიმკვრივის და ტემპერატურის აბსოლუტური მნიშვნელობის და სივრცული 
განაწილების - ცვლილების დამოკიდებულება, ფართო არეში, ექსპერიმენტის პირობების (მაგნიტური 
ველის სიდიდისა და კონფიგურაციის, სამუშაო აირის წნევის  და ზმს სიმძლავრის) ცვლილებისას. 
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ფოტო 1.

ნახ.1  ექსპერიმენტული დანადგარის სქემა
1 - განმუხტვის კამერა,  2 - მართხკუთხა ტალღმზიდი,  3 - პლაზმის წყაროში მაგნიტური ველის 

ფორმირების კოჭა,  4 - დიაგნოსტიკური სექცია, 5 - საკვლევი მოცულობა, 6 - სოლენოიდი,  7,10 - ორმაგი 
ელექტრული ზონდი,  8,9 - ნახევარგამტარული სინათლის სენსორი, 11 - ტევადური ზონდი

ადრინდელი ექსპერიმენტებიდან დადგენილია, რომ  -  როდესაც წნევა მაგნიტურ მახეში       p < 
1·10-3ტორი-ზე, მაგნიტური ველი მახეში Ht > 400 ერსტედზე და მანძილი პლაზმის ზმს წყაროსა 
და მაგნიტურ მახეს შორის ℓ < 80 cm-აა , მაშინ ეფექტურად ხდება მაგნიტური მახის შევსება 
პლაზმით, რომლის სიმკვრივე და ტემპერეტურა შესაძლებელია ვცვალოთ საზღვრებში - n= 
108÷1012 სმ-3აა Te= 2÷3აა.
1-ბ.   
დადგენილია აგრეთვე რომ მაგნიტურ მახეში არაწონასწორული პლაზმის პირობებში, კარგად 
ფიქსირდება  დაბალი  სიხშირის  (დს)  პლაზმის   საკუთარი   რეხევები, რომლის  სპექტრი 
მოცემულია 



54

    

                         ნახ.4  პლაზმის დს რხევები Ar-ში          ნახ.5  პლაზმის დს რხევები He-ში

ნახ.4 და ნახ.5-ზე. როგორც ანალიზმა აჩვენა, ეს რხევები წარმოადგენს ნელ იონურ-
ციკლოტრონულ და იონურ-ბგერით რხევებს.

     შესაბამისი შრომა გამოქვეყნდა 2022 წელს ჟურნალში:
ა)  Nanobashvili S.I., Beria Z.R., Gelashvili G.V., Gogiashvili G.E., Nanobashvili I.S.,Tavkhelidze G.P.,
Van Oost G.
"Low Frequency Oscillations of Plasma Injected into an Open Magnetic Trap from an Independent 
Ultrahigh Frequency Source."
arXiv: 2204.01525, 2022 ; Bulletin of MPEI. N 2, p.21-26, 2022.
doi.org/10.24160/1993-6982-2022-2-21-26

ბ)  მოხსენდა ევროპული ფიზიკური საზოგადოების 2022 წლის საერთაშორისო კონფერენციაზე 
- 
Sulkhan Nanobashvili, Zurab Beria, Gela Gelashvili, George Gogiashvili, Irakli Nanobashvili, Giorgi 
Tavkhelidze, Ivane Tsevelidze, Guido Van Oost.
"Ion-Sound Waves in UHF Discharge Plasma Injected in Open Magnetic Trap."
48th EPS Conference on Plasma Physics - Online Conference,  in Maastricht, Netherland, 
27.06.-01.07. 2022. ECA, Vol.46A, P1a.301, 2022 ;   ISBN: 979-10-96389-16-2

2.  საანგარიშო პერიოდში გაგრძელდა სამეცნიერო კვლევები ჩეხეთის მეცნიერებათა აკადემიის 
პლაზმის ფიზიკის ინსტიტუტის ტოკამაკ Compass D-ზე, რომელთანაც ჩვენს ინსტიტუტს აქვს 
ხელშეკრულება ტოკამაკის პლაზმის საერთო კვლევების შესახებ ჯერ კიდევ 1982 წლიდან. 
    ამ ეტაპზე ძირითადი ძალისხმევა მიმართულია ახლადმშენებარე ტოკამაკ Compas-U-ს 
მკვრივი პლაზმის დიაგნოსტიკისათვის შესაბამისი სუბ-მილიმეტრული დიაპაზონის 
ინტერფერომეტრის პრინციპული სქემის და ახალი ანტენური მოწყობილობის შერჩევისათვის. 
   თვითონ, პირდაპირმაჩვენებელი ინტერფერომეტრის სქემა უნდა აგებულ იქნას ქვემოთ 
მოცემულ პრინციპზე:

https://doi.org/10.24160/1993-6982-2022-2-21-26
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     ამასთან ერთად მიმდინარეობს სხვადასხვა შესაძლო 2-ანტენური სისტემის მოდელირება 
Sub-THz დიაპაზონის პირობებში ვარგისიანობის თვალსაზღისით.
     კვლევის შედეგები მოხსენებულ იქნა მე-2 საერთაშორისო კონფერენციაზე:

1.Mykyta Varavin, Jaromir Zajac, Josef Preinhaelter,Vojteh Balher, Oleg Shyshkin, Vladimir 
Weinzettl,Petra Bilkova,Frantisek Zacek, Viktor Veselovsky, Vladislav Ivanov, Sulkhan 
Nanobashvili."Design of Sub-THz Unambiguous Interferometer For COMPASS-U."
47th International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves (IRMMW-THz)- Online 
Conference, (oral presentation), 28.08 – 02.09. 2022,  Delft,  Netherland, accepted for publication in 
IEEE, 2022, (ECF Paper Id: IntSocIMTW-THZ2022-5472537) 2022.

2.   M.Varavin, G.Zadvitsky, J.Zajac, J.Preinfaelter, V.Ivanov, O/Shyshkin, P.Bilkova, J.Gerardin, 
V.Bolner, V.Vesekovsky, V Weincettl, F.Zacek, S.Nanobashvili
Development Status of Sub-mm Unanbiguous Interferometer.  for Compass-U
32nd Symposium on Fusion Technology, SOFT 32nd, 18-23 September 2022,  Dubrovnik,  Chroatia
2. 
III   პლაზმის დინამიკა .  III -1  პლაზმის დინამიკა - თეორია .III-1-2   დედამიწის ატმოსფერულ 
და იონოსფერულ შრეებში დაბალსიხშირიანი შიდა გრავიტაციული  ტალღების არაწრფივი 
გავრცელება 
M მეცნიერების დარგი – საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი. ფიზიკური მეცნიერებანი
შესრულების ვადა –  2021-2027

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

 1. თამაზ კალაძე (პროექტის ხელმძღვანელი და შემსრულებელი)

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

          ა)



56

აკუსტიკურ-გრავიტაციული ტალღების დაბალსიხშიროვანი განშტოების ( ე.წ. შიდა 
გარვიტაციული ტალღები) გავრცელებაზე და წარმოქმნილ შესაბამის არაწრფივ 
სტრუქტურებზე გამოკვლეულია დედამიწის ბრუნვის კუთხური სიჩქარისა და ზედა 
ატმოსფეროში დამუხტული ნაწილაკების არსებობის გავლენა სივრცულად არაერთგვაროვანი 
გეომაგნიტური ველის პირობებში. განხილულია დედამიწის სუსტად იონიზირებული D, E და 
F-შრეები და მათზე ჰოლისა და პედერსენის ელექტროგამტარობის ქმედება. შესწავლილია   
ტალღების მილევის მექანიზმები. ინდუცირებული იონოსფერული დენისა და გეომაგნიტური 
ველის ურთიერთქმედების გათვალისწინებით მიღებულია შესაბამისი სამგანზომილებიანი 
არაწრფივი კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებები და განხორციელებულია  
მათი როგორც თეორიული, ასევე რიცხვითი ამონახსნების ანალიზი. ჩატარებულია მიღებული 
რიცხვითი შედეგების შედარება ექსპერიმენტულ მონაცემებთან, ხაზგასმულია 
დამაკმაყოფილებელი თანხმობა. 
          ბ)
გამოკვლეულია დედამიწის სუსტად იონიზირებულ იონოსფეროში ულტრადაბალი სიხშირის 
გრძელმასშტაბოვანი (დედამიწის რადიუსის რიგის) ელექტრომაგნიტური პლანეტარული 
ტალღებისა და შესაბამისი არაწრფივი განმხოლოებული სტრუქტურების (ზონალური ქარები, 
სოლიტონები, გრიგალები) გავრცელების დინამიკა. განზოგადოებული 
მაგნიტოჰიდროდინამიკური თეორიის ბაზაზე შექმნილია შესატყვისი თვითშეთანხმებული 
ფიზიკური და მათემატიკური მოდელები, რომლებიც იონოსფეროს სამივე შრეში აღწერენ 
ელექტრომაგნიტური ტალღების გავრცელების დინამიკას. დადგენილია ასეთი ტალღების 
გავრცელების პირობები, შესწავლილია მათი როგორც წრფივი, ასევე არაწრფივი 
მახასიათებლები, გამოაშკარავებულია ასეთი ტალღების გენერაციის ახალი ფიზიკური 
მექანიზმები. 
          გ)
მდგრად სტრატიფიცირებულ სუსტად იონიზებულ დედამიწის იონოსფეროში 
გაუმჯობესებულია დაბალსიხშირიანი შიდა გრავიტაციული ტალღების თეორია. შესწავლილია 
არაწრფივი დიპოლური სტრუქტურული გრიგალების ფორმირებისა და ევოლუციის დინამიკა, 
ასევე პედერსენის ელექტროგამტარობის პირობებში ტალღა-ტალღა ურთიერთქმედებისას 
ქაოსის წარმოქმნის დინამიკა. 
____________________________________________________________________________________
3. 
III   პლაზმის დინამიკა. III -1  პლაზმის დინამიკა - თეორია. III-1-1   მძლავრი 
ელექტრომაგნიტური ველების დინამიკა ზემკვრივ გადაგვარებულ და რელატივისტურ 
პლაზმაში                       

M მეცნიერების დარგი – საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი. ფიზიკური მეცნიერებანი
შესრულების ვადა – გარდამავალი; 2021 -2027

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

1) ვაჟა ბერეჟიანი - თემის ხელმძღვანელი 
2) ნანა შათაშვილი - ქვეთემის ხელმძღვანელი
3) დავით გარუჩავა - ქვეთემის ხელმძღვანელი
4) ქეთევან სიგუა - თეორეტიკოსი - პროგრამისტი
ქვეთემა    1. რეგულარული სტრუქტურების დინამიკა ზემკვრივ გადაგვარებულ 
ელექტრონულ-პოზიტრონულ პლაზმაში. 
შემსრულებელი:  ვ.ბერეჟიანი  
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ქვეთემა   2.   რელატივისტურ პლაზმაში რეგულარული სტრუქტურების ფორმირების ამოცანის 
შესწავლა.                       
შემსრულებლები: ნ. შათაშვილი,  ვ. ბერეჟიანი,  ქ. სიგუა, ნინო რევაზაშვილი (თსუ 
დოქტორანტი), ელენე კაცაძე (თსუ ბაკალავრი/მაგისტრანტი)
ქვეთემა    3.   რეგულარული სტრუქტურების ფორმირების ამოცანის შესწავლა.
შემსრულებლები: ნ. შათაშვილი, ვ. ბერეჟიანი, ქ. სიგუა, ქ. კოტორაშვილი (თსუ-ს 
დოქტორანტი), ელენე სარალიძე (თსუ-ს მაგისტრანტი), მარიამ ქავთარაძე (თსუ დოქტორანტი)

მოწესრიგებული სტრუქტურებისა და დიდ-მასშტაბიანი სიჩქარისა და მაგნიტური ველების 
გენერირება პლაზმაში - დინების დინამიკა და გრიგალური მოვლენები მრავალკომპონენტიან 
გადაგვარებულ პლაზმაში (გაგრძელება)

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

საანგარიშო პერიოდში განიხილებოდა ზემკვრივ გადაგვარებულ ელექტრონულ-პოზიტრონულ 
ასტროფიზიკურ პლაზმაში გრიგალური კონების დინამიკა.

1.გადაგვარებულ ასტროფიზიკურ  ელექტრონ-პოზიტრონულ  პლაზმაში განხილულ იქნა 
ორბიტალური კუთხური მომენტის მქონე ელექტრომაგნიტური კონის დინამიკა. ნაჩვენებია 
რომ გადაგვარების დონის ნებისმიერი მნიშვნელობისთვის არსებობს კრიტიკული სიმძლავრე 
რომლის გადაჭარბების შემთხვევაში ელექტრომაგნიტური კონა უცილებლად დაიშლება 
ფილამენტებად რომლებიც ფორმირდებიან როგორც სოლიტონური ამონახსნები ხოლო 
ტრუქტურის ცენტრში კი ველის მნიიშვნელობა მკაცრად ნულის ტოლის რჩება.
2022 წელს გამოქვეყნდა შრომა ჟურნალში:
V.I. Berezhiani, Z.N. Osmanov, S.V. Mikeladze.
“Electromagnetic vortex beam dynamics in degenerate electron-positron astrophysical plasmas”
Phys. Let. V448, 5.October 2022, 128323.   https://doi.org/10.1016/j.physleta.2022.128323

1. რელატივისტურ პლაზმაში რეგულარული სტრუქტურების ფორმირების ამოცანის 
შესწავლა. 

მოწესრიგებული სტრუქტურებისა და დიდ-მასშტაბიანი სიჩქარისა და მაგნიტური ველების 
გენერირება პლაზმაში - დისკი-ჯეტის უნივერსალური მოდელი (გაგრძელება))

გაგრძელდა კვლევები დამაგნიტებული დისკი-ჯეტის წონასწორული სტრუქტურის 
ფორმირების ამოცანებზე. გამოკვლეულია ხელსაყრელი პირობები ჯეტის აჩქარებისა და 
კოლიმაციისათვის. შესწავლილ იქნა მაგნიტური ველის, ორსითხოვნებისა და რელატივიზმის 
როლი დისკი-ჯეტის სტრუქტურის ფორმირებაში. ასევე განხორციელდა ფოტონური გაზის 
ზეგავლენის შესწავლა დისკი-ჯეტის ფორმირებაზე. ნაპოვნი იქნა მაკონტროლებელი 
პარამეტრების ხელსაყრელი არეები და აგებულ იქნა მაილუსტრირებელი გრაფიკები. 
ერთსითხოვან შემთხვევაში განხილულ იქნა როგორც კვაზი-კეპლერული დისკის შესაბამისი 
სიბლანტის, ასევე რეალისტური ტურბულენტური სიბლანტის დისკის შემთხვევები. 
გაგრძელდა კვლევები ერთიან/უნივერსალურ მოდელში ჯეტის/ქარების თანმხლები 
პროცესების, როგორიცაა გაცხელება, ჯეტის შემდგომი აჩქარება და ა.შ. ეფექტების 
გათვალისწინებით. 

https://doi.org/10.1016/j.physleta.2022.128323
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განზოგადოებულ რელატივისტურ მოდელში აკრეციული დისკის გარემო შედგება 
რელატივისტური ელექტრულ-იონური სითხისაგან და ფოტონური გაზისგან. განვიხილეთ 
ისეთი ზღვრული  წონასწორობა, რომელშიც ( ), ამასთან სისტემა საკმარისად 𝐣 × 𝐁 = 0
ლოკალური მიახლოებით ხასიათდება, რათა არ გაგვეთვალისწინებინა მანძილის გამო 
გაფართოება და ძლიერი აზიმუტალური დინება. ანალიზისთვის გამოვიყენეთ  ბელტრამი-
ბერნულის წონასწორობები და შაკურა-სუნიაევის ალფა-ტურბულენტური დისიპაციის 
განზოგადოებული მოდელი.  ავაგეთ ავტომოდელური  ამონახსნები მოცემული 
რელატივისტური დისკი-ჯეტისთვის ცენტრალური გრავიტაციული ობიექტის ველში. 
მიღებულმა შედეგებმა აჩვენა, რომ ბელტრამი-ბერნულის ასეთი წონასწორული 
მდგომარეობები კარგად აღწერს რელატივისტურ დისკი-ჯეტის სისტემას, რომელშიც 
ფოტონების გაზია გათვალისწინებულია და ამ უკანასკნელის დისიპაციის წვლილიც 
გათვალისწინებულია ტურბულენტურ სიბლანტეში.

გაფორმდა სტატია ჟურნალში გამოსაქვეყნებლად გასაგზავნად: 
E. Katsadze, N. Revazashvili, N.L Shatashvili. Relativistic disk-powerful jet structure formation applying 
the Generalized Beltrami-Bernoulli flow model. J. High Energy Astrophysics (in preparation 2022).

ნინო რევაზაშვილმა გააკეთა მოხსენება „აკრეციული დისკი - მძლავრი კეტის ერთიანი 
სტრუქტურა - დაკვირვებები, ფორმირების თეორიები” მეათე სტუდენტურ საფაკულტეტო 
კონფერენციაზე ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, ფიზიკის სექცია  11-13 ივლისი, 
2022:         http://conference.sens-2022.tsu.ge/lecture/view/929 
ელენე კაცაძემ გააკეთა მოხსენება „რელატივისტური დამაგნიტებული დისკი-ჯეტის 
წონასწორული სტრუქტურის ფორმირება ფოტონური გაზის ეფექტის გათვალისწინებით“ 
მეათე სტუდენტურ საფაკულტეტო კონფერენციაზე ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებებში, ფიზიკის სექცია 11-13 ივლისი, 2022:   http://conference.sens-
2022.tsu.ge/lecture/view/921  
2. რეგულარული სტრუქტურების ფორმირების ამოცანის შესწავლა. 

მოწესრიგებული სტრუქტურებისა და დიდ-მასშტაბიანი სიჩქარისა და მაგნიტური ველების გენერირება 
პლაზმაში - დინების დინამიკა და გრიგალური მოვლენები მრავალკომპონენტიან გადაგვარებულ 
პლაზმაში         (გაგრძელება)

(1) კომპოზიტური ასტროფიზიკური სისტემებისათვის (როგორებიცაა ბინარული სისტემები) 
მახასიათებელი ასტროფიზიკური გარემოსათვის, კერძოდ, რელატივისტური 
(2) 2-ტემპერატურიანი ელექტრონ-იონური პლაზმის (ძირითადი სითხეა გადაგვარებული e-i მცირე 
რელატივისტურად ცხელი ელექტრონ-იონური სითხის მინარევით, მაგალითად როგორიც გვხდება 
თეთრ ჯუჯებში, რომლებიც აკრეცირებენ ცხელ ასტროფიზიკურ დინებას) გაერთიანებული 
შებრუნებული დინამოს მექანიზმით / დინამოს ანალიზის შედეგად ჩვენ ვაჩვენეთ მაკრო-მასშტაბური 
დინების/გარე დინებისა და მაგნიტური ველის აჩქარება / გენერაცია / გაძლიერება  საწყისი მიკრო-
მასშტაბური მაგნიტური/სიჩქარის ველებით.  ეს პროცესი ერთდროულია და ამასთან ერთად ადგილი 
აქვს მიკრო-მასშტაბურ გაერთიანებულ დინამო/შებრუნებულ დინამოს ან შდ/დ დინამიკას,  ისევე, 
როგორც ორსითხოვან შემთხვევებში - ეს არის განზოგადოებული მაგნიტო-სითხური ბმის შედეგი. 
მაკრო-მასშტაბური სწრაფი დინებების (როგორც გადაგვარებულში, ისე ცხელ სითხეში) გენერაცია და 
მძლავრი მაგნიტური ველების ფორმირება ერთდროულად მიმდინარეობს: რაც უფრო დიდია მაკრო-
მასშტაბური მაგნიტური ველი (ლოკალურად გენერირებული) უფრო დიდი ხდება მაკრო-მასშტაბური 
სიჩქარის ველი (ასევე ლოკალურად გენერირებული). ვაჩვენეთ, რომ რეალისტური ასტროფიზიკური 
პარამეტრებისათვის ყოველთვის არსებობს ისეთი ნამდვილი ამონახსნი დისპერისული თანაფარდობისა, 
რომლისთვისაც დისპერსიული მძლავრი ზე-ალფენური მაკრო-მასშტაბური დინების/გარე-დინების 

http://conference.sens-2022.tsu.ge/lecture/view/929
http://conference.sens-2022.tsu.ge/lecture/view/921
http://conference.sens-2022.tsu.ge/lecture/view/921
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ფორმირება მახის რიცხვით > 10^6  და/ან ზე-მძლავრი მაგნიტური ველების გენერირება 
გარანტირებულია.
(3)
გამოქვეყნდა სტატია ჟურნალში: K. Kotorashvili, N.L. Shatashvili. Macro-Scale Fast Flow and Magnetic Field 
Generation in 2-Temperature Relativistic Electron-Ion Plasmas of Astrophysical Objects. Astrophysics and Space 
Science, 367 (1), 1-13 (2022). 

(4) გამოვიკვლიეთ ბელტრამი-ბერნულის წონასწორობის პირობები კვაზი-ნეიტრალურ ორ-
ტემპერატურიან ელექტრონ-იონურ სითხეში. განხილულ მოდელში გვქონდა ძლიერად გადაგვარებული 
ელექტრონულ-იონური გაზი, რომელშიც მცირე მინარევის სახით არსებობდა კლასიკურად 
რელატივისტური ცხელი ელექტრონულ-იონური გაზი; იონები კლასიკურად მოძრავია. ასეთი 
სისტემისთვის მივიღეთ ოთხმაგი ბელტრამის განტოლება, რომლის ფესვებიდანაც ერთ-ერთი 
შეესაბამება დიდი სიგრძის-მასშტაბის შებრუნებულს, რომლის არსებობაც განპირობებულია ცხელი 
ელექტრონების მინარევის არსებობით.  გადაგვარებული (d) და რელატივისტურად ცხელი (h) 
ელექტრონების ეფექტურ მასებს შორის განსხვავების გამო ჩნდება ახალი სიგრძის მასშტაბები, რის გამოც 
იქმნება ენერგიის კატასტროფული გარდაქმნების შესაძლებლობა გარკვეულ სასაზღვრო პირობებში. 
ამოცანაში სამი სითხისგან შედგენილი კომპლექსური გარემო, ხასიათდება ოთხი დინამიური შენახვადი 
სიდიდით: ენერგია და სამი განსხვავებული სპირალობა. განვიხილეთ წონასწორობის რღვევის ორი 
პირობა და რიცხვითი თვლებით ვაჩვენეთ ენერგიის კატასტროფული გარდაქმნები სხვადასხვა 
ბელტრამის პარამეტრებისთვისა და ორი ტიპის რელატივიზმის მახასიათებელი პარამეტრებისათვის. 
ჩვენს ამოცანაში განვიხილეთ კლასიკურად მოძრავი იონები და შედეგები შევადარეთ უძრავი იონური 
სითხის ზღვრულ შემთხვევას (როცა მისი მასა „უსასრულოა“).  ერთი და იგივე სასაზღვრო პირობებისა 
და ბელტრამის პარამეტრების დროს ენერგიის გადასვლა ერთი სახიდან მეორეში განსხვავებულად 
მიმდინარეობს მოძრავი და უძრავი იონების შემთხვევებისათვის, რაც გამოვლინდება დიდ-მასშტაბიანი 
სიჩქარის/მაგნიტური ველის გაძლიერების სხვადასხვა სცენარებში. აღმოჩნდა, რომ სხვადასხვა ბუნების 
მქონე რელატივიზმით გამოწვეულ ეფექტურ მასებს შორის განსხვავებით ჩნდება წონასწორობის რღვევის 
ახალი არეალების არსებობის შესაძლებლობა, სადაც ადგილი აქვს ენერგიის კატასტროფულ 
გარდაქმნებს. ასეთი არეალები მოვიძიეთ რიცხვითი თვლების საშუალებით ეფექტური მასის სხვადასხვა 
მნიშვნელობების დროს და პარამეტრების ამ არეში ავაგეთ სიჩქარისა და მაგნიტური ველების ენერგიის 
გრაფიკები; შედეგად დავინახეთ დიდ-მასშტაბიანი სიჩქარის/მაგნიტური ველის კატასტროფული 
ფორმირების შესაძლებლობა, რომლის დროსაც ხორციელდება ერთი სახის ენერგიის გადასვლები სხვა 
სახის ენერგიაში; ვაჩვენეთ, რომ დიდ-მასშტაბიანი სწრაფი გადაგვარებული ელექტრონული დინების 
ფორმირება შესაძლებელია განმსაზღვრელი პარამეტრების განსაკუთრებით დიდ დიაპაზონში. 
პარამეტრების გარკვეულ რეალისტურ ფიზიკურ ზღვარში მოვახერხეთ კატასტროფული 
გადასვლისათვის ანალიზური პირობის მიღებაც, რომელიც შედარდა კლასიკურ ორსითხოვან 
შემთხვევას. ეს შედეგები მნიშვნელოვანია ვარსკვლავთა ევოლუციისა და კოლაფსის ამოცანების 
შესასწავლად.

გაფორმდა სტატია გამოსაქვეყნებლად: Dadiani, E., Saralidze, E., Tsiskaridze, T., Shatashvili, N.L. 
Catastrophic Formation of Macro-Scale Velocity and Magnetic Fields in Multi-Component Degenerate 
Relativistic Gas of Astrophysical Objects. (in preparation, 2022).

2.2.
1) დასრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 
მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები

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

2.
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3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით 
დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
3.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით,  პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწყებისა და 
დამთავრების წლები

1.  გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი. 
#AR-19-719.  „ნანოფხვნილების მისაღები პლაზმური რკალის რეაქტორი”. ინჟინერია და 
ტექნოლოგიები. 23/12/2019 -- 23/12/2023.

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

1. გელა გელაშვილი. (პროექტის მენეჯერი, მთავარი მკვლევარი)
2. დავით გელენიძე. (პროექტის კოორდინატორი, მთავარი მკვლევარი)
3. დავით ჯიშიაშვილი. (ძირითადი პერსონალი, მთავარი მკვლევარი)
4. გიორგი გოგიაშვილი. (მკვლევარი და ექსპერტი კომერციალიზაციის საკითხები, ძირითადი 
პერსონალი)

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

პროექტის 2022 წლის გეგმა -გრაფიკი ითვალისწინებდა ნანოფხვნილების მისაღები პლაზმური 
რკალის რეაქტორის კონსტრუქციის და ტექნიკური პარამეტრების დამუშავებას. 

წლის დასაწყისში შემუშავდა ტექნიკური დავალება და დაიწყო მოწყობილობის 
კონსტრუქციული ნაწილის და მისი ძირითადი რეაქტორის ტექნიკური მახასიათებლების 
დადგენა. პირველ რიგში ჩატარდა ნანოფხვნილების მისაღები პლაზმური რკალის 
რეაქტორისათვის სპეციფიური ვოლტ-ამპერული მახასიათებლის მქონე 30 კვტ. სიმძლავრის 
ცვლადი და მუდმივი  დენის კვების წყაროების ელექტრო-ტექნიკური პარამეტრების 
ტესტირება  სხვადასხვა ზომის ელექტროდებით განსხვავებულ სიმძლავრეებზე მუშაობისას.
 შემდგომში შეიქმნა და დამუშავდა  30 კვტ-მდე სიმძლავრის ცვლადი და მუდმივი დენის 
კვების წყაროებისათვის მორგებული პლაზმური რკალის რეაქტორის შედარებით დიდი და 
პატარა ზომის კამერების ტექნიკური მონაცემები. დამუშავდა ელექტროდის სამოძრავებელი 
მოწყობილობის პროექტი. განხორციელებული სამუშაოების საფუძველზე დამზადდა გეგმა-
გრაფიკით გათვალისწინებული ნანოფხვნილების მისაღები პლაზმური რკალის რეაქტორი. 
აგრეთვე მომზადდა და წარედგინა საქ.პატენტს განაცხადი პატენტის მოპოვებაზე 
სახელწოდებით: “დენგამტარი მასალების აორთქლების ხერხი ნანოზომის ნაწილაკების 
მისაღებად“. საქმის ნომერი 16061/1. განაცხადის ნომერი  AP 2022 16061. წარდგენის თარიღი 
20/10/2022.
2. 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

2.
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2. 
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3.2.
1) დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების 
წლები
1. 
2. 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. 
2. 
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 
შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

4. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები
4.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი, დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. 
2. 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. 
2. 
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

4.2.
1) დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი, დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა, პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. 
2. 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. 
2. 
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 
შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

5. პატენტები (არსებობის შემთხვევაში):

5.1. საერთაშორისო პატენტები:

საპატენტო თემატიკის სათაური; გამომგონებელი/ები და პატენტმფლობელი/ები; პატენტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი
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1.
 “SYSTEMS AND METHOD FOR THE PRODUCTION OF SUBMICRON SIZED PARTICLES”. Vasily 
Jorjadze (US). David Gelenidze(GE). United States Patent. Patent No.: US 11,389,874 B1. Date of Patent: 
* Jul. 19, 2022;
2. “SYSTEMS AND METHODS FOR SEPARATING AND EXTRACTING METALS”. Vasily Jorjadze; 
David Gelenidze. United States Patent. Patent No.: US 11,242,605 B1. Date of Patent: Feb. 8, 2022. 

5.2. ეროვნული პატენტები
საპატენტო თემატიკის სათაური; გამომგონებელი/ები და პატენტმფლობელი/ები; პატენტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი
1. 
2. 
6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
6.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

6.2. სახელმძღვანელოები
ავტორი/ავტორები; სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 
(არსებობის შემთხვევაში); ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი; გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1.  
2. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.   
2.

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის 
მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.



63

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში
7.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

7.2. სახელმძღვანელოები
ავტორი/ავტორები; სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

7.3. სტატიები

ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI;  
ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების რაოდენობა

1. Nanobashvili S.I., Beria Z.R., Gelashvili G.V., Gogiashvili G.E., Nanobashvili I.S.,
Tavkhelidze G.P., Van Oost G."Low Frequency Oscillations of Plasma Injected into an Open Magnetic 
Trap from an Independent Ultrahigh Frequency Source."arXiv: 2204.01525, 2022.,   Bulletin of MPEI. N 
2, p.21-26, 2022.   
doi.org/10.24160/1993-6982-2022-2-21-26

2. T. D. Kaladze, A. P. Misra,  Animesh Roy, Debjani Chatterjee, Nonlinear evolution of internal gravity 
waves in the Earth’s ionosphere: Analytical and numerical approach –
https://doi.org/10.1016/j.asr.2022.02.014; Advances in Space Research, v.69, (2022), 3374 – 3385

3. O. Cheremnikh, T. Kaladze, Y. Selivanov, S. Cheremnykh, Evanescent acoustic-gravity waves in a 
rotating stratified atmosphere. Advances in Space Research, v.69, (2022), 1272-1280
https://doi.org/10.1016/j.asr.2021.10.050; 

4. P. Misra, A. Roy, D. Chaterjee, T. D. Kaladze, Internal gravity waves in the Earth’s ionosphere. 
doi:10.1109/TPS.2022.3178133; IEEE Transaction on Plasma Science, v.50, #9, (2022), 2603-2608

5. K. Kotorashvili, N.L. Shatashvili. Macro-Scale Fast Flow and Magnetic Field Generation in 2-
Temperature Relativistic Electron-Ion Plasmas of Astrophysical Objects. Astrophysics and Space 
Science, 367 (1), 1-13 (2022). 

https://doi.org/10.24160/1993-6982-2022-2-21-26
https://doi.org/10.1016/j.asr.2022.02.014
https://doi.org/10.1016/j.asr.2021.10.050
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6.  V.I. Berezhiani, Z.N. Osmanov, S.V. Mikeladze. “Electromagnetic vortex beam dynamics in 
degenerate electron-positron astrophysical plasmas”. Phys. Let. V448, 5.October 2022, 128323.   
https://doi.org/10.1016/j.physleta.2022.128323

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. ნაშრომში მოცემულია ღია მაგნიტურ მახეში დაგროვებული პლაზმის დაბალსიხშირული 
რხევების დეტალური კვლევის შედეგები. დადგენილია, რომ როგორც პლაზმის 
დამოუკიდებელი ზმს წყაროს სიახლოვეს, ასევე მაგნიტური მახის არეში აღიგზნება ნელი 
იონური-ციკლოტრონული რხევები და იონური ბგერითი რხევები. მათი იდენტიფიცირება 
მოხდა მახეში მაგნიტური ველის ფართო არეში ცვლილებით და აგრეთვე სამუშაო აირის 
ცვლილებით (Ar, He). 

2.   ნაშრომში მოცემულია ღია ზმს დამოუკიდებელი პლაზმის წყაროდან ღია მაგნიტურ მახეში 
OMT-2 ინჟექტირებული პლაზმის ტურბულენტური მახასიათებლები. აღმოჩნდა, რომ როგორც 
პლაზმის წყაროს მახლობლობაში, ასევე უშუალოდ მახეში დაგროვებულ პლაზმაში აღიგზნება 
დაბალსიხშირული რხევები, რომლებიც კარგად იდენტიფიცირდება იონური ციკლოტრონული 
და იონური ბგერითი ტალღების სპექტრის არეში. ამის დასტური მიიღება სამუშაო აირის, 
არგონის ჰელიუმზე ცვლილების და მახეში მაგნიტური ველის ფართო ცვლილების პირობებში.

3.   სითხის თეორიულ მიახლოებაში შესწავლილია შიდა გრავიტაციული ტალღების არაწრფივი 
გავრცელება დედამიწის იონოსფეროს სუსტად იონიზირებულ უკუმშვად იონოსფეროში. 
ლიტერატურაში აქამდე არსებული  თეორია გაუმჯობესებულია  50 – 500 კმ სიმაღლის 
იონოსფეროს შრეებზე დედამიწის არაერთგვაროვანი გეომაგნიტური ველის გავლენის 
ეფექტებით. ნაჩვენებია, რომ იონოსფეროს ელექტროგამტარი შრეები ხელს უწყობენ 
განმხოლოებული დიპოლური გრიგალების (მოდონების) ფორმირებას.  მიღებული და 
გაანალიზებულია როგორც ანალიზური, ასევე რიცხვითი ამონახსნები. ნაპოვნია, რომ 
პედერსენის ელექტროგამტარობის არარსებობის დროს შესაძლებელია სხვადასხვა სივრცული 
ლოკალიზაციის მქონე სხვადასხვა  გრიგალური სტრუქტურების ფორმირება, რომლებიც 
მოძრაობენ ზებგერითი სიჩქარით ენერგეტიკული დანაკარგების გარეშე.  მაგრამ პედერსენის 
ელექტროგამტარობის არსებობას  შეუძლია გამოიწვიოს განმხოლოებული გრიგალური 
სტრუქტურის ამპლიტუდის შემცირება დროში და მისი საბოლოო გაქრობა ენერგეტიკული 
დანაკარების გამო. ასეთი ენერგეტიკული დანაკარგები შესაძლებელია შემცირდეს, ე.ი. 
გრიგალურსტრუქტურას შეუძლია გაიხანგრძლივოს არსებობა, თუკი  დენის ფუნქციასთან, ან 
სიმკვრივის ვარიაციასთან დაკავშირებული არაწრფივი ეფექტები მნიშვნელოვნად მაღალი 
გახდება ვიდრე პედერსენის ელექტროგამტარობასთან დაკავშირებული დისიპაცია. ასევე 
განსაზღვრულია პროცესის დინამიკის მახასიათებელი პარამეტრები, რომლებიც არსებულ 
ექსპერიმენტულ მონაცემებთან კარგ კორელაციას ავლენენ. 

4.   შესწავლილია დედამიწის ატმოსფეროს ბრუნვის გავლენა ე.წ. წარმავალ (evanescent) 
აკუსტიკურ-გრავიტაციული ტალღების გავრცელებაზე. ნაჩვენებია, რომ ასეთი უწყვეტი 
სპექტრის მქონე წარმავალი აკუსტიკურ-გრავიტაციული ტალღები არსებობენ Ω კუთხური 
სიჩქარით მბრუნავ დედამიწის ატმოსფეროში 2Ω (კორიოლისის პარამეტრი) სიხშირის დაბლა. 
ასევე ნაჩვენებია, რომ ატმოსფეროს ბრუნვა იწვევს ადრე აღმოჩენილ კორიოლისის პარამეტრის 
სიხშირის მაღლა მდებარე უწყვეტი სპექტრის მქონე წარმავალ აკუსტიკურ-გრავიტაციული 
ტალღების მოდიფიკაციას, რაც დიაგნოსტიკის დიაგრამაზე მთლიანად ავსებს თავისუფლად 
გავრცელებად აკუსტიკურ და შიდა გრავიტაციულ შტოებს შორის არსებულ ცარიელ, ე.წ. 
„აკრძალულ არეს“.  ამრიგად, დიაგნოსტიკურ დიაგრამაზე აკუსტიკურ-გრავიტაციული 

https://doi.org/10.1016/j.physleta.2022.128323
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ტალღების სპექტრი შედგება აკუსტიკური და შიდა გრავიტაციული ტალღების არეებისაგან და 
ასევე ორი წარმავალი ტალღების არისგან და მთლიანად უწყვეტია. ნაპოვნი ახალი სპექტრი 
აფართოებს წარმავალი ტალღების სრულ სპექტრს და მიუთითებს ულტრადაბალ სიხშირეთა 
არეში წარმავალი ტალღების ძიების საჭიროებაზე. შედეგი ნაპოვნია მაღალი სიმაღლის 
ატმოსფერული არეებისათვის ჰიდროდინამიკის წრფივი განტოლებების გამოყენებით 
შეშფოთებული სიჩქარეების კომპონენტებზე დამატებითი სივრცული პირობების შემოღებით. 
აღსანიშნავია, რომ ასეთი პირობების შემოღება პირველადაა შემოთავაზებული ჩვენმიერ. ეს 
იძლევა შესაძლებლობას ნაპოვნი იქნას უსასრულო რაოდენობის ამონახსნები, რომლებიც 
აღწერენ წარმავალ აკუსტიკურ-გრავიტაციულ ტალღებს იზოთერმულ ატმოსფეროში.  
შეშფოთებული სიჩქარის კომპონენტებს შორის არსებული სპეციფიკური კავშირები ხასიათდება 
α პარამეტრით, რომელიც ღებულობს მხოლოდ რეალურ მნიშვნელობებს. 
დადგენილია, რომ წარმავალი აკუსტიკურ-გრავიტაციული ტალღების  ექსპერიმენტული 
სპექტრი არსებობს მხოლოდ 0<α<1 მნიშვენელობებისათვის (მაშინ როცა დედამიწის ბრუნვის 
გარეშე ადრე განხილული ასეთი ტალღების სპექტრი არსებობდა α პარამეტრის ნებისმიერი 
მნიშვნელობისათვის). ჩატარებულია ნაპოვნი ამონახსნების ანალიზური და რიცხვითი 
ანალიზი. მდგრად სტრატიფიცირებულ სუსტად იონიზებულ დედამიწის იონოსფეროში 
გაუმჯობესებულია დაბალსიხშირიანი შიდა გრავიტაციული ტალღების თეორია.

5. ნაშრომში ვაჩვენეთ მაკრო-მასშტაბური სწრაფი დინებებისა და მძლავრი მაგნიტური ველების 
ერთდროული გენერაცია ასტროფიზიკური ობიექტების 2-ტემპერატურიან რელატივისტურ 
ელექტრონულ-იონურ პლაზმებში გაერთიანებული შებრუნებული დინამოს/დინამოს 
მექანიზმით. შედეგად, ფორმირებული დინამიური მაგნიტური ველის გაძლიერება და/ან 
დინების აჩქარება არის პირდაპირპროპორციული საწყისი ტურბულენტური 
კინეტიკური/მაგნიტური (მაგნიტური) ენერგიისა; პროცესი ძალიან მგრძნობიარეა 
რელატივისტურად ცხელი ელექტრონულ-იონური მინარევის ტემპერატურისა და მაგნიტო-
სითხური ბმის მიმართ. ნაჩვენებია, რომ თეთრი ჯუჯების რეალისტური ფიზიკური 
პარამეტრებისათვის, რომლებიც აკრეცირებენ ცხელ ასტროფიზიკურ დინებას / ბინარული 
სისტემებისათვის  ყოველთვის არსებობს ისეთი ნამდვილი ამონახსნი დისპერისული 
თანაფარდობისა, რომლისთვისაც დისპერსიული მძლავრი ზე-ალფენური მაკრო-მასშტაბური 
დინების/გარედინების ფორმირება მახის რიცხვით > 10^6  და/ან ზე-მძლავრი მაგნიტური 
ველების გენერირება გარანტირებულია.

We have shown the simultaneous generation of macro-scale fast flows and strong magnetic fields in the 
2-temperature relativistic electron-ion plasmas of astrophysical objects due to Unified Reverse 
Dynamo/Dynamo mechanism. The resulting dynamical magnetic field amplification and/or flow 
acceleration is directly proportional to the initial turbulent kinetic/magnetic (magnetic) energy; the 
process is very sensitive to relativistically hot electron-ion fraction temperature and magneto-fluid 
coupling. It is shown, that for realistic physical parameters of White Dwarfs accreting hot astrophysical 
flow / Binary systems there always exists such a real solution of dispersion relation for which the 
formation of dispersive strong super-Alfv\'enic macro-scale flow/outflow with Alfv\'en Mach number > 
10^6 and/or generation of super-strong magnetic fields is guaranteed

6.  გადაგვარებულ ასტროფიზიკურ  ელექტრონ-პოზიტრონულ  პლაზმაში განხილული იქნა 
ორბიტალური კუთხური მომენტის მქონე ელექტრომაგნიტური კონის დინამიკა. ნაჩვენებია 
რომ გადაგვარების დონის ნებისმიერი მნიშვნელობისთვის არსებობს კრიტიკული სიმძლავრე 
რომლის გადაჭარბების შემთხვევაში ელექტრომაგნიტური კონა აუცილებლად დაიშლება 
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ფილამენტებად რომლებიც ფორმირდებიან როგორც სოლიტონური ამონახსნები, ხოლო 
ტრუქტურის ცენტრში კი ველის მნიიშვნელობა მკაცრად ნულის ტოლის რჩება.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი

ნინო რევაზაშვილმა გააკეთა მოხსენება „აკრეციული დისკი - მძლავრი ჯეტის ერთიანი 
სტრუქტურა - დაკვირვებები, ფორმირების თეორიები” მეათე სტუდენტურ საფაკულტეტო 
კონფერენციაზე ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში, ფიზიკის სექცია  11-13 ივლისი, 
2022:  http://conference.sens-2022.tsu.ge/lecture/view/929 

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

მიმოხილულია აკრეციული ასტროფიზიკური დისკი - მძლავრი ჯეტის სტრუქტურის 
დაკვირვებების ისტორია და მათი ფორმირებების თეორიები, მოყვანილია შესაბამისი 
მაგალითები. ხაზგასმულია სხვადასხვა თეორიის უპირატესობა კონკრეტული 
პირობებისათვის. მოკლედ მიმოხილულია ჯეტის ფორმირებისათვის ბელტრამი-ბერნულის 
წონასწორობის მოდელი და ასევე შაკურა-სიუნიაევის ტურბულენტური მოდელი აკრეციული 
დისკისათვის. დამაგნიტებული რელატივისტური დისკებისათვის აღწერილია ამ ეფექტების 
მნიშვნელობა ჯეტის პარამეტრების ჩამოყალიბებაში, მათ შორის კოლიმაციაში. მოტანილია 
სტატისტიკური მონაცემები ასეთი სტრუქტურების დაკვირვებითი მასალიდან, ასევე 
მოტანილია სხვადასხვა მიდგომების მაგალითები ჯეტის შემდგომი აჩქარებისათვის.
2. ელენე კაცაძემ გააკეთა მოხსენება „რელატივისტური დამაგნიტებული დისკი-ჯეტის 
წონასწორული სტრუქტურის ფორმირება ფოტონური გაზის ეფექტის გათვალისწინებით“ 
მეათე სტუდენტურ საფაკულტეტო კონფერენციაზე ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებებში, ფიზიკის სექცია 11-13 ივლისი, 2022:   http://conference.sens-
2022.tsu.ge/lecture/view/921  

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

შევისწავლეთ რელატივისტური დისკი-მძლავრი ჯეტის წონასწორული სტრუქტურის 
ფორმირების ამოცანა გაერთიანებული ბელტრამი-ბერნულის წონასწორული მიდგომის 
გამოყენებით. აკრეციული დისკი არის დამაგნიტებული და შედგება ელექტრონულ-იონური 
პლაზმისა და ფოტონური გაზისგან. სამი სითხისთვის ჩავწერეთ მოდიფიცირებული 
რელატივისტური განტოლებები. აკრეციის მთავარ წყაროდ ვიხილავთ ფოტონების გაზის 
სიბლანტეს. ფონური წნევისთვის გამოყენებულია ეფექტური ლოკალური α -სიბლანტის 
მოდელი. ლოკალურ მიახლოებაში, როდესაც გაფართოებას უგულებელვყოფთ, ანალიზურად 
ჩავწერეთ ამოხსნები დამაგნიტებული აკრეციული დისკი-ჯეტის წონასწორული სტრუქტურის 
მახასიათებელი პარამეტრებისთვის (სიჩქარის ველი, განზოგადოებული გრიგალი, წნევა, 
მაგნიტური ველი და დენი) მინიმალური მოდელისათვის, როდესაც უგულებელყოფილია 
ვარიაციები ფოტონური გაზის სიმკვრივეში და ჰოლის წევრი 0-ადაა აღებული (კერძო 
ამონახსნი). აღსანიშნავია საბოლოო პარამეტრების პირდაპირი დამოკიდებულება ფონური 
წნევისთვის გამოყენებულ შაკურა-სიუნიაევის ტურბულენტურ სიბლანტეზე, ასევე მისგან 

http://conference.sens-2022.tsu.ge/lecture/view/929
http://conference.sens-2022.tsu.ge/lecture/view/921
http://conference.sens-2022.tsu.ge/lecture/view/921
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გადახრის პარამეტრზე და ფოტონური გაზის სიმკვრივეზე. მოსალოდნელია, რომ მაგნიტური 
ველი ზეგავლენას იქონიებს ჯეტის კოლიმაციაზე

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

8. 2. უცხოეთში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი

1. Sulkhan Nanobashvili, Zurab Beria, Gela Gelashvili, George Gogiashvili, Irakli Nanobashvili, Giorgi 
Tavkhelidze, Ivane Tsevelidze, Guido Van Oost.
"Ion-Sound Waves in UHF Discharge Plasma Injected in Open Magnetic Trap."
48th EPS Conference on Plasma Physics - Online Conference,  in Maastricht, Netherland, 27.06.-
01.07. 2022. (მოხსენება ევროპული ფიზიკური საზოგადოების 2022 წლის საერთაშორისო 
კონფერენციაზე გამოქვეყნდება კონფერენციის მასალებში  48th - ECA, Vol.46A, P1a.301, 2022); 
ISBN: 979-10-96389-16-2.

2. Mykyta Varavin, Jaromir Zajac, Josef Preinhaelter,Vojteh Balher, Oleg Shyshkin, Vladimir Weinzettl,
Petra Bilkova,Frantisek Zacek, Viktor Veselovsky, Vladislav Ivanov,  Sulkhan Nanobashvili.
"Design of Sub-THz Unambiguous Interferometer For COMPASS-U."47th International Conference on 
Infrared, Millimeter and Terahertz Waves (IRMMW-THz)- Online Conference, (oral presentation), 
28.08 – 02.09. 2022,  Delft,  Netherland, accepted for publication in IEEE, 2022,
(ECF Paper Id: IntSocIMTW-THZ2022-5472537) 2022.

3. M.Varavin, G.Zadvitsky, J.Zajac, J.Preinfaelter, V.Ivanov, O/Shyshkin, P.Bilkova, J.Gerardin, 
V.Bolner,V.Vesekovsky, V.Weincettl, F.Zacek, S.Nanobashvili. 
“Development Status of Sub-mm Unanbiguous Interferometer  for Compass-U”.
32nd Symposium on Fusion Technology, SOFT 32nd, 18-23 September 2022,  Dubrovnik,  Chroatia

2022 წელს პლაზმის ფიზიკის განყოფილებაში გამოქვეყნებულ ნაშრომთა 
ჩამონათვალი

1. Nanobashvili S.I., Beria Z.R., Gelashvili G.V., Gogiashvili G.E., Nanobashvili I.S.,
Tavkhelidze G.P., Van Oost G."Low Frequency Oscillations of Plasma Injected into an Open Magnetic 
Trap from an Independent Ultrahigh Frequency Source."arXiv: 2204.01525, 2022., Bulletin of MPEI. N2, 
p.21-26, 2022.   
doi.org/10.24160/1993-6982-2022-2-21-26

2. T. D. Kaladze, A. P. Misra,  Animesh Roy, Debjani Chatterjee, Nonlinear evolution of internal gravity 
waves in the Earth’s ionosphere: Analytical and numerical approach –
https://doi.org/10.1016/j.asr.2022.02.014; Advances in Space Research, v.69, (2022), 3374 – 3385

3. O. Cheremnikh, T. Kaladze, Y. Selivanov, S. Cheremnykh, Evanescent acoustic-gravity waves in a 
rotating stratified atmosphere. Advances in Space Research, v.69, (2022), 1272-1280

https://doi.org/10.24160/1993-6982-2022-2-21-26
https://doi.org/10.1016/j.asr.2022.02.014
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https://doi.org/10.1016/j.asr.2021.10.050; 

4.  P. Misra, A. Roy, D. Chaterjee, T. D. Kaladze, Internal gravity waves in the Earth’s ionosphere. 
doi:10.1109/TPS.2022.3178133; IEEE Transaction on Plasma Science, v.50, #9, (2022), 2603-2608

5. K. Kotorashvili, N.L. Shatashvili. Macro-Scale Fast Flow and Magnetic Field Generation in 2-
Temperature Relativistic Electron-Ion Plasmas of Astrophysical Objects. Astrophysics and Space 
Science, 367 (1), 1-13 (2022). _

6.V.I. Berezhiani, Z.N. Osmanov, S.V. Mikeladze. “Electromagnetic vortex beam dynamics in degenerate 
electron-positron astrophysical plasmas”. Phys. Let. V448, 5.October 2022, 128323.   
https://doi.org/10.1016/j.physleta.2022.128323

ბირთვული კვლევების ცენტრი

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი:
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; პროექტის 
დაწყებისა და დამთავრების წლები
სამეცნიერო მიმართულება:
1. მძიმე ლითონების მიგრაციის შესწავლა საქართველოს ნიადაგებში

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

1) ალექსანდრე ღონღაძე, 
2) გურანდა ავქოფაშვილი, 
3) იოსებ ოსიძე.

2. რადიოეკოლოგია, რადიაციული ბიოფიზიკა
თემა: საქართველოსთვის დამახასიათებელი სარეველა მცენარეების მიერ 
 რადიონუკლიდების აკუმულაციის პარამეტრების კვლევა 

კვლევის გეგმა:

საქართველოსთვის დამახასიათებელი სარეველების გავრცელებული სახეობების სკრინინგი და მათი 
კულტივირების რადიაციული რეჟიმების ჩამოყალიბება;

https://doi.org/10.1016/j.asr.2021.10.050
https://doi.org/10.1016/j.physleta.2022.128323
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2) პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. 2021-2027

3) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1) ა.ღონღაძე - ცენტრის ხელმძღვანელი (თემის ხელმძღვანელი)
2) მ.გოგებაშვილი- უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი (0,5 საშტ.ერთ.), მკვლევარი-

ექსპერიმენტატორი
3) ნ.ივანიშვილი- უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი (0,5 საშტ.ერთ.), მკვლევარი-

ექსპერიმენტატორი

კვლევითიპროექტის 2022 წლის 
ეტაპისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)

            2022 წლის ეტაპი ითვალისწინებდა საქართველოსთვის დამახასიათებელი სარეველების 
გავრცელებული სახეობების სკრინინგსა და მათი კულტივირების რადიაციული რეჟიმების 
ჩამოყალიბებას. წინა წლებში ჩატარებული ექსპერიმენტული კვლევების შედეგად დადგენილი 
იქნა ზოგიერთი სარეველა მცენარის მიერ რადიონუკლიდების აკუმულაციისა და 
ტრანსპორტის რადიობიოფიზიკური პარამეტრები (საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 
ფართოდ გავრცელებული სარეველა მცენარე-Chenopodium album L.ნაცარქათამა). ვინაიდან 
მიმდინარე წელს შეფერხდა თხევადი რადიოცეზიუმის გამოყენებასთან დაკავშირებული 
სახელმწიფო ლიცენზირების საკითხი, ეტაპით გათვალისწინებული კვლევა შემოიფარგლა 
ველურად მზარდი სარეველა მცენარეების სავეგეტაციო ჭურჭლებში კულტივირების რეჟიმის 
დამუშავებით. 

2.პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითიპროექტების 
შესრულების შედეგები

საანგარიშო პერიოდში პარალელურად ხორციელდებოდა მრავალწლიანი კულტურის (Vitis 
vinifera L.) მაგალითზე ნიადაგიდან რადიონუკლიდების მიგრაციისა და მცენარეში მათი  
ლოკალიზაციის საკითხების შესწავლა. დამუშავდა მოდელი, რომელიც ითვალისწინებდა 
ვაზის კალმების დაფესვიანების ინტენსივობის კვლევას სხვადასხვა სტრუქტურირების მქონე 
ნიადაგში. აღნიშნული მიმართულებით ჩატარებული ექსპერიმენტების საფუძველზე 
დადგენილი იქნა, რომ ფხვიერ ნიადაგში, გარკვეული დროის განმავლობაში დაწნეხილ 
ნიადაგთან შედარებით, ფესვთა სისტემა უფრო ღრმად ვითარდება.  ეს ფენომენი 
გამოყენებული იქნება შემდგომში რადიონუკლიდების მიგრაციის საკითხების კვლევისას.   

2.1. 
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

6.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
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1. გურანდა ავქოფაშვილი, ალექსანდრე ღონღაძე. საქართველოს ზოგიერთი ინდუსტრიული 
რაიონის ნიადაგებში მძიმე ლითონების შემცველობა. გამომცემლობა სამშობლო. თბილისი, 
საქართველო. ISBN 978-9941-9771-8-3. გვ, 232. 2022 წელი.
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

დღევანდელი მსოფლიოს ტექნოლოგიურ განვითარებასთან ერთად მრავალი პრობლემა 
შეიქმნა დედამიწის ეკოსისტემებში. დედამიწის ნიადაგებში ნახშირბადი 50 %-ით შემცირდა, 
რომელიც პირდაპირ კავშირშია ნიადაგის ნაყოფიერებასთან. გარდა ამისა  ბოლო ასწლეულის 
განმავლობაში უამრავი ორგანული, თუ არაორგანული ქიმიური ნივთიერება დაილექა ნიადაგ-
ში, რომლებმაც შეცვალეს მასში მიმდინარე ცხოველქმედების პროცესები. გარემოს დაბინძურე-
ბის თვალსაზრისით დღევანდელი კაცობრიობა დიდი არჩევანის წინაშეა, რადგან აღნიშნული 
პრობლემა საბოლოო ჯამში გამოიწვევს სასოფლო სამეურნეო ნიადაგების შემცირებას და საკვე-
ბის დეფიციტს. ამიტომ დროა ჩვენმა საზოგადოებამ და თითოეულმა ადამიანმა შეცვალოს მიდ-
გომები და ქმედებები, რაც პირდაპირ, თუ ირიბად უარყოფითად აისახება დედამიწის ეკოსის-
ტემაზე. 

საქართველოში ნიადაგების დაბინძურების მხრივ სახარბიელო მდგომარეობა არ არის. 
გვაქვს ინდუსტრიული რაიონები, თავისი მოქმედი და ყოფილი საწარმოებით, სადაც ეკოსისტე-
მები და მათ შორის ნიადაგი საკმაოდ დაბინძურებულ კატეგორიას მიეკუთვნება, თუმცა ეს 
პრობლემა წლების განმავლობაში მოუგვარებელი რჩება, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან ასევე 
კერძო სექტორის მხრიდან. დროში გაწელილ უმოქმედობის პერიოდს კი მივყავართ შეუქცევად 
პროცესებამდე. საქართველოს ნიადაგებისთვის დიდ პრობლემას წარმოადგენს ასევე შემოდგო-
მასა და გაზაფხულზე სასოფლო სამეურნეო ადგილების დასუფთავების შედეგად მიღებული 
მასის (ფოთოლი, ფიჩხი, მწანე ან ხმელი ბალახი და ა.შ.) დაწვა, რომელიც სასიკვდილოდ მოქმე-
დებს, როგორც ნიადაგზე ასევე ტოქსიკური ნივთიერებებით აბინძურებს ატმოსფერულ ჰაერს. 
წიგნში განხილულია საქართველოს ზოგიერთ ინდუსტრიულ რაიონში არსებული ნიადაგების 
დაბინძურება მძიმე ლითონებით. მძიმე ლითონებიდან დეტალურადაა განხილული სპილენძი, 
თუთია, კადმიუმი, ტყვია, დარიშხანი და მანგანუმი. გარდა აღნიშნული ტოქსიკური ლითონე-
ბისა ასევე განხილულია მაკრო და მიკრო ელემენტების გავლენა და ურთიერთქმედება ნიადაგ-
ზე. 

მიღებული მონაცემების საფუძველზე განხილულია ლითონების ურთიერთქმედებისა და 
მიგრაციის საკითხები, რაც ძალზედ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ნიადაგში მიმდინარე რე-
აქციებზე. აღნიშნული კვლევა სიახლეს წარმოადგენს და მასში განხილულია ავტორთა მიერ ბო-
ლო წლების კვლევის შედეგები.

6.2. სახელმძღვანელოები
ავტორი/ავტორები; სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 
(არსებობის შემთხვევაში); ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი; გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
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ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის 
მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

6.5. სტატიებიISSN-ის მითითებით 

1. Gelagutashvili E.S*., Bagdavadze N.V., Gongadze A.D., Gogebashvili M.E., Ivanishvili N.I., Janjalia 
M.B. 
EFFECT HIGH DOSE OF CS 137 AND CO(II), CD(II), AG(I) IONS ON SPIRULINA PLATENSIS. ISSN 
2667-9787. Journal of Radiobiology and Radiation Safety Vol.2, №3, 2022. P.44-49
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე).
ნაშრომში წარმოდგენილია, ოპტიკური და DSC კვლევების გამოყენებით, მაიონიზებელი 
რადიაციით დასხივებული (Cs137, 10 kGy-დან 400 kGy-მდე) Spirulina platensis სუსპენზიის 
პარამეტრების ცვლილებები. ნაჩვენებია, რომ პოსტრადიაციულ პერიოდში 
რეკულტივირებული სუსპენზია აღიდგენს ბიომასასა და სხვა მახასიათებლებს.

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში
7.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

7.2. სახელმძღვანელოები
ავტორი/ავტორები; სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა

7.3. სტატიები
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI;  
ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების რაოდენობა

1. Avkopashvili G., Avkopashvili M., Gongadze A., Gakhokidze R., Avkopashvili I., Asanidze L. 
Influence of Biostimulants on the Cadmium, Zinc and Copper Accumulation Potential of the Sugar Beet 
(Beta Vulgaris) and Analysis Anova and Accumulation Coefficient. 
Carpathian Journal of Earth and Environment Sciences. p. 149-157. DOI:10.26471/cjees/2022/017/209.
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე).

მცენარის მიერ აკუმულირებული ელემენტების რაოდენობა მეტია ნიადაგში
არსებულ ელემენტების რაოდენობაზე ე.ი. ეს იმას ნიშნავს რომ მცენარეს გააჩნია
ფიტორემედიაციული თვისებები. თუმცა ხშირ შემთხვევაში არ არსებობს ისეთი მცენარე
რომელსაც ყველა ელემენტის მიმართ თანაბარი ფიტორემედიაციულობა ახასიათებს,



72

ზოგ მცენარეს შეუძლია მხოლოდ კონკრეტული ელემენტების ათვისება. ასეთ
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ზოგადი ინფორმაცია ინსტიტუტის შესახებ

ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტში არის 9 სამეცნიერო განყოფილება:
ალგებრის, მათემატიკური ლოგიკის, გეომეტრია-ტოპოლოგიის, მათემატიკური ანალიზის,
დიფერენციალური განტოლებების, მათემატიკური ფიზიკის, დრეკადობის მათემატიკური თეორიის,
თეორიული ფიზიკის, ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის.

2022 წლის 31 დეკემბრის მონაცემებით ინსტიტუტში ირიცხება 58 მეცნიერ-თანამშრომელი, მათ
შორის 29 ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი (მათგან 4 საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი) და 26 ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
(აკადემიური დოქტორი).

2022 წელს გამოქვეყნებული და გამოსაქვეყნებლად გადაცემული ნაშრომები
(იხ. დანართი 1)

2022 წელს გამოქვეყნდა ინსტიტუტის თანამშრომელთა 1 მონოგრაფია, 78 სტატია (14 - online),
მათ შორის 52 სტატია - იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში; გამოსაქვეყნებლად მიღებულია 12 სტატია (7
- იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში), გამოსაქვენებლად გადაეცა 7 სტატია (6 - იმპაქტ-ფაქტორიან
ჟურნალებში).

საგრანტო პროექტები, რომლებიც 2022 წელს მუშავდებოდა ინსტიტუტში, ან
ინსტიტუტის თანამშრომელთა მონაწილეობით

2022 წელს ინსტიტუტის თანამშრომლები მონაწილეობდნენ შემდეგ საგრანტო პროექტებში:
 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 14 სამეცნიერო გრანტი ფუნდამენტური

კვლევებისათვის;
 1 გრანტი უცხოური ფონდიდან.

სამეცნიერო მივლინებები საზღვარგარეთ

2022 წელს შედგა ინსტიტუტის თანამშრომელთა 24 სამეცნიერო მივლინება ერთობლივი
სამეცნიერო კვლევების ჩასატარებლად, სემინარებზე მოხსენებების და ლექციების წასაკითხად
უცხოეთის სამეცნიერო ცენტრებში, კერძოდ, გრავიტაციული ფიზიკის მაქს პლანკის ინსტიტუტში
(ქ. პოტსდამი, გერმანია), სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტში (ესპანეთის სამეფო), ნიუ-
იორკის უნივერსიტეტის აბუ დაბის ფილიალში (არაბთა გაერთიანებული საემიროები), არაბთა
გაერთიანებული საემიროების უნივერსიტეტში (UAE University), გენტის უნივერსიტეტის ანალიზისა
და კერძოწარმოებულებიანი დიფერენციალური განტოლებების ცენტრში (ბელგია), ვაიცმანის
სამეცნიერო ინსტიტუტის მათემატიკის დეპარტამენტში (ქ. რეჰოვოტი, ისრაელი), დუბნის
ბირთვული კვლევის გაერთიანებული ინსტიტუტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების
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ლაბორატორიაში (რუსეთის ფედერაცია), კომპანია ,,მალტივეიტ ტექნოლოჯი“ (Multiwave
Technologies SAS) -ში (ქ. მარსელი, საფრანგეთი),  იენის უნივერსიტეტის მათემატიკის ფაკულტეტზე
(გერმანია), სალერონის უნივერსიტეტში მათემატიკის ფაკულტეტზე (იტალია), ფლინდერსის
უნივერსიტეტში (ქ. ადელაიდა, ავსტრალია), ავეიროს უნივერსიტეტის მათემატიკის დეპარტამენტში
და მათემატიკის და გამოყენებების კვლევისა და განვითარების ცენტრში (პორტუგალია),
კომპიუტენსას უნივერსიტეტის თეორიული ფიზიკის განყოფილებაში (მადრიდი, ესპანეთი), ბრნოს
ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის  ინფორმატიკის
ინსტიტუტში (ჩეხეთი), იერუსალიმის  ებრაული  უნივერსიტეტის  მათემატიკის  ინსტიტუტში
(ისრაელი).

ინსტიტუტის საგამომცემლო საქმიანობა
(იხ. დანართი 2)

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)

2022 წლიდან ინსტიტუტი გამოსცემს "REPORTS OF QUALITDE"
(https://rmi.tsu.ge/eng/reports_of_QUALITDE.html). იგი შეიცავს QUALITDE-ს მასალებს. QUALITDE
არის საერთაშორისო ვორკშოპი დიფერენციალურ განტოლებათა თვისებრივ თეორიაში, რომელიც
2011 წლიდან ყოველწლიურად იმართება თსუ ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის
ინსტიტუტში. 2011-2021 წლებში ვორკშოპის მასალები ქვეყნდებოდა „Abstracts of QUALITDE”-ის
სახით (https://rmi.tsu.ge/eng/QUALITDE.htm). 2022 წლიდან გამოცემა შეიცვალა "REPORTS OF
QUALITDE"-ით (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა).

ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კონფერენციები

 თსუ ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის კონფერენცია, მიძღვნილი
აკადემიკოს ხვედრი ინასარიძის 90 წლის იუბილესადმი, თბილისი, 15 – 18 თებერვალი, 2022 წ.
(http://www.rmi.ge/geo/conf/RMI_program-2022.pdf);

 საერთაშორისო ვორკშოპი დიფერენციალურ განტოლებათა თვისებრივ თეორიაში – QUALITDE-
2022, თბილისი, 17-19 დეკემბერი, 2022 წ.
(https://rmi.tsu.ge/eng/QUALITDE-2022/workshop-2022.htm).
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მათემატიკური ანალიზის განყოფილება

ალექსანდრე მესხი (განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), ალექსანდრე
ხარაზიშვილი (უვადო მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), ლაშა ეფრემიძე (მთავარი მეცნიერი თა-
ნამშრომელი), ომარ ძაგნიძე (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), ალექსანდრე კირთაძე (უფროსი
მეცნიერი თანამშრომელი), შაქრო ტეტუნაშვილი (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), ეთერ გორდაძე
(მეცნიერი თანამშრომელი), გიორგი იმერლიშვილი (მეცნიერ თანამშრომელი), ცირა ცანავა (უფროსი
ლაბორანტი)

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი:
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; პროექტის
დაწყებისა და დამთავრების წლები

1. კვლევები აბსტრაქტულ ანალიზსა, მრავალგანზომილებიან და გამოყენებით ჰარმონიულ ანალიზში,
მეტრიკულ სივრცეებზე განსაზღვრულ ახალ ფუნქციურ სივრცეებისა და ინტეგრალური გარდაქმნების
თეორიაში. გამოყენებები კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებებში; მეცნიერების დარგი:
მათემატიკა; სამეცნიერო მიმართულება: მათემატიკური ანალიზი; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების
წლები: 2019-2023

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) ალექსანდრე მესხი
(პროექტის ხელმძღვანელი), ალექსანდრე ხარაზიშვილი (მკვლევარი); შაქრო ტეტუნაშვილი (მკვლევარი); ომარ
ძაგნიძე (მკვლევარი); ლაშა ეფრემიძე (მკვლევარი); ალექსი კირთაძე (მკვლევარი); ეთერ გორდაძე (მკვლევარი)

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების
შესრულების შედეგები
2.1.
1. კვლევები აბსტრაქტულ ანალიზსა, მრავალგანზომილებიან და გამოყენებით ჰარმონიულ ანალიზში,
მეტრიკულ სივრცეებზე განსაზღვრულ ახალ ფუნქციურ სივრცეებისა და ინტეგრალური გარდაქმნების
თეორიაში. გამოყენებები კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებებში; მეცნიერების დარგი:
მათემატიკა; სამეცნიერო მიმართულება: მათემატიკური ანალიზი; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების
წლები: 2019-2023

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) ალექსანდრე მესხი
(პროექტის ხელმძღვანელი), ალექსანდრე ხარაზიშვილი (მკვლევარი); შაქრო ტეტუნაშვილი (მკვლევარი); ომარ
ძაგნიძე (მკვლევარი); ლაშა ეფრემიძე (მკვლევარი); ალექსი კირთაძე (მკვლევარი); ეთერ გორდაძე (მკვლევარი)

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
ა) დამტკიცებულია რუბიო დე ფრანციას წონითი ექსტრაპოლაცია შერეულნორმიან ბანახის ფუნქციურ
სივრცეებში, რომლების განსაზღვრულია კვაზიმეტრიკულ ზომიან სივრცეების ნამრავლზე. როგორც კერძო
შემთხვევა მიღებულია ექსტრაპოლაციის შედეგები შერეულნორმიან ლებეგის, ლორენცის, ორლიჩისა და
გრანდ ლებეგის სივრცეებში. დადგენილია დაზუსტებული შეფასებები აღნიშნული ოპერატორების
ნორმებისათვის;
ბ) დადგენილია აუცილებელი და საკმარისი პირობა ანასახის ლებეგის სივრცის მაჩვენებელზე, რომლისთვისაც
ერთგვაროვანი ტიპის სივრცეზე განსაზღვრული წილადური ინტეგრალური ოპერატორი კომპაქტურია
სივრციდან სივრცეში;

გ) ნაშრომში დამტკიცებულია რუბიო დე ფრანსიას ექსტრაპოლაციის თეორემა განზოგადებულ წონიან მორის
სივრცეებში მაკენჰაუპტის წონების პირობის ქვეშ. მიღებული შედეგი გამოყენებულია მეორე რიგის
წყვეტიკოეფიციენტებიანი კერძოწარმოებულებიანი დიფერენციალური ჰანტოლების ამონახსნის
რეგულარობის შესასწავლად აღნიშნულ სივრცეებში;
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დ) განხილულია ევკლიდური n-სივრცის წერტილთა გარკვეული ტიპის გაფერადება n+1 ფერის მეშვეობით.
დამტკიცებულია, რომ იმ ტოლფერდა n-სიმპლექსების რაოდენობა, რომლებიც ყველა ფერის მატარებელია,
კონტინუუმის სიმძლავრის ტოლია;

ე) დამტკიცებულია რუბიო დე ფრანსიას ექსტრაპოლაციის თეორემა წონიან გრანდ მორის სივრცეებში ისეთი
წონებისთვისაც, რომლებიც მაკენჰაუპტის კლასის გარეთ არიან. მანამდე ცნობილი იყო ექსტრაპოლაცია წონიან
გრანდ მორის სივრცეებში მაკენჰაუპტის პირობის ქვეშ. დადგენილია აუცილებელი პირობები გრანდ წონიან
მორის სივრცეებში შემოსაზღვრულობისათვის ჰარდი-ლიტლვუდის მაქსიმალური ოპერატორებისა და
ჰილბერტის გარდაქმნის შემთხვევისათვის. ოპერატორები და სივრცეები განსაზღვრულია კვაზი-მეტრიკულ
ზომიან სივრცეებზე ზომაზე გაორმაგების პირობის ქვეშ (ერთგვაროვანი ტიპის სივრცეები), თუმცა შედეგები
ახალია ერთგვაროვანი ტიპის სივრცეების კერძო შემთხვევებისათვისაც;

ვ) დამტკიცებულია ჰარდი-ლიტლვუდის, კალდერონ-ზიგმუნდისა და წილადური ინტეგრალური
ოპერატორების შემოსაზღვრულობის შედეგი გრანდ ცვლადმაჩვენებლიან მორის სივრცეებში მაჩვენებელზე
ლოგ-ჰელდერ უწყვეტობის პირობის ქვეშ. ამოცანები შესწავლილია სივრცეებისათვის და ოპერატორებისათვის,
რომლებიც განსაზღვრულია კვაზი-მეტრიკულ ზომიან სივრცეებზე ზომაზე გაორმაგების პირობის ქვეშ
(ერთგვაროვანი ტიპის სივრცეები). დადგენილია სობოლევის უტოლობა არაერთგვაროვან სივრცეებზე
განსაზღვრული წილადური ინტეგრალებისათვის. შედეგები ახალია ინტეგრალური ოპერატორებისათვის,
რომლებიც განსაზღვრულია ერთგვაროვანი ტიპის სივრცეების კერძო შემთხვევებისათვისაც;

ზ) დამტკიცებულია სერპინსკი-ზიგმუნდის ტიპის ფუნქციების არსებობა ისეთი ტოპოლოგიური
სივრცეებისათვის, რომელთა სიმძლავრეები ომეგა-ხარისხებს წარმოადგენენ. გამოკვლეულია ასეთი
ფუნქციების კავშირები სივრცეების ე.წ. ბლამბერგის თვისებასთან;
თ) ერთზე მეტ ხარისხში ჯამებადი ორი ცვლადის ფუნქციისთვის დამტკიცებულია:  ფურიეს განმეორებითი
ორივე მწკრივის კრებადობა თითქმის ყველა წერტილზე ფუნქციის მნიშვნელობისკენ;  ასოცირებული ფურიეს
ერთგანზომილებიანი ცვლადკოეფიციენტებიანი ორივე მწკრივის თითქმის ყველა წერტილზე კრებადობა
ფუნქციის მნიშვნელობისკენ. ჯამებადი ორი ცვლადის ფუნქციისთვის დამტკიცებულია:  ფურიეს ორმაგი
მწკრივის თითქმის ყველგან შეჯამებადობა რიმანის განმეორებითი და ორმაგი მეთოდებით ფუნქციის
მნიშვნელობისკენ;  ფურიეს ასოცირებული ერთგანზომილებიანი ცვლადკოეფიციენტებიანი ორივე მწკრივის
თითქმის ყველა წერტილზე შეჯამებადობა რიმანის მეთოდით ფუნქციის მნიშვნელობისკენ;

ი) ჯანაშია-ლაგვილავას ალგორითმი გადატანილია მრავალგანზომილებიანი ტორისთვის. მოტანილია
სრულყოფილი დამტკიცებები განზოგადოებული მეთოდისა, რომელმაც ასახვა პოვა წინა წელს მიღებულ აშშ
პატენტში.

3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით
დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
3.2.
1) დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო
მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების
წლები

1. ახალი მიდგომები თანამედროვე ანალიზში მეტრიკულ სივრცეებზე, მრავალგანზომილებიან და გა-
მოყენებით ჰარმონიულ ანალიზში. გამოყენებები კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ გან-
ტოლებებში; 1 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი; 1.1 მათემატიკა; FR-18-2499; 22.02.2019-21.02.2022

2. ინვარიანტული ზომები ალგებრულ-ტოპოლოგიურ სტრუქტურებზე და მათი გამოყენებები; 1
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი; 1.1 მათემატიკა; FR-18-6190; 22.02.2019-21.02.2022.

3. წილადური ინტეგრალური ოპერატორები მორის სივრცეებში (შოთა რუსთაველის საქართველოს
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი დოქტორანტებისათვის); 1 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი; 1.1
მათემატიკა; 1 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი; 1.1 მათემატიკა; PHDF-22-6359.

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

1. ვახტანგ კოკილაშვილი (პროექტის ხელმძღვანელი), ალექსანდრე მესხი (პროექტის   კოორდინატორი),
შაქრო ტეტუნაშვილი (ძირითადი შემსრულებელი), თენგიზ ტეტუნაშვილი, (ძირითადი შემსრულებელი),
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ლაშა ეფრემიძე (ძირითადი შემსრულებელი), ცირა ცანავა (ძირითადი შემსრულებელი), გიორგი
იმერლიშვილი (ძირითადი შემსრულებელი), ნიკა სალია (ძირითადი შემსრულებელი);

2. ალექსი კირთაძე (პროექტის ხელმძღვანელი), ალექსანდრე ხარაზიშვილი (ძირითადი შემსრულებელი),
მარიკა ხაჩიძე (პროექტის კოორდინატორი), თამარ ქასრაშვილი (ძირითადი შემსრულებელი), ნინო
რუსიაშვილი (ძირითადი შემსრულებელი).

3. გიორგი იმერლიშვილი (პროექტის ხელმძღვანელი)

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. ა) დადგენილია  ოლსენის ტიპის უტოლობის საუკეთესო ფორმა მრავლადწრფივი წილადური
ინტეგრალებისათვის. მიღებული შედეგი ახალია წრფივი ინტეგრალური ოპერატორებისთვისაც. როგორც
კერძო შემთხვევა, მიღებულია აუცილებელი და საკმარისი პირობა წონაზე, რომლისთვისაც ადგილი აქვს
კვალის უტოლობას მრავლადწრფივი წილადური ინტეგრალური ოპერატორისათვის მორის სივრცე; ბ)
დამტკიცებულია ჰარმონიული ანალიზის ოპერატორთა შემოსაზღვრულობა გრანდ ცვლადმაჩვენებლიან
მორის სივრცეებში. მიღებული შედეგები მოიცავს მაქსიმალური, სინგულარული და წილადურ ინტეგრალების
ასახვის თვისებებს. ოპერატორები და სივრცეები განსაზღვრულია კვაზიმეტრიკულ ზომიან სივრცეებზე. გ)
დამტკიცებულია რუბიო დე ფრანციას წონითი ექსტრაპოლაციის თეორემა შერეულნორმიან ბანახის ფუნქციურ
სივრცეებში.  როგორც კერძო შემთხვევა მიღებულია ექსტრაპოლაციის შედეგები შერეულნორმიან ლებეგის,
ლორენცის, ორლიჩისა და გრანდ ლებეგის სივრცეებში. დ) დამტკიცებულია დებულებები, რომელთა
თანახმადაც ლაკუნების მქონე უოლშის მწკრივის ყოველი კოეფიციენტის გამოთვლა შესაძლებელია, თუ
ცნობილია ამ მწკრივის ჯამის მნიშვნელობა სათანადო ორ წერტილში.

2. ა) უსასრულო განზომილებიან პოლონურ ტოპოლოგიურ ვექტორულ სივრცეებში განხილულია
არანულოვანი სიგმა-სასრული ბორელის ზომების არსებობის საკითხი, რომლებიც ინვარიანტული არიან
სივრცის ყველგან მკვრივი ქვესივრცეების მიმართ. დადგენილია ასეთი ზომების ისეთი თვისებები, როგორიცაა:
ერთადერთობის თვისება, მეტრიკული ტრანზიტულობის თვისება, შტეინჰაუსის თვისება და სხვ.
გამოკვლეულია არანულოვანი სიგმა-სასრული ბორელის ზომების ოჯახის სიმძლავრე და, აგრეთვე, ასეთი
ზომის ინვარიანტული არასეპარაბელური გაგრძელებათა ზომათა ოჯახის სიმძლავრე. ნაჩვენებია, რომ
მოცემული ზომის სტრუქტურა შესაძლებელია გადავიტანოთ ნებისმიერ უსასრულო განზომილებიან წრფივი
პოლონურ სივრცეებში; ბ) უსასრულო განზომილებიან პოლონურ ტოპოლოგიურ ვექტორულ სივრცეებში
არანულოვანი სიგმა-სასრული ბორელის ზომის გამოყენებით დამტკიცდა, რომ ნამდვილ რიცხვთა ყველა
შესაძლო მიმდევრობების სივრცე დაიყოფა ორ დიზუნქტიურ თითქმის ინვარიანტულ სიმრავლედ. ამ
სიმრავლეების გამოყენებით შესაძლებელია მოცემული ზომა გაგრძელდეს არანულოვან სიგმა-სასრული
ბორელის ზომამდე, რომელიც ფლობს ძლიერი ერთადერთობის თვისებას; გ) ნაჩვენებია, რომ არსებობს
ნამდვილ რიცხვთა ღერძზე ლებეგის ზომის ინვარიანტული გაგრძელება და ამ ზომის მიმართ ისეთი ზომადი
სიმრავლე, რომელსაც რაიმე წერილში გააჩნია სიმკვრივე არ არის ნაკლები -ზე, მაშინ ეს ზომა ფლობს

შტეინჰაუსის თვისებას. დამტკიცებულია, რომ ნებისმიერი ტოპოლოგიური ჯგუფზე განსაზღვრული
არანულოვანი სიგმა-სასრული ინვარიანტული ზომისათვის, რომელიც ფლობს შტეინჰაუსის თვისებას,
არსებობს ამ ზომის ისეთი ინვარიანტული გაგრძელება, რომელსაც ასევე გააჩნია შტეინჰაუსის თვისება.
აგრეთვე, ნაჩვენებია, რომ არსებობს ნამდვილ რიცხვთა ღერძზე ლებეგის ზომის ისეთი გაგრძელება და ამ
ზომის მიმართ დადებითი ზომის ისეთი Y სიმრავლე, რომ Y-Y არ არის ნულის მიდამო და თითქმის ყველა
წერტილში აქვს სიმკვრივე არა ნაკლები -ზე. მოყვანილია ერგოდული ზომის გაგრძელების აუცილებელი და

საკმარისი პირობები; დ) ნაჩვენებია, რომ არსებობს ნამდვილ რიცხვთა ღერძზე ლებეგის ზომის ინვარიანტული
გაგრძელება და ამ ზომის მიმართ ისეთი ზომადი სიმრავლე, რომელსაც რაიმე წერილში გააჩნია სიმკვრივე არ
არის ნაკლები -ზე, მაშინ ეს ზომა ფლობს შტეინჰაუსის თვისებას. დამტკიცებულია, რომ ნებისმიერი

ტოპოლოგიური ჯგუფზე განსაზღვრული არანულოვანი სიგმა-სასრული ინვარიანტული ზომისათვის,
რომელიც ფლობს შტეინჰაუსის თვისებას, არსებობს ამ ზომის ისეთი ინვარიანტული გაგრძელება, რომელსაც
ასევე გააჩნია შტეინჰაუსის თვისება. აგრეთვე, ნაჩვენებია, რომ არსებობს ნამდვილ რიცხვთა ღერძზე ლებეგის
ზომის ისეთი გაგრძელება და ამ ზომის მიმართ დადებითი ზომის ისეთი Y სიმრავლე, რომ Y-Y არ არის ნულის
მიდამო და თითქმის ყველა წერტილში აქვს სიმკვრივე არა ნაკლები -ზე. მოყვანილია ერგოდული ზომის

გაგრძელების აუცილებელი და საკმარისი პირობები; ე) განხილულია ბერის აზრით მეორე კატეგორიის
ტოპოლოგიური E სივრცის ჰომეომორფიზმთა კომუტატიური G ჯგუფი და გამოკვლეულია საკითხი ბერის
თვისების არმქონე G-ორბიტების არსებობის შესახებ. მიღებული შედეგი გამოყენებულია იმ კერძო
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შემთხვევაში, როცა თავად E წარმოადგენს არადისკრეტულ ლოკალურად კომპაქტურ ტოპოლოგიურ ჯგუფს; ვ)
განხილულია ვ. სერპინსკის ამოცანის განზოგადება იმ შემთხვევაში, როცა არათვლადი ჯგუფი აღჭურვილია
არანულოვანი სიგმა-სასრული სრული ინვარიანტული ზომით. სიურექციული ჰომომორფიზმების მეთოდის
გამოყენებით დამტკიცდა ზოგადი დებულება, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ თუ მოცემულია
სიურექციული ჰომომორფიზმი ორ არათვლად G და H ჯგუფს შორის და H-ზე შესრულებულია სერპინსკის
ამოცანის განზოგადებული შემთხვევა, მაშინ იგივე ტიპის პირობები შესრულდება G ჯგუფზეც.
ჩამოყალიბებულია თეორემა ისეთი მცირე სიმრავლეების შემთხვევაში, როგორიცაა აბსოლუტურად
უგულებელყოფადი სიმრავლეები; ზ) დამტკიცებულია, რომ ევკლიდეს 2R სივრცეში არსებობს
ორგანზომილებიანი ლებეგის 2 ზომის ისეთი სრული G-ინვარიანტული გაგრძელება  (სადაც G ყველა

პარალელურ გადატანათა ჯგუფია), რომ იგი აკმაყოფილებს შპილრაინ-მარჩევსკის აქსიომას (მაშასადამე,
ფლობს ცალსახობისა და ერთადერთობის თვისებას) და ამავე დროს არსებობს  -ნული ზომის სიმრავლე,
რომლის ყველა წრფივი კვეთა წარმოადგენს აბსოლუტურად არაზომად სიმრავლეს.

3. მოცულობის გაგრძელების ამოცანა არის მნიშვნელოვანი არა მარტო ზომის თეორიისათვის, არამედ ის არის
მოცულობის თეორიის საფუძველი. შემოტანილი იქნა კვაზი-ინვარიანტული მოცულობის ცნება, რომელიც
წარმოადგენს კლასიკური ინვარიანტული მოცულობის ცნების განზოგადებას. ინვარიანტული და კვაზი-
ინვარიანტული მოცულობის გაგრძელების ამოცანა ამოხსნადია ზომის თეორიის ჩარჩოში. ამ მიმართულებით
ცნობილია ზომის ინვარიანტული და კვაზი-ინვარიანტული გაგრძელების მეთოდები. მათ შორის საკვანძო
ადგილი უკავია ე.წ. მარჩევსკის მეთოდს, რომლის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ მოცემული ზომის
განსაზღვრის არე ფართოვდება ამ ზომასთან ინდუცირებული შიგა ნული ზომის სიმრავლეების მიერ
წარმოქმნილი სიგმა-იდეალის ელემენტების ხარჯზე. მარჩევსკის მეთოდის ტიპის მეთოდი შეიძლება
გამოყენებულ იქნას კვაზი-ინვარიანტული მოცულობის გაგრძელების ამოცანაშიც. კერძოდ, ნაჩვენებია, რომ
ყოველი კვაზი-ინვარიანტული მოცულობისათვის არსებობს მისი კვაზი-ინვარიანტული გაგრძელება, თანაც
გაგრძელება ხდება ნული შიგა მოცულობის მქონე სიმრავლეთა ისეთი ოჯახის ხარჯზე, რომელიც ჩაკეტილია
თავისი ელემენტების სასრული გაერთიანების მიმართ და ინვარიანტულია ევკლიდეს სივრცის გარდაქმნათა
ჯგუფის მიმართ; თ) R -ზე განხილულია ვიტალისა და ბერნშტეინის სიმრავლეები, რომლებიც არიან ლებეგის
აზრით არაზომადი სიმრავლეები. ნაჩვენებია, რომ დამატებითი სიმრავლურ-თეორიული აქსიომების მიღების
შემთხვევაში არსებობს ვიტალის (ბერნშტეინის) სიმრავლეთა ისეთი თვლადი ოჯახი, რომ ყოველი
არანულოვანი სიგმა-სასრული ბორელის  ზომისათვის R -ზე, ერთი მაინც ვიტალის (ბერნშტეინის)
სიმრავლე მოცემული სიმრავლეთა ოჯახიდან იქნება არაზომადი  -ს მიმართ; ი) (MA) მარტინის აქსიომის
გამოყენებით დამტკიცებულია, რომ არსებობს ნამდვილი ცვლადის ნამდვილმნიშვნელობიანი აბსოლუტურად
არაზომადი ფუნქცია, რომლის გრაფიკი არის ევკლიდური სიბრტყის პროექციული ქვესიმრავლე (ლუზინის
აზრით); კ) შემოტანილია ორი ცვლადის ფუნქციის სუპ-ზომადობის საკმაოდ ზოგადი ვერსია და ნაჩვენებია,
რომ არსებობს ორი ცვლადის არაზომადი ფუნქცია, რომელიც ორმხრივად სუპ-ზომადია. განხილულია
აგრეთვე შემოღებული ცნების გარკვეული დისკრეტული ვარიანტი; ლ) მარტინის აქსიომის (MA) გამოყენებით,
აგებულია მაზურკევიჩის სიმრავლე, რომელიც არის უნივერსალურად ნულზომადი. ამასთან ერთად
დამტკიცებულია, რომ დამხმარე სიმრავლურ-თეორიული აქსიომების გარეშე ასეთი სიმრავლე ვერ აიგება; მ)
სტატიაში ევკლიდური სივრცისათვის ჩამოყალიბებულია რამსეის ტიპის ერთი დებულება, რომელიც ეხება ამ
სივრცეში მდებარე წრფეთა ოჯახებს. ნაჩვენებია, რომ ამ დებულების მართებულობა დამოკიდებულია c
კონტინუუმის სიმძლავრის რეგულარობაზე ან სინგულარობაზე.

4. დამტკიცებულია კვალის უტოლობა კვაზიმეტრიკულ ზომიან სივრცეებზე განსაზღვრული  წილადური
ინტეგრალეებისათვის მორის ცენტრალურ სივრცეებში. ანალოგიური ამოცანა შესწავლილია ცალმხრივი
პოტენციალებისათვისაც. დადგენილია წონითი შეფასებები ზოგადი ბორელის ზომის მიმართ განსაზღვრული
ცალმხრივი პოტენციალებისათვის ცალმხრივ მორის სივრცეებში, როცა წონები ხარისხოვანი ტიპისაა.

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
6.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; გამოცემის
ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. ნიკოლოზ ნუცუბიძე, ომარ ძაგნიძე, შალვა კირთაძე. მათემატიკური ცნობარი, ქუთაისი, აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2022 წ., ISBN 9789941-495-58-8. 677 გვ.
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. სამი ავტორის მათემატიკური ცნობარი შეიცავს 40 ათას მათემატიკურ ტერმინს თავიანთი ისტორიებით და
მათი შინაარსის მითითებებით

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი ISSN-ის
მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა

1. A. Meskhi, Weighted extrapolation in grand Morrey spaces beyond the Muckenhoupt range, Trans. A. Razmadze
Math. Inst. 176 (2022), no. 2, 285-289. ISSN 2346-8092, თბილისი, ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისი სახ.
უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 5 გვ.

2. V. Kokilashvili and A. Meskhi, Operators of harmonic analysis in grand variable exponent Morrey spaces,
Transactions of A. Razmadze Math. Inst. 176 (2022), no. 1, 147-152. ISSN: 2346-8092, თბილისი, ი. ჯავახიშვილის
სახ. თბილისი სახ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 6 გვ.

3. A. Meskhi, H. Rafeiro, Ts. Tsanava. Duality and Interpolation for Weighted Grand Morrey Spaces, Tranzactions A.
Razmadze Math. Inst. 2023, ISSN: 2346-8092, თბილისი, ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისი სახ. უნივერსიტეტის
გამომცემლობა, 9 გვ.

4. E. Gordadze, A. Meskhi and M. A. Ragusa. On some extrapolation in generalized grand Morrey spaces and
applications to partial differential equations, Transactions of A. Razmadze Math. Inst. 176(2022), No. 3, 435–441.
ISSN: 2346-8092, თბილისი, ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისი სახ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 5 გვ.

5. Sh. Tetunasvili and T. Tetunashvili, On reconstruction of coefficients of Walsh series with gaps, Trans. A. Razmadze
Math. Inst., 176, No 1, 159-162. ISSN: 2346-8092, თბილისი, ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 4 გვ.

6. A. Kirtadze, The method of almost surjective homomorphisms and the relative measurability of functions, Trans. A.
Razmadze Math. Inst., 176 (2022), no. 1, 143-145. ISSN: 2346-8092, თბილისი, ი. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 3 გვ.

7. M. Beriashvili and A. Kirtadze, Absolutely negligible sets and their algebraic sums, Trans. A. Razmadze Math. Inst.
ISSN: 2346-8092, თბილისი, ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა (მიღებულია დასაბეჭდად), 2023.

8. A. Kharazishvili. An abstract version of sup-measurability, Trans. of A. Razmadze Math. Inst., 176(2022), no. 1, 135-
138. ISSN: 2346-8092, თბილისი, ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა, 4 გვ.

9. A. Kharazishvili. Mazurkiewicz sets of universal measure zero, Trans. of A. Razmadze Math. Inst., 176(2022), no. 1,
139-141. ISSN: 2346-8092, თბილისი, ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა, 3 გვ.

10. A. Kharazishvili. Sierpinski-Zygmund functions and omega-powers, Trans. of A. Razmadze Math. Inst., 176(2022),
no. 2, 281-284. ISSN: 2346-8092, თბილისი, ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 4 გვ.

11. G. Imerlishvili, Trace inequalities for fractional integrals in central Morrey spaces, Trans. of A. Razmadze Math.
Inst., 176 (2022), no. 3, 447-450, თბილისი, ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 4 გვ.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. დამტკიცებულია რუბიო დე ფრანსიას  ექსტრაპოლაციის თეორემა წონიან გრანდ მორის სივრცეებში ისეთი

წონებისთვისაც, რომლებიც მაკენჰაუპტის კლასის გარეთ არიან. მანამდე ცნობილი იყო ექსტრაპოლაცია
წონიან გრანდ მორის სივრცეებში მაკენჰაუპტის პირობის ქვეშ. დადგენილია აუცილებელი პირობები
გრანდ წონიან მორის სივრცეებში შემოსაზღვრულობისათვის ჰარდი-ლიტლვუდის მაქსიმალური
ოპერატორებისა და ჰილბერტის გარდაქმნის შემთხვევისათვის. ოპერატორები და სივრცეები
განსაზღვრულია კვაზი-მეტრიკულ ზომიან სივრცეებზე ზომაზე გაორმაგების პირობის ქვეშ
(ერთგვაროვანი ტიპის სივრცეები), თუმცა შედეგები ახალია ერთგვაროვანი ტიპის სივრცეების კერძო
შემთხვევებისათვისაც.
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2. დამტკიცებულია ჰარდი-ლიტლვუდის, კალდერონ-ზიგმუნდისა და წილადური ინტეგრალური
ოპერატორების შემოსაზღვრულობის შედეგი გრანდ ცვლადმაჩვენებლიან მორის სივრცეებში მაჩვენებელზე
ლოგ-ჰელდერ უწყვეტობის პირობის ქვეშ. ამოცანები შესწავლილია სივრცეებისათვის და
ოპერატორებისათვის, რომლებიც განსაზღვრულია კვაზი-მეტრიკულ ზომიან სივრცეებზე  ზომაზე
გაორმაგების პირობის ქვეშ (ერთგვაროვანი ტიპის სივრცეები). დადგენილია სობოლევის უტოლობა
არაერთგვაროვან სივრცეებზე განსაზღვრული წილადური ინტეგრალებისათვის. შედეგები ახალია
ინტეგრალური ოპერატორებისათვის, რომლებიც განსაზღვრულია ერთგვაროვანი ტიპის სივრცეების კერძო
შემთხვევებისათვისაც.

3. შესწავლილია კომპლექსური ინტერპოლაციის და ორადულობის ამოცანები ორწონიან გრანდ მორის
სივრცეებში. ინტერპოლაციის ზოგიერთი დებულება გამოყენებულია ჰარმონიული ანალიზის
ოპერატორების შემოსაზღვრულობის დასადგენად აღნიშნულ სივრცეებში.

4. ნაშრომში დამტკიცებულია რუბიო დე ფრანსიას ექსტრაპოლაციის თეორემა განზოგადებულ წონიან მორის
სივრცეებში მაკენჰაუპტის წონების პირობის ქვეშ. მიღებული შედეგი გამოყენებულია მეორე რიგის
წყვეტიკოეფიციენტებიანი კერძოწარმოებულებიანი დიფერენციალური ჰანტოლების ამონახსნის
რეგულარობის შესასწავლად აღნიშნულ სივრცეებში.

5. დამტკიცებულია დებულებები, რომელთა თანახმადაც ლაკუნების მქონე უოლშის მწკრივის ყოველი
კოეფიციენტის გამოთვლა შესაძლებელია, თუ ცნობილია ამ მწკრივის ჯამის მნიშვნელობა სათანადო ორ
წერტილში.

6. განხილულია ინვარიანტული (კვაზი-ინვარიანტული) ზომების თეორიის საკითხები იმ შემთხვევისათვის,
როცა მოცემული ტოპოლოგიური ჯგუფი ან ტოპოლოგიური ვექტორული სივრცე აღჭურვილია სიგმა-
სასრული ინვარიანტული (კვაზი-ინვარიანტული) ზომებით. თითქმის სიურექციული ჰომომორფიზმების
მეთოდის გამოყენებით ნაჩვენებია, რომ თუ მოცემულია თითქმის სიურექციული f ასახვა ორ არათვლად
ჯგუფს შორის, მაშინ  ის იქნება ფარდობითად ზომადი მოცემული ინვარიანტული (კვაზი-ინვარიანტული)
ზომის ყველა ინვარიანტული (კვაზი-ინვარიანტული) გაგრძელებათა ოჯახის მიმართ.

7. განზოგადებულია ვ.  სერპინსკის ამოცანა იმ შემთხვევისათვის, როცა  არათვლადი ჯგუფები აღჭურვილია
სიგმა-სასრული ინვარიანტული (კვაზი-ინვარიანტული) ზომებით. ამოცანის ამოხსნის პროცესში
არსებითად გამოყენებულია თითქმის სიურექციული ჰომომორფიზმების მეთოდი.

8. სტატიაში შემოტანილია ორი ცვლადის ფუნქციის სუპ-ზომადობის საკმაოდ ზოგადი ვერსია და ნაჩვენებია,
რომ არსებობს ორი ცვლადის არაზომადი ფუნქცია, რომელიც ორმხრივად სუპ-ზომადია. განხილულია
აგრეთვე შემოღებული ცნების გარკვეული დისკრეტული ვარიანტი.

9. ნაშრომში, მარტინის აქსიომის (MA) გამოყენებით, აგებულია მაზურკევიჩის სიმრავლე, რომელიც არის
უნივერსალურად ნულზომადი. ამასთან ერთად დამტკიცებულია, რომ დამხმარე სიმრავლურ-თეორიული
აქსიომების გარეშე ასეთი სიმრავლე ვერ აიგება.

10. სტატიაში დამტკიცებულია სერპინსკი-ზიგმუნდის ტიპის ფუნქციების არსებობა ისეთი ტოპოლოგიური
სივრცეებისათვის, რომელთა სიმძლავრეები ომეგა-ხარისხებს წარმოადგენენ. გამოკვლეულია ასეთი
ფუნქციების კავშირები სივრცეების ე.წ. ბლამბერგის თვისებასთან.

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში
7.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; გამოცემის
ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. A. Kharazishvili, Notes on Real Analysis and Measure Theory, Springer Monographs in Mathematics, ISBN 978-3-

031-17032-4; ISBN 978-3-031-17033-1. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 2022, 260 pp.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. წიგნში გაშუქებულია ნამდვილი ანალიზისა და ზომის თეორიის ზოგიერთი აქტუალური თემა და საკითხი.
მათ შორის აღსანიშნავია: ოსცილაციის ფუნქციების სრული დახასიათება, აბსოლუტურად არაზომადი
პროექციული ფუნქციების არსებობის საკითხი, განმეორებითი ინტეგრალების კომუტატიურობის საკითხი,
ინვარიანტული (კვაზი-ინვარიანტული) ზომების გაგრძელების ზოგადი ამოცანის ჩამოყალიბება და მისი
გადაწყვეტის მეთოდების განხილვა, ინვარიანტული ზომების შტეინჰაუზის თვისება და მათი
ერგოდიულობა, თვლად ჯგუფებთან ასოცირებული სელექტორების ზომადობასთან დაკავშირებული
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საკითხები, უგულებელყოფადი და აბსოლუტურად არაზომადი სიმრავლეების თვისებების აღწერა,  პეანოს
ტიპის ასახვების მაგალითები და მათი გამოყენებები მათემატიკის სხვადასხვა დარგში.

7.3. სტატიები
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI;
ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების რაოდენობა

1. L. Grafakos and A. Meskhi, On Sharp Olsen’s and Trace Inequalities for Multilinear Fracti¬o¬nal Integrals.  Potential
Analysis, ISSN 09262601, 1572929X, 2022.
https://doi.org/10.1007/s11118-022-09991-y

2. G. Imerlishvili and A. Meskhi, Weighted inequalities for one-sided multilinear fractional integrals, Positivity, ISSN
13851292, 15729281
https://doi.org/10.1007/s11117-022-00954-6

3. V. Kokilashvili and A. Meskhi, Extrapolation and the Boundedness in Grand Variable Exponent Lebesgue Spaces
Without Assuming the Log-H lder Continuity Condition, and Applications, Journal of Fourier Analysis and
Applications, ISSN 10695869, 15315851,
https://doi.org/10.1007/s00041-022-09919-5

4. V. Kokilashvili and A. Meskhi, Rubio de Francia's weighted extrapolation in mixed norm spaces and applications,
Mathematische  Nachrichten, ISSN 0025584X, 15222616,
DOI: 10.1002/mana.202100244

5. V. Kokilashvili and A. Meskhi, Compactness of fractional type integral operators on spaces of homogeneous type, J.
Math. Sci., 268, (2022), No. 3, 368-375. ISSN 10723374, 15738795, 8 გვ.
DOI:10.1007/s10958-022-06202-2

6. A. Kharazishvili, On a geometric statement of Ramsey type, Georgian Math. J., 29(2022), n. 2, 229-232. Online ISSN:
1572-9176; Print ISSN: 1072-947X. 4 გვ.
https://doi.org/10.1515/gmj-2021-2125

7. A. Kharazishvili, On rainbow isosceles n-simplexes, Georgian Math. J., 29(2022), n. 4, 543-549. Online ISSN: 1572-
9176; Print ISSN: 1072-947X. 7 გვ.
https://doi.org/10.1515/gmj-2022-2147

8. O. Dzagnidze and I. Tsivtsivadze, Representations of summable functions of two variables by iterated, double and
associated Fourier series, J. of Fourier Analysis and Applications, 17 გვ.

9. L. Ephremidze and I. Spitkovsky, On the generalization of Janashia-Lagvilava method for arbitrary fields. Georgian
Math. J. 29 (2022), 353-362. ISSN: 1072947X, 15729176, 10 გვ.

https://doi.org/10.1515/gmj-2021-2140

10. L. Ephremidze and I. Spitkovsky, On multivariable matrix spectral factorization method, J. Math. Anal. Appl. 514
(2022), 126300. ISSN: 0022247X, 10960813
https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2022.126300

11. L. Ephremidze, I. Spitkovsky and A. Saatashvili, On J-unitary matrix polynomials, J. Math Sci. (2022), 266:196–209.
ISSN: 10723374, 15738795
https://doi.org/10.1007/s10958-022-05878-w

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. ნაშრომში დადგენილის  ოლსენის ტიპის უტოლობის საუკეთესო (ოპტიმალური) ფორმა მრავლადწრფივი

წილადური ინტეგრალებისათვის. მიღებული შედეგი ახალია წრფივი ინტეგრალური
ოპერატორებისთვისაც. როგორც კერძო შემთხვევა, მიღებულია აუცილებელი და საკმარისი პირობა წონაზე,
რომლისთვისაც ადგილი აქვს კვალის უტოლობას მრავლადწრფივი წილადური ინტეგრალური
ოპერატორისათვის მორის სივრცეებში.

2. დამტკიცებულია ერთწონიანი და ორწონიანი უტოლობები ცალმხრივი მრავლად(ნახევრად)წრფივი
წილადური მაქსიმალური ოპერატორისათვის და ცალმხრივი მრავლადწრფივი წილადური
ინტეგრალებისათვის კლასიკურ ლებეგის სივრცეებში.  წონიანი შეფასებების მისაღებად ვეყრდნობით
ველანდის ტიპის უტოლობებს ცალმხრივი მრავლადწრფივი წილადური ინტეგრალებისათვის, რომლებიც
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ასევე დადგენილია ნაშრომში. აღსანიშნავია, რომ სხვა ტიპის უტოლობებთან ერთად მიღებულია
ფეფერმან-სტეინის  ორწონიანი შეფასებები.

3. მიღებულია ჰარდი-ლიტლვუდის მაქსიმალური ოპერატორის შემოსაზღვრულობა და წონითი
ექსტრაპოლაცია გრანდ ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის სივრცეებში იმ პირობით, რომ სივრცის მაჩვენებელი
შეიძლება არ აკმაყოფილებდეს ლოგ-ჰელდერის უწყვეტობის პირობას, მაგრამ ჰარდი-ლიტლვუდის
მაქსიმალური ოპერატორი შემოსაზღვრულია შესაბამის ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის სივრცეში.
დადგენილია დაზუსტებული შეფასებები ჰარდი-ლიტლვუდისა ოპერატორის ნორმისათვის აღნიშნულ
სივრცეებში. როგორც შედეგები მიღებულია შესაბამისი ნორმიანი შეფასებები და შემოსაზღვრულობა
ჰარმონიული ანალიზის ისეთი ოპერატორებისათვის, როგორიცაა: მახვილი მაქსიმალური ფუნქციები,
კალდერონ-ზიგმუნდის სინგულარული ინტეგრალები, სინგულარულ ინტეგრალთა კომუტატორები გრანდ
ცვლადმაჩვენებლიან ლებეგის სივრცეებში. ინტეგრალურ ოპერატორთა შემოსაზღვრულობის შედეგები
გამოყენებულია ტრიგონომეტრიული მრავალწევრებით 2π პერიოდულ ფუნქციების აპროქსიმაციის
საკითხებში გრანდ ცლადმაჩვენებლიან ლებეგის სივრცეებში.

4. დამტკიცებულია რუბიო დე ფრანციას წონითი ექსტრაპოლაცია შერეულნორმიან ბანახის ფუნქციურ
სივრცეებში, რომლების განსაზღვრულია  კვაზიმეტრიკულ ზომიან სივრცეების ნამრავლზე. როგორც კერძო
შემთხვევა მიღებულია ექსტრაპოლაციის შედეგები შერეულნორმიან ლებეგის, ლორენცის, ორლიჩისა და
გრანდ ლებეგის სივრცეებში. დადგენილია დაზუსტებული შეფასებები აღნიშნული ოპერატორების
ნორმებისათვის.

5. ვთქვათ 1 დადგენილია აუცილებელი და საკმარისი პირობა ანასახის ლებეგის სივრცის

მაჩვენებელზე , რომლისთვისაც ერთგვაროვანი ტიპის სივრცეზე განსაზღვრული წილადური

ინტეგრალური ოპერატორი კომპაქტურია სივრციდან სივრცეში.

6. სტატიაში ევკლიდური სივრცისათვის ჩამოყალიბებულია რამსეის ტიპის ერთი დებულება, რომელიც ეხება
ამ სივრცეში მდებარე წრფეთა ოჯახებს. ნაჩვენებია, რომ ამ დებულების მართებულობა დამოკიდებულია c
კონტინუუმის სიმძლავრის რეგულარობაზე ან სინგულარობაზე.

7. ნაშრომში განხილულია ევკლიდური n-სივრცის წერტილთა გარკვეული ტიპის გაფერადება n+1 ფერის
მეშვეობით. დამტკიცებულია, რომ იმ ტოლფერდა n-სიმპლექსების რაოდენობა, რომლებიც ყველა ფერის
მატარებელია, კონტინუუმის სიმძლავრის ტოლია.

8. ერთზე მეტ ხარისხში ჯამებადი ორი ცვლადის ფუნქციისთვის დამტკიცებულია: 1) ფურიეს განმეორებითი
ორივე მწკრივის კრებადობა თითქმის ყველა წერტილზე ფუნქციის მნიშვნელობისკენ; 2) ასოცირებული
ფურიეს ერთგანზომილებიანი ცვლადკოეფიციენტებიანი ორივე მწკრივის თითქმის ყველა წერტილზე
კრებადობა ფუნქციის მნიშვნელობისკენ. ჯამებადი ორი ცვლადის ფუნქციისთვის დამტკიცებულია: 1)
ფურიეს ორმაგი მწკრივის თითქმის ყველგან შეჯამებადობა რიმანის განმეორებითი და ორმაგი
მეთოდებით ფუნქციის მნიშვნელობისკენ; 2) ფურიეს ასოცირებული ერთგანზომილებიანი
ცვლადკოეფიციენტებიანი ორივე მწკრივის თითქმის ყველა წერტილზე შეჯამებადობა რიმანის მეთოდით
ფუნქციის მნიშვნელობისკენ.

9. ნაშრომში ჯანაშია-ლაგვილავას მეთოდის ძირითადი საკვანძო ადგილი განზოგადებულია ზოგადი
აბსტრაქტული ალგებრული ველებისთვის. ეს განზოგადება გახდა საფუძველი მატრიცის სპექტრალური
ფაქტორიზაციის არსებული ალგორითმის მრავალგანომილებიან ტორზე გადატანისა.

10. ნაშრომში ჯანაშია-ლაგვილავას ალგორითმი გადატანილია მრავალგანზომილებიანი ტორისთვის.
მოტანილია სრულყოფილი დამტკიცებები განზოგადოებული მეთოდისა, რომელმაც ასახვა პოვა წინა წელს
მიღებულ აშშ პატენტში.

11. J-სპექტრალური ფაქტორიზაციის ალგორითმზე დაყრდნობით აღწერილია J-უნიტარული
პოლინომიალური მატრიცების აგების ეფექტური მეთოდი.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1. A. Meskhi, Weighted extrapolation in grand Morrey spaces beyond the Muckenhoupt range, XII Annual

International Conference of the Georgian Mathematical Union, August 29 – September 03, 2022, Batumi, Georgia.
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2. A. Meskhi, Sharp Olsen’s and trace inequalities for multilinear fractional integrals, KIU Annual Conference, Math
and Computer Sciences, Mini-symposium  Analysis and Related Topics, July 12-14, 2022, Kutaisi International
University, Georgia.

3. შ. ტეტუნაშვილი, თ. ტეტუნაშვილი. ზოგიერთი თითქმის ყველგან განშლადი ორთოგონალური მწკრივის
კოეფიციენტების აღდგენის შესახებ. თსუ ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის
კონფერენცია, მიძღვნილი აკადემიკოს ხვედრი ინასარიძის 90 წლის იუბილესადმი, 15-18 თებერვალი, 2022,
თბილისი, საქართველო.

4. Sh. Tetunashvili, T. Tetunashvili, On reconstruction of coefficients of some almost everywhere divergent orthogonal
series, XXXVI International Enlarged Sessions of the Seminar of Ilia Vekua Institute of Applied Mathematics of Ivane
Javakhisvili Tbilisi State University, April 19-21, 2022, Tbilisi, Georgia.

5. L. Beraia and A. Kirtadze, On some properties of small sets. XII Annual International Conference of the Georgian
Mathematical Union, 29 August-3 September, Batumi, Georgia.

6. ო. ძაგნიძე, „სასკოლო მათემატიკის ტერმინების ისტორიისთვის“. მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია
„ტერმინოლოგია - მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა“, თბილისი, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, 29-30 ოქტომბერი, 2022.

7. G.  Imerlishvili, One-sided fractional integrals in one-sided Morrey spaces. XII International Conference of the
Georgian Mathematical Union, 29 August - 03 September, 2022, Batumi, Georgia.

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

1. მოხსენებაში მოყვანილია მომხსენებლის მიერ დამტკიცებული რუბიო დე ფრანსიას ექსტრაპოლაციის
თეორემა წონიან გრანდ მორის სივრცეებში ისეთი წონებისთვისაც, რომლებიც მაკენჰაუპტის კლასის გარეთ
არიან. მანამდე ცნობილი იყო ექსტრაპოლაცია წონიან გრანდ მორის სივრცეებში მაკენჰაუპტის პირობის
ქვეშ. მოყვანილია აგრეთვე აუცილებელი პირობები გრანდ წონიან მორის სივრცეებში
შემოსაზღვრულობისათვის ჰარდი-ლიტლვუდის მაქსიმალური ოპერატორებისა და ჰილბერტის
გარდაქმნის შემთხვევისათვის. ოპერატორები და სივრცეები განსაზღვრულია კვაზი-მეტრიკულ ზომიან
სივრცეებზე ზომაზე გაორმაგების პირობის ქვეშ (ერთგვაროვანი ტიპის სივრცეები).

2. მოხსენებაში გადმოცემული იყო მომხსენებლის მიერ ლუკას გრაფაკოსთან თანამშრომლობით
დამტკიცებული  ოლსენის ტიპის უტოლობის საუკეთესო ფორმა მრავლადწრფივი წილადური
ინტეგრალებისათვის. მიღებული შედეგი ახალია წრფივი ინტეგრალური ოპერატორებისთვისაც. როგორც
კერძო შემთხვევა, მიღებულია აუცილებელი და საკმარისი პირობა წონაზე, რომლისთვისაც ადგილი აქვს
კვალის უტოლობას მრავლადწრფივი წილადური ინტეგრალური ოპერატორისათვის მორის სივრცეებში.

3. მოხსენებაში განხილულია ორთოგონალური მწკრივის კოეფიციენტების გამოთვლის ამოცანა ამ მწკრივის
ჯამის საშუალებით

4. Book of Abstracts, pp. 5, http://www.viam.science.tsu.ge/enlarged/2022/program_eng.pdf

5. Book of Abstracts, pp. 69, http://gmu.gtu.ge/Batumi2022/Conference_Batumi_2022.pdf

8.2. უცხოეთში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი

1. A. Meskhi, Multilinear fractional integrals: boundedness criteria and sharp estimates, Recent Advances in Analysis
and Applications, October 19-20, 2022, Al Ain, UAEU (მოწვეული მომხსენებელი)

2. A. Meskhi, Operators of Harmonic Analysis in Grand Variable Exponent Morrey Spaces,  International Conference
on “Function Spaces and Applications” (FSA-2020), October 1 - 7, 2022, Apolda, Germany.

3. A. Meskhi, Boundedness criteria and sharp estimates for multilinear fractional integral operators, International
Seminar, Yildiz Technical University International Mathematical Analysis Society,  November 23, 2022.
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4. L. Ephremidze, Spectral Factorization, Wavelet Matrices and Applications, EPFL, Lausanne, Switzerland, October 28,
2022.

5. G. Imerlishvili, One-sided fractional integrals in Morrey and Vanishing Morrey spaces. The 5th Mediterranean
International Conference of Pure & Applied Mathematics and Related Areas (MICOPAM 2022), October 27-30, 2022,
Antalya, Turkey.

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

1. დადგენილია აუცილებელი და საკმარისი პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფს μ ზომის მიმართ
განსაზღვრული მრავლადწრფივი წილადური ინტეგრალური ოპერატორის შემოსაზღვრულობას μ
ზომიანი ლებეგის სივრცეების ნამრავლიდან μ ზომიან ლებეგის სივრცეში. დამტკიცებულია ოლსენის
უტოლობის საუკეთესო ფორმა მრავლადწრფივი წილადური ინტეგრალებისათვის. ეს უკანასკნელი შედეგი
ახალია წრფივი წილადური ინტეგრალებისთვისაც. მოხსენება ეყრდნობა ნაშრომებს [1], [2].

[1] Grafakos L. and Meskhi A., On sharp Olsen's and trace inequalities for multilinear fractional integrals, Potential
Analysis, DOI:10.1007/s11118-022-09991-y.
[2] Kokilashvili V., Mastylo M. and Meskhi A., On the Boundedness of Multilinear Fractional Integral Operators, J.
Geometric Analysis, 30(2020), 667-679.

2. მოხსენებაში გადმოცემულია მომხსენებლის მიერ ვ. კოკილშვილთან ერთად დამტკიცებული ჰარდი-
ლიტლვუდის, კალდერონ-ზიგმუნდისა და წილადური ინტეგრალური ოპერატორების
შემოსაზღვრულობის შედეგი გრანდ ცვლადმაჩვენებლიან მორის სივრცეებში მაჩვენებელზე ლოგ-ჰელდერ
უწყვეტობის პირობის ქვეშ. ამოცანები შესწავლილია სივრცეებისათვის და ოპერატორებისათვის,
რომლებიც განსაზღვრულია კვაზი-მეტრიკულ ზომიან სივრცეებზე ზომაზე გაორმაგების პირობის ქვეშ
(ერთგვაროვანი ტიპის სივრცეები). დადგენილია სობოლევის უტოლობა არაერთგვაროვან სივრცეებზე
განსაზღვრული წილადური ინტეგრალებისათვის. შედეგები ახალია ინტეგრალური ოპერატორებისათვის,
რომლებიც განსაზღვრულია ერთგვაროვანი ტიპის სივრცეების კერძო შემთხვევებისათვისაც.

3. საერთაშორისო სემინარზე გადმოცემული იყო მომხსენებლის მიერ მოლო წლებში მიღებული შედეგები,
რომლებიც ეხება მრავლადწრფივი წილადური ინტეგრალების ასახვის თვისებებს ლებეგის წონიან
სივრცეებში. კერძოდ გადმოცემული იყო აუცილებელი და საკმარისი პირობა წონაზე, რომლისთვისაც
ადგილი აქვს კვალის უტოლობას მრავლადწრფივი წილადური ინტეგრალური ოპერატორისათვის. უფრო
მეტიც, მიღებულია ოლსენის უტოლობის ოპტიმალური ფორმა მრავლადწრფივ შემთხვევაში. დადგენილია
აუცილებელი და საკმარისი პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფს μ ზომის მიმართ განსაზღვრული
მრავლადწრფივი წილადური ინტეგრალური ოპერატორის შემოსაზღვრულობას μ ზომიანი ლებეგის
სივრცეების ნამრავლიდან μ ზომიან ლებეგის სივრცეში.

დამატებითი ინფორმაცია

ა. მესხი იყო საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის XII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენციის (29
აგვისტო-3 სექტემბერი, 2022, ბათუმი) საორგანიზაციო კომიტეტის თავჯდომარე

ა. მესხი არის საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის პრეზიდენტი

ა. მესხი არის საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის გიორგი ნიკოლაძის პრემიის საკონკურსო კომისიის
წევრი.

ა. მესხი იყო სებასტიან კროლის ჰაბილიტაციის დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად კომისიის წევრი (ადამ
მიცკევიჩის უნივერსიტეტი, პოზნანი, პოლონეთი);

ა. მესხი იყო საქართველოს ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის საკონკურსო
კომისიის წევრი.

ა. მესხი იყო სოჰაილ აჰმადის დასაწინაურებლად გამართული კონკურსის კომისიის წევრი და შემფასებელი
(მათემატიკის დეპარტამეტი, კომსატის უნივერსიტეტი, ისლამაბადი);

ა. მესხი იყო ბაჰშად დე რომის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად დისერტაციის გარე
შემფასებელი (მათემატიკის დეპარტამენტი, მალაკანდის უნივერსიტეტი, პაკისტანი)
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შ. ტეტუნაშვილი იყო საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის ყოველწლიური XII საერთაშორისო
კონფერენციის სამეცნიერო კომიტეტის წევრი, 29 აგვისტო - 3 სექტემბერი, 2022, ბათუმი, საქართველო

ა. კირთაძე იყო საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის ყოველწლიური XII საერთაშორისო კონფერენციის
სამეცნიერო კომიტეტის წევრი, 29 აგვისტო - 3 სექტემბერი, 2022, ბათუმი, საქართველო

რეცენზირება

ა. მესხმა მოახდინა შემდეგ ჟურნალებში წარდგენილი სტატიების რეცენზირება
1) Annals of Funcional Analysis;
2) Fractional Calculus and Applied Analysis;
3) J. Fourier Analysis and Applications;
4) J. Mathematical Anal. Appl.
5) J. Math. Ineq. (MIA);
6) J. Math. Sci. (Springer);
7) Jordan Math J.
8) Potential Anal.
9) Roumanian J. Math.
10) Mathematical Notes;
11) J. Classical Analysis

სარედაქციო საქმიანობა

ა. მესხი არის
1) Transactions of A. Razmadze Math. Inst. (მთავარი რედაქტორი);
2) Georgian Mathematical Journal (სარედაქციო კოლეგიის წევრი);
3) J. Function Spaces. (Hindawi)  (სარედაქციო კოლეგიის წევრი);
4) J. Math. Ineq. (ხორვატია) (სარედაქციო კოლეგიის წევრი);
5) J. Ineq. Appl. (Springer) (ასოცირებული რედაქტორი);
6) Tbilisi Math. J. (სარედაქციო კოლეგიის წევრი).
7) Commenatationes Mathematicae  (პოლონეთი) (სარედაქციო კოლეგიის წევრი);
8) Journal of the Prime Research in Mathematics (Abdus Salam School of Mathematical Sciences, Lahore)
(სარედაქციო კოლეგიის წევრი);
9) Journal of Advances in Mathematical Analysis and Applications’’ (JAMAA) (სარედაქციო კოლეგიის წევრი);
10) Journal  Nonlinear Sciences and Applications (J. Nonlinear Sci. Appl.) (სარედაქციო კოლეგიის წევრი);
11) Universitas Scientiarum’’ (Columbia) (სარედაქციო კოლეგიის წევრი)

შ. ტეტუნაშვილი არის ჟურნალ „Transactions of A. Razmadze Math. Inst.“-ის სარედაქციო კოლეგიის წევრი.

ა. კირთაძე არის ჟურნალ „Transactions of A. Razmadze Math. Inst.“-ის სარედაქციო კოლეგიის წევრი.

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.

ლ. ეფრემიძე არის შემდეგი ჟურნალების სარედაქციო კოლეგიის წევრები:
1) „Transactions of A. Razmadze Math. Inst.“
2) „Georgian Mathematical Journal“-ის სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
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დოქტორანტების და მაგისტრანტების ხელმძღვანელობა

ა. მესხი არის დოქტორანტ გიორგი იმერლიშვილის სამეცნიერო ხელმძღვანელი (სტუ).

შ. ტეტუნაშვილი არის მაგისტრანტ ლაზარე ნათელაშვილის ხელმძღვანელი (სტუ).
ა. კირთაძის ხელმძღვანელობით 2022 წელს სამაგისტრო ნაშრომი დაიცვა 4-მა მაგისტრანტმა (სტუ).

ა. ხარაზიშვილი არის ორი დოქტორანტის (მ. ხაჩიძის, ლ. ბერაიას) სამეცნიერო ხელმძღვანელი (სტუ).

ო. ძაგნიძის მიერ მომზადდა და რეცენზირებას გადის მონოგრაფიული ხასიათის სახელმძღვანელო
მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, 382 გვ.
ო. ძაგნიძის მიერ მომზადდა და რეცენზირებას გადის სახელმძღვანელო საჯარო სკოლებისათვის და უმაღლესი
სასწავლებლებისთვის, 355 გვ.

ო. ძაგნიძის მიერ მომზადდა სახელმძღვანელო „ფურიეს ერთგანზომილებიანი მწკრივები ერთი და ორი
ცვლადის ფუნქციებისთვის“, რომელსაც გამოსცემს თბილისის ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ო. ძაგნიძის მიერ მომზადდა სახელმძღვანელო „სასკოლო მათემატიკის ისტორია“, რომელსაც გამოსცემს
თბილისის ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ო. ძაგნიძე 2015 წლიდან ხელმძღვანელობს ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტში საზოგადოებრივ საწყისებზე
შექმნილ ქართულ-ინგლისური მათემატიკური ტერმინების დამდგენ ათწევრიან სამუშაო ჯგუფს.

ო. ძაგნიძე 2022 წლის 10 ნოემბერს საპატიო სიგელით დააჯილდოვა საქართველოს ეროვნულმა აკადემიამ
იუნესკოს მიერ დაწესებული მეცნიერების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით.
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დიფერენციალური განტოლებების განყოფილება

ივანე კიღურაძე (განყოფილების ხელმძღვანელი, 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. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი:
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; პროექტის
დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. არალოკალური სასაზღვრო და საწყის-სასაზღვრო ამოცანები ჩვეულებრივი და კერძოწარმოებულებიანი
დიფერენციალური განტოლებებისა და სისტემებისთვის (მეცნიერების დარგი – მათემატიკა, მიმართულება –
დიფერენციალური განტოლებები); 2019-2023.

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ივანე კიღურაძე (ხელმძღვანელი და შემსრულებელი), მალხაზ აშორდია (შემსრულებელი), გივი ბერიკე-
ლაშვილი (შემსრულებელი), ნინო ფარცვანია (შემსრულებელი), სერგო ხარიბეგაშვილი (შემსრულებელი), ოთარ
ჯოხაძე (შემსრულებელი)

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების
შესრულების შედეგები
2.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების
მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. არალოკალური სასაზღვრო და საწყის-სასაზღვრო ამოცანები ჩვეულებრივი და კერძოწარმოებულებიანი
დიფერენციალური განტოლებებისა და სისტემებისთვის (მეცნიერების დარგი – მათემატიკა, მიმართულება –
დიფერენციალური განტოლებები); 2019-2023.

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ივანე კიღურაძე (ხელმძღვანელი და შემსრულებელი), მალხაზ აშორდია (შემსრულებელი), გივი ბერიკე-
ლაშვილი (შემსრულებელი), ნინო ფარცვანია (შემსრულებელი), სერგო ხარიბეგაშვილი (შემსრულებელი) , ოთარ
ჯოხაძე (შემსრულებელი)

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. მაღალი რიგის ქვეწრფივი, კვაზიწრფივი და ზეწრფივი ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტო-
ლებებისთვის დადგენილია რეზონანსული სასაზღვრო ამოცანების ამოხსნადობისა და ცალსახად
ამოხსნადობის არაგაუმჯობესებადი საკმარისი პირობები (ი. კიღურაძე).

ოპტიმალურადაა აღწერილი კლასები არაწრფივი არალიპშიცური ჩვეულებრივი დიფერენციალური
განტოლებებისა, რომელთათვის კოშის ამოცანა სათანადოდ ცალსახად და არაცალსახად ამოხსნადია.
განტოლებებისთვის კოშის ამოცანის ამონახსნთა უსასრულო სიმრავლით დამტკიცებულია კნეზერის ტიპის
თეორემა აღნიშნული სიმრავლის სტრუქტურის შესახებ (ი. კიღურაძე).

დროითი და ფაზური ცვლადების მიმართ სინგულარული მაღალი რიგის დაგვიანებულარგუმენტებიანი
დიფერენციალური განტოლებებისთვის დადგენილია გარკვეული აზრით არაგაუმჯობესებადი პირობები,
რომლებიც სათანადოდ უზრუნველყოფენ კოშის წონიანი ამოცანის ამოხსნადობას, ცალსახად ამოხსნადობასა
და არაამოხსნადობას (ი. კიღურაძე, ნ. ფარცვანია).

დროითი და ფაზური ცვლადების მიმართ სინგულარული მაღალი რიგის ჩვეულებრივი დიფერენციალური
განტოლებებისთვის დადგენილია კოშის წონიანი ამოცანის ამოხსნადობის აუცილებელი და საკმარისი
პირობები (ნ. ფარცვანია).
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სინგულარულკოეფიციენტებიან ჩვეულებრივ წრფივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემებისთვის
დადგენილია კოშის წონიანი ამოცანის კორექტულობის აუცილებელი და საკმარისი პირობები. მიღებულ
შედეგებზე დაყრდნობით გამოკვლეულია აღნიშნული ამოცანის ამონახსნის სხვაობიანი მეთოდით აგების
საკითხი და ნაპოვნია ეფექტური პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სათანადო სხვაობიანი სქემების
კრებადობას (მ. აშორდია).

მაღალი რიგის კერძოწარმოებულებიანი დიფერენციალური განტოლებების არაწრფივ სისტემათა
გარკვეული კლასებისათვის ცილინდრულ არეში განხილულია სასაზღვრო ამოცანები, როცა ცილინდრის ქვედა
და ზედა ფუძეზე მოცემულია კოშის ტიპის პირობები, ხოლო გვერდით საზღვარზე - დირიხლეს, ნეიმანის ან
რობინის პირობები. სასაზღვრო ამოცანა ეკვივალენტურად რედუცირებულია არაწრფივ ფუნქციონალურ
განტოლებაზე სობოლევის სივრცის გარკვეულ ქვესივრცეზე. არაწრფივ წევრებზე დადებული გარკვეული
პირობების შესრულების შემთხვევაში მიღებულია დასმული ამოცანის ამონახსნისათვის აპრიორული შეფასება
და დამტკიცებულია ამონახსნის არსებობა, ხოლო ამ პირობების დარღვევის შემთხვევაში ნაჩვენებია ამონახსნის
არარსებობა. დადგენილია, აგრეთვე, პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ამონახსნის ერთადერთობას (ს.
ხარიბეგაშვილი).

განხილულია სასაზღვრო ამოცანა კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებათა არაწრფივ
სისტემათა ერთი კლასისათვის, როცა საზღვრის ერთ ნაწილზე დასახელებულია კოშის ტიპის პირობები, ხოლო
დანარჩენ ნაწილზე დასახელებულია დირიხლეს პირობა. შემოდის დასმული ამოცანის სუსტი
განზოგადებული ამონახსნის ცნება ჰილბერტის სივრცეში, რომელიც შედგება კვადრატით ჯამებადი
ფუქციებისაგან და რომელთა პირველი რიგის განზოგადებული კერძო წარმოებულები სივრითი ცვლადების
მიმართ, ხოლო დროითი ცვლადის მიმართ გარკვეულ რიგამდე განზოგადებული კერძო წარმოებულები
წარმოადგენენ კვადრატით ჯამებად ფუნქციებს. ეს ამოცანა ეკვივალენტურად დაიყვანება არაწრფივ
ფუნქციონალურ განტოლებაზე აღნიშნულ ჰილბერტის სივრცეში. არაწრფივ წევრებზე დადებულ გარკვეულ
პირობებში მტკიცდება ფუნქციონალურ განტოლებაში შემავალი არაწრფივი ოპერატორის უწყვეტობა და კომ-
პაქტურობა ჰილბერტის სივრცეში, ხოლო დამატებით არაწრფივ წევრებზე უსასრულობაში გარკვეული
ყოფაქცევის მოთხოვნის შედეგად მტკიცდება განტოლების ამონახსნის აპრიორული შეფასება, საიდანაც
გამომდინარეობს მისი არსებობა. არაწრფივ წევრებზე გარკვეული სახის მონოტონურობის პირობის
შესრულების შემთხვევაში ნაჩვენებია სასაზღვრო ამოცანის ამონახსნის ერთადერთობა, გამოყოფილია
სისტემაში შემავალი არაწრფივი ვექტორული ფუნქციების საკმარისად ფართო კლასი, როცა დასმულ ამოცანას
არ გააჩნია ამონახსნი (ს. ხარიბეგაშვილი).

განხილულია ფონ კარმანის კვაზიწრფივი განტოლება, რომელიც სხვადასხვა ფიზიკური პროცესის
(არაწრფივი რხევები, ბარიტროპული გაზის ზებგერითი დინებები და სხვ.) შესწავლისას გვხვდება. რიმან ის
ინვარიანტებისა და ეილერ-პუასონ-დარბუ-რიმანის განტოლების ზოგადი ამონახსნების
გამოყენებით.მიღებულია მისი ზუსტი ამონახსნების ახალი ფართო კლასი. ეს უკანასკნელი, როგორც კერძო
შემთხვევა, მოიცავს ლის ჯგუფთა თეორიის გამოყენებით სხვა ავტორთა მიერ ადრე მიღებულ ზუსტ ამონახსნს,
რომელიც ამ განტოლებაში შემავალი პარამეტრის მხოლოდ ერთ კონკრეტულ შემთხვევას შეესაბამება
(ო. ჯოხაძე).

მეორე რიგის ჰიპერბოლური სისტემებისთვის შესწავლილია შერეული ამოცანა დირიხლესა და პუანკარეს
სასაზღვრო პირობებით. წრფივ შემთხვევაში მიღებულია დასმული ამოცანის ამონახსნის ცხადი სახით
წარმოდგენა. არაწრფივ შემთხვევაში კი დადგენილია პირობები, რომლებიც სათანადოდ უზრუნველყოფენ
ამონახსნის არსებობასა და ერთადერთობას (ო. ჯოხაძე).
აგებულია ისეთი მეორე რიგის წრფივი ჰიპერბოლური სისტემა, რომლისთვისაც დარბუს ამოცანის
კორექტულობა დამოკიდებულია საწყისი პირობის მატარებელ წირზე. სახელდობრ, ზოგიერთი მახასიათებელი
წირისთვის აღნიშნული ამოცანა კორექტულია, ზოგიერთისთვის კი – არაკორექტული (ო. ჯოხაძე).

3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით
დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
3.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების
მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. ბლანტი დრეკადი დინამიკისა და არაწრფივი რხევის ზოგიერთი საკონტაქტო და სასაზღვრო ამოცანა,
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი 1.1. მათემატიკა, FR-21-7307, 2022-2025
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2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ნუგზარ შავლაყაძე (საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელი), ნანა ოდიშელიძე (კოორდინატორი, ძირითადი
შემსრულებელი), სერგო ხარიბეგაშვილი (ძირითადი შემსრულებელი), ოთარ ჯოხაძე (ძირითადი
შემსრულებელი), ციალა ჯამასპიშვილი (ახალგაზრდა მეცნიერი), ბაჩუკი ფაჩულია (ახალგაზრდა მეცნიერი).

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. განხილულია დინამიკური საკონტაქტო ამოცანა ბლანტიდრეკადი ნახევარსივრცისა და ზოლის ფორმის
დრეკადი ჩართვის ურთიერთქმედების შესახებ. ჩართვის გარე საზღვარი იმყოფება თანაბრად განაწილებული
ჰარმონიული დატვირთვის მოქმედების ქვეშ. კელვინ-ვოიგტას მასალისათვის ბლანტიდრეკადობის თეორიის
ფარგლებში ნახევარსივრცისთვის სრულდება ე.წ. ანტიბრტყელი დეფორმაციის პირობები. მიღებული
სხვაობიანი სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანა ნახევარსივრცისა და ჩართვის ურთიერთქმედების უცნობი
საკონტაქტო ძაბვის მიმართ დაიყვანება ინტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებაზე შესაბამისი სასაზღვრო
პირობებით, ხოლო ეს უკანასკნელი კი ორთოგონალურ პოლინომთა მეთოდით დაიყვანება უსასრულო წრფივ
ალგებრულ განტოლებათა სისტემაზე ჩართვის სისქის სხვადასხვა მნიშვნელობებისათვის. გამოკვლეულია
მიღებული სისტემების რეგულარობა კვადრატით ჯამებად მიმდევრობათა სივრცეში და ამით დაფუძნებულია
სისტემის რედუქციის შესაძლებლობა.

ტალღის არაწრფივ განტოლებათა ერთი კლასისათვის უსასრულო ნახევარზოლში განხილულია სივრცითი
ცვლადის მიმართ პერიოდული ამოცანა. არაწრფივ წევრზე დადებული გარკვეული პირობების შესრულების
შემთხვევაში ამოცანის ამონახსნისათვის მიღებულია აპრიორული შეფასება. წრფივ შემთხვევაში დადგენილია
ამონახსნის გრადიენტის დამოკიდებულების სიმრავლის სტრუქტურა წერტილის მდებარეობის მიმართ
ნახევარზოლში და ამონახსნი ამოწერილია ცხადი სახით კვადრატურებში. ეს წარმოდგენა გამოყენებული
იქნება პერიოდული ამოცანის ამონახსნის არსებობის საკითხის გამოსაკვლევად არაწრფივ შემთხვევაში.
მეორე რიგის ერთი კლასი ჰიპერბოლური სისტემებისათვის შესწავლილია შერეული ამოცანა დირიხლესა და
პუანკარეს სასაზღვრო პირობებით. წრფივ შემთხვევაში მოცემულია დასმული ამოცანის ცხადი სახით
წარმოდგენა. სისტემაში შემავალი არაწრფივობის ბუნების გათვალისწინებით გამოკვლეულია დასმული
ამოცანის ერთადერთობა და ამოხსნადობა.

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი ISSN-ის
მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა

1. B. Anjaparidze, M. Ashordia, On the criterion of well-posedness of the Cauchy problem with weight for systems of
linear ordinary differential equations with singularities. E ISSN 1512-3391, Reports of QUALITDE 1 (2022), 13-17,
თბილისი, თსუ-ს გამომცემლობა, 5 გვ.

2. M. Ashordia, N. Kharshiladze, On the well-posedness of the weighted Cauchy problem for systems of linear impulsive
differential equations with singularities. ISSN 1512-0015, Mem. Differ. Equ. Math. Phys. 85 (2022), 21-33, თბილისი,
თსუ-ს გამომცემლობა, 13 გვ.

3. T. Bibilashvili, S. Kharibegashvili, Darboux type problem for one nonlinear hyperbolic equation of the fourth order.
ISSN 1512-0066, Rep. Enlarged Sess. Semin. I. Vekua Appl. Math. 36 (2022), 11-14, თბილისი, თსუ-ს
გამომცემლობა, 4 გვ.

4. O. Jokhadze, On the periodicity of the Riemann function of second order general type linear hyperbolic equations.
E ISSN 1512-3391, Reports of QUALITDE 1 (2022), 94-96, თბილისი, თსუ-ს გამომცემლობა, 3 გვ.

5. S. Kharibegashvili, The boundary value problem for one class of nonlinear systems of partial differential equations.
E ISSN 1512-3391, Reports of QUALITDE 1 (2022), 117-120, თბილისი, თსუ-ს გამომცემლობა, 4 გვ.

6. I. Kiguradze, N. Partsvania, The Cauchy weighted problem for singular in time and phase variables higher order delay
differential equations. ISSN 1512-0015, Mem. Differ. Equ. Math. Phys. 87 (2022), 63-76, თბილისი, თსუ-ს
გამომცემლობა, 14 გვ.

7. I. Kiguradze, On the set of solutions of the Cauchy problem for higher order non-Lipshitzian ordinary differential
equations. E ISSN 1512-3391, Reports of QUALITDE 1 (2022), 121-124, თბილისი, თსუ-ს გამომცემლობა, 4 გვ.
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8. N. Partsvania, Optimal conditions for the solvability of the Cauchy weighted problem for higher order singular in
time and phase variables ordinary differential equations. E ISSN 1512-339, Reports of QUALITDE 1 (2022), 169-173,
თბილისი, თსუ-ს გამომცემლობა, 5 გვ.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. სინგულარულკოეფიციენტებიან ჩვეულებრივ წრფივ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემებისთვის

დადგენილია კოშის წონიანი ამოცანის კორექტულობის აუცილებელი და საკმარისი პირობები. მიღებულ
შედეგებზე დაყრდნობით გამოკვლეულია აღნიშნული ამოცანის ამონახსნის სხვაობიანი მეთოდით აგების
საკითხი და ნაპოვნია ეფექტური პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სათანადო სხვაობიანი სქემების
კრებადობას.

2. სინგულარობებიან წრფივ იმპულსურ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემებისთვის განხილულია
კოშის წონიანი ამოცანა. სინგულარობა გაიგება იმ აზრით, რომ იმპულსური სისტემის შესაბამისი
მატრიცული და ვექტორული ფუნქციები, საზოგადოდ, შეიძლება არ იყოს საწყის წერტილში. მიღებულია
საკმარისი პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფს ამ ამოცანის ე.წ. H-კორექტულობას.

3. მეოთხე რიგის არაწრფივი ჰიპერბოლური განტოლებისთვის იტერირებული ტალღის ოპერატორით მთავარ
ნაწილში განხილულია დარბუს ტიპის სასაზღვრო ამოცანა კუთხოვან არეში, არაწრფივ წევრებზე
დადებული გარკვეული პირობების შესრულების შემთხვევაში ამონახსნისთვის მიღებულია აპრიორული
შეფასება და გამოკვლეულია ამონახსნის არსებობის, ერთადერთობისa და არარსებობის საკითხები.

4. აგებულია ისეთი მეორე რიგის წრფივი ჰიპერბოლური სისტემა, რომლისთვისაც დარბუს ამოცანის
კორექტულობა დამოკიდებულია საწყისი პირობის მატარებელ წირზე. სახელდობრ, ზოგიერთი
მახასიათებელი წირისთვის აღნიშნული ამოცანა კორექტულია, ზოგიერთისთვის კი – არაკორექტული.

5. განხილულია სასაზღვრო ამოცანა კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებათა არაწრფივ
სისტემათა ერთი კლასისთვის, როცა საზღვრის ერთ ნაწილზე დასახელებულია კოშის ტიპის პირობები,
ხოლო დანარჩენ ნაწილზე დასახელებულია დირიხლეს პირობა. შემოდის დასმული ამოცანის სუსტი
განზოგადებული ამონახსნის ცნება ჰილბერტის სივრცეში, რომელიც შედგება კვადრატით ჯამებადი
ფუქციებისგან და რომელთა პირველი რიგის განზოგადებული კერძო წარმოებულები სივრცითი
ცვლადების მიმართ, ხოლო დროითი ცვლადის მიმართ გარკვეულ რიგამდე განზოგადებული კერძო
წარმოებულები წარმოადგენს კვადრატით ჯამებად ფუნქციებს. ეს ამოცანა ეკვივალენტურად დაიყვანება
არაწრფივ ფუნქციონალურ განტოლებაზე აღნიშნულ ჰილბერტის სივრცეში. არაწრფივ წევრებზე დადებულ
გარკვეულ პირობებში მტკიცდება ფუნქციონალურ განტოლებაში შემავალი არაწრფივი ოპერატორის
უწყვეტობა და კომპაქტურობა ჰილბერტის სივრცეში, ხოლო დამატებით არაწრფივ წევრებზე
უსასრულობაში გარკვეული ყოფაქცევის მოთხოვნის შედეგად მტკიცდება განტოლების ამონახსნის
აპრიორული შეფასება, საიდანაც გამომდინარეობს მისი არსებობა. არაწრფივ წევრებზე გარკვეული სახის
მონოტონურობის პირობის შესრულების შემთხვევაში ნაჩვენებია სასაზღვრო ამოცანის ამონახსნის ერთა-
დერთობა, გამოყოფილია სისტემაში შემავალი არაწრფივი ვექტორული ფუნქციების საკმარისად ფართო
კლასი, როცა დასმულ ამოცანას არ გააჩნია ამონახსნი.

6. დადგენილია გარკვეული აზრით არაგაუმჯობესებადი პირობები, რომლებიც სათანადოდ უზრუნ-
ველყოფენ კოშის წონიანი ამოცანის ამოხსნადობას, ცალსახად ამოხსნადობასა და არაამოხსნადობას
დროითი და ფაზური ცვლადების მიმართ სინგულარული მაღალი რიგის დაგვიანებული ჩვეულებრივი
დიფერენციალური განტოლებებისთვის.

7. ოპტიმალურადაა აღწერილი კლასები არაწრფივი არალიპშიცური ჩვეულებრივი დიფერენციალური
განტოლებებისა, რომელთათვის კოშის ამოცანა სათანადოდ ცალსახად და არაცალსახად ამოხსნადია.
განტოლებებისთვის კოშის ამოცანის ამონახსნთა უსასრულო სიმრავლით დამტკიცებულია კნეზერის
ტიპის თეორემა აღნიშნული სიმრავლის სტრუქტურის შესახებ.

8. დროითი და ფაზური ცვლადების მიმართ სინგულარული მაღალი რიგის ჩვეულებრივი დიფერენციალური
განტოლებებისთვის დადგენილია კოშის წონიანი ამოცანის ამოხსნადობის აუცილებელი და საკმარისი
პირობები.
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7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში
7.3. სტატიები
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI;
ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების რაოდენობა
1. M. Ashordia, On the well-posedness of the Cauchy problem with weight for systems of linear generalized ordinary

differential equations with singularities. https://doi.org/10.1515/gmj-2022-2154, Georgian Math. J. 29 (2022), no. 5,
641-659, Walter De Gruyter & Co., Germany, 19 pp.

2. O. M. Jokhadze, Mixed problem with a nonlinear boundary condition for a semilinear wave equation.
https://doi.org/10.1134/S0012266122050020, Differ. Uravn. 58 (2022), no. 5, 591-606 (in Russian); translation in
Differ. Equ. 58 (2022), no. 5, 593-609 , Nauka/Interperiodika, Moscow; Springer US, New York, NY, 16 (17)

3. O. Jokhadze, A new class of exact solutions of von Karman’s equation in the nonlinear theory of gas dynamics.
https://doi.org/10.1515/gmj-2022-2166, Georgian Math. J. 29 (2022), no. 5, 715-724 , Walter De Gruyter & Co.,
Germany, 10 pp.

4. S. S. Kharibegashvili, B. G. Midodashvili, On the solvability of a special boundary value problem in a cylindrical
domain for a class of nonlinear systems of partial differential equations. https://doi.org/10.1134/S0012266122010098,
Differ. Uravn. 58 (2022), no. 1, 82-92 (in Russian); translation in Differ. Equ. 58 (2022), no. 1, 81-91,
Nauka/Interperiodika, Moscow; Springer US, New York, NY, 11 (11).

5. S. Kharibegashvili, B. Midodashvili, On the solvability of one boundary value problem for one class of higher-order
semilinear hyperbolic systems. https://doi.org/10.1007/s10986-022-09566-9, Lith. Math. J. 62 (2022), 360-371,
Springer US, New York, NY, 12 pp.

6. S. S. Kharibegashvili, B. G. Midodashvili, Boundary-value problem for a class of nonlinear systems of partial
differential equations of higher orders. https://doi.org/10.1007/s11253-022-02111-4, Ukr. Mat. Zh. 74 (2022), no. 6,
856-868 (in Ukrainian); translation in Ukr. Math. J. 74 (2022), no. 6, 981-995, Kiev, Ukraine, Institute of Mathematics
NAS of Ukraine; Springer US, New York, NY, 13 (15)

7. N. Shavlakadze, O. Jokhadze, Solutions of a singular integro-differential equation related to the adhesive contact
problems of elasticity theory. https://doi.org/10.1515/gmj-2021-2126, Georgian Math. J. 29 (2022), no. 2, 285-293 ,
Walter De Gruyter & Co., Germany, 9 pp.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. დადგენილია სინგულარობებიან განზოგადებულ ჩვეულებრივ წრფივ დიფერენციალურ განტოლებათა

სისტემებისთვის კოშის წონიანი ამოცანის კორექტულობის ეფექტური საკმარისი პირობები. შედეგები
რეალიზებული იმპულსური დიფერენციალური სისტემებისთვის.

2. ნახევრადწრფივი ტალღის განტოლებისთვის შესწავლილია შერეული ამოცანა არაწრფივი სასაზღვრო
პირობებით. გამოკვლეულია ამოცანის ამონახსნის ერთადერთობა, ლოკალური და გლობალური
ამოხსნადობა არაწრფივობის ბუნების გათვალისწინებით, რომელიც გვხვდება როგორც განტოლებაში, ასევე
სასაზღვრო პირობებში. განხილულია არა მარტო გლობალური, არამედ ლოკალური ამონახსნის
არარსებობის შემთხვევები, ასევე შემთხვევა, როცა ამოცანას აქვს ფეთქებადი ამონახსნი.

3. მიღებულია გაზის დინამიკის არაწრფივი თეორიის ძირითადი ფონ კარმანის კვაზიწრფივი განტოლების
ახალი ზუსტი ამონახსნები, რომელებიც ამ განტოლებაში შემავალი ნამდვილი პარამეტრის გაფართოებას
შეესაბამება.

4. მაღალი რიგის კერძოწარმოებულებიანი დიფერენციალური განტოლებების არაწრფივ სისტემათა ერთი
კლასისთვის ცილინდრულ არეში განხილულია სასაზღვრო ამოცანა, როცა ცილინდრის ქვედა და ზედა
ფუძეზე მოცემულია კოშის ტიპის პირობები, ხოლო გვერდით საზღვარზე – დირიხლეს პირობა. სასაზღვრო
ამოცანა ეკვივალენტურად რედუცირებულია არაწრფივ ფუნქციონალურ განტოლებაზე სობოლევის
სივრცის გარკვეულ ქვესივრცეზე. არაწრფივ წევრებზე დადებული გარკვეული პირობების შესრულების
შემთხვევაში მიღებულია დასმული ამოცანის ამონახსნისთვის აპრიორული შეფასება და დამტკიცებულია
ამონახსნის არსებობა, ხოლო ამ პირობების დარღვევის შემთხვევაში ნაჩვენებია ამონახსნის არარსებობა.
განხილულია აგრეთვე  ამონახსნის ერთადერთობის საკითხი.

5. მეოთხე რიგის არაწრფივ ჰიპერბოლურ სისტემათა ერთი კლასისათვის იტერირებული ტალღის ოპე-
რატორით მთავარ ნაწილში ცილინდრულ არეში განხილულია სასაზღვრო ამოცანა, როცა ცილინდრის
მთელ საზღვარზე მოცემულია დირიხლესა და ნეიმანის პირობები. არაწრფივ წევრებზე დადებულ
გარკვეულ პირობებში დამტკიცებულია ამონახსნის არსებობა და ერთადერთობა განზოგადებულ
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ფუნქციათა გარკვეულ სივრცეში. განხილულია, აგრეთვე, შემთხვევები, როცა ამოცანას არ გააჩნია
ამონახსნი.

6. ერთ მაღალი რიგის არაწრფივი კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემისთვის,
რომლის მთავარი ნაწილი წარმოადგენს ჰიპოელიფსურ ოპერატორს ცილინდრულ არეში შესწავლილია
სასაზღვრო ამოცანა, როცა ცილინდრის ქვედა და ზედა ფუძეზე მოცემულია კოშის ტიპის პირობები, ხოლო
გვერდით საზღვარზე – რობინის პირობა. ჰიპოელიფსურ ოპერატორზე და არაწრფივ წევრებზე დადებული
გარკვეული პირობების შესრულების შემთხვევაში დამტკიცებულია ამონახსნის არსებობა განზოგადებულ
ფუნქციათა გარკვეულ სივრცეში. განხილულია, აგრეთვე, ამონახსნის ერთადერთობისა და არარსებობის
საკითხები.

7. გამოკვლეულია გარკვეული ტიპის სინგულარული ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლების ზუსტი და
მიახლოებითი ამონახსნები, რომლებიც დაკავშირებულია წებოვანი ურთიერთქმედების ამოცანებთან
დრეკად თხელ ნახევრად უსასრულო ან სასრულ ერთგვაროვან დაკვრასა და დრეკად ფირფიტას შორის.
ვერტიკალური ძალებით დატვირთული დაკვრისთვის არსებობს სტანდარტული მოდელი, რომელშიც
ვერტიკალური ელასტიური გადაადგილებები მუდმივია. ანალიტიკური ფუნქციების, ინტეგრალური
გარდაქმნებისა და ორთოგონალურ პოლინომთა თეორიის გამოყენებით სინგულარული ინტეგრო-
დიფერენციალური განტოლება ეკვივალენტურად დაყვანილია ანალიზური ფუნქციების თეორიის
სასაზღვრო ამოცანამდე ან წრფივ ალგებრულ განტოლებათა უსასრულო სისტემამდე. მიღებულია ასეთი
ამოცანების ზუსტი ან მიახლოებითი ამონახსნებისა და ნორმალური კონტაქტური განაწილებების
ასიმპტომური შეფასებები.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი

1. B. Anjaparidze and M. Ashordia, On the criterion of well-posedness of the Cauchy problem with weight for systems
of linear ordinary differential equations with singularities. International Workshop on the Qualitative Theory of
Differential Equations – QUALITDE-2022 (Tbilisi, Georgia, December 17-19, 2022).

2. T. Bibilashvili and S. Kharibegashvili, Darboux type problem for one nonlinear hyperbolic equation of the fourth
order. XXXVI Enlarged Session of the Seminar at I. Vekua Institute of Applied Mathematics (Tbilisi, Georgia, April
19-21, 2022).

3. O. Jokhadze and S. Kharibegashvili, On the solvability of a mixed problem for one class of second-order nonlinear
hyperbolic systems. The XII International Conference of the Georgian Mathematical Union (Batumi, Georgia, August
29 – September 03, 2022).

4. O. Jokhadze, On the periodicity of the Riemann function of second order general type linear hyperbolic equations.
International Workshop on the Qualitative Theory of Differential Equations – QUALITDE-2022 (Tbilisi, Georgia,
December 17-19, 2022).

5. S. Kharibegashvili, The boundary value problem for one class of higher – order nonlinear partial differential
equations. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანდრია რაზმაძის
სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის კონფერენცია, მიძღვნილი აკადემიკოს ხვედრი ინასარიძის 90 წლის
იუბილესადმი (თბილისი, 15-18 თებერვალი, 2022 წ.).

6. S. Kharibegashvili, The boundary value problem for one class of nonlinear systems of partial differential equations.
International Workshop on the Qualitative Theory of Differential Equations – QUALITDE-2022 (Tbilisi, Georgia,
December 17-19, 2022).

7. I. Kiguradze, On the set of solutions of the Cauchy problem for higher order non-Lipshitzian ordinary differential
equations. International Workshop on the Qualitative Theory of Differential Equations – QUALITDE-2022 (Tbilisi,
Georgia, December 17-19, 2022).

8. N. Partsvania, Optimal conditions for the solvability of the Cauchy weighted problem for higher order singular in
time and phase variables ordinary differential equations. International Workshop on the Qualitative Theory of
Differential Equations – QUALITDE-2022 (Tbilisi, Georgia, December 17-19, 2022).

9. ი. კიღურაძე, რეზონანსული სასაზღვრო ამოცანები მაღალი რიგის არაწრფივი ჩვეულებრივი
დიფერენციალური განტოლებებისთვის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის კონფერენცია, მიძღვნილი
აკადემიკოს ხვედრი ინასარიძის 90 წლის იუბილესადმი (თბილისი, 15-18 თებერვალი, 2022 წ.).
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10. ნ. ფარცვანია, დირიხლეს ტიპის არალოკალური სასაზღვრო ამოცანა მეორე რიგის სინგულარული წრფივი
დიფერენციალური განტოლებებისთვის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის კონფერენცია, მიძღვნილი
აკადემიკოს ხვედრი ინასარიძის 90 წლის იუბილესადმი (თბილისი, 15-18 თებერვალი, 2022 წ.).

11. ო. ჯოხაძე, დაბალი რიგის წევრების გავლენა დარბუს პირველი ამოცანის დასმისას მეორე რიგის წრფივი
ჰიპერბოლური სისტემებისთვის სიბრტყეზე. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის კონფერენცია, მიძღვნილი
აკადემიკოს ხვედრი ინასარიძის 90 წლის იუბილესადმი (თბილისი, 15-18 თებერვალი, 2022 წ.).

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში ან სხვა გამოცემაში არ
გამოქვეყნებულა)
1. https://rmi.tsu.ge/eng/QUALITDE-2022/workshop-2022.htm
2. http://www.viam.science.tsu.ge/enl_ses/vol36/vol36.htm
3. მეორე რიგის ჰიპერბოლურ სისტემათა ერთი კლასისათვის შესწავლილია შერეული ამოცანა დირიხლესა

და პუანკარეს სასაზღვრო პირობებით. წრფივ შემთხვევაში ამოცანის მონაცემებზე გარკვეული პირობების
შესრულების შემთხვევაში ცხადი სახით ამოწერილია დასმული ამოცანის ამონახსნი. ნაჩვენებია, რომ ამ
პირობების დარღვევის შემთხვევაში ამოცანას შეიძლება გააჩნდეს უსასრულო რაოდენობა წრფივად
დამოუკიდებალი ამონახსნებისა. არაწრფივ შემთხვევაში სისტემაში არაწრფივობის ბუნების
გათვალისწინებით მიღებულია ამონახსნის აპრიორული შეფასება, რის საფუძველზეც დამტკიცებულია
ამოცანის ამოხსნადობა. განხილულია, აგრეთვე, ერთადერთობის საკითხი. ცალკე გამოყოფილია ის
შემთხვევები, როცა სისტემაში შემავალი არაწრფივობის ზრდის რიგი მეტია ერთზე.

4. https://rmi.tsu.ge/eng/QUALITDE-2022/workshop-2022.htm
5. ერთი მაღალი რიგის არაწრფივი კერძოწარმოებულებიანი დიფერენციალური სისტემისთვის, რომლის

მთავარი ნაწილი წარმოადგენს ჰიპოელიფსურ ოპერატორს ცილინდრულ არეში შესწავლილია სასაზღვრო
ამოცანა, როცა ცილინდრის ქვედა და ზედა ფუძეზე მოცემულია კოშის ტიპის პირობები, ხოლო გვერდით
საზღვარზე – დირიხლეს და რობინის პირობები. ჰიპოელიფსურ ოპერატორზე და არაწრფივ წევრებზე
დადებული გარკვეული პირობების შესრულების შემთხვევაში დამტკიცებულია ამონახსნის არსებობა
განზოგადებულ ფუნქციათა გარკვეულ სივრცეში. განხილულია, აგრეთვე, ამონახსნის ერთადერთობის და
არარსებობის საკითხები.

6. https://rmi.tsu.ge/eng/QUALITDE-2022/workshop-2022.htm
7. https://rmi.tsu.ge/eng/QUALITDE-2022/workshop-2022.htm
8. https://rmi.tsu.ge/eng/QUALITDE-2022/workshop-2022.htm
9. მაღალი რიგის ქვეწრფივი, კვაზიწრფივი და ზეწრფივი ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტო-

ლებებისთვის დადგენილია რეზონანსული სასაზღვრო ამოცანების ამოხსნადობისა და ცალსახად
ამოხსნადობის არაგაუმჯობესებადი საკმარისი პირობები.

10. მეორე რიგის სინგულარული წრფივი დიფერენციალური განტოლებებისთვის დადგენილია დირიხლეს
ტიპის სასაზღვრო ამოცანის ცალსახად ამოხსნადობის არაგაუმჯობესებადი პირობები.

11. გებულია დაბალი რიგის წევრების შემცველი ისეთი მეორე რიგის წრფივი ჰიპერბოლური სისტემა,
რომლისთვისაც დარბუს პირველი ამოცანა კორექტულია.

სხვა ინფორმაცია:

 გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიები (*-ით აღნიშნულია იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში გამოქვეყნებული
სტატიები)

1. B. Anjaparidze and M. Ashordia, On the criterion of well-posedness of the Cauchy problem with weight for systems
of linear ordinary differential equations with singularities. Reports of QUALITDE 1 (2022), 13-17.

2. M. Ashordia and N. Kharshiladze, On the well-posedness of the weighted Cauchy problem for systems of linear
impulsive differential equations with singularities. Mem. Differ. Equ. Math. Phys. 85 (2022), 21-33.

3. *M. Ashordia, On the well-posedness of the Cauchy problem with weight for systems of linear generalized ordinary
differential equations with singularities. Georgian Math. J. 29 (2022), no. 5, 641-659.
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4. T. Bibilashvili and S. Kharibegashvili, Darboux type problem for one nonlinear hyperbolic equation of the fourth
order. Rep. Enlarged Sess. Semin. I. Vekua Appl. Math. 36 (2022), 11-14.

5. O. Jokhadze, On the periodicity of the Riemann function of second order general type linear hyperbolic equations.
Reports of QUALITDE 1 (2022), 94-96.

6. *O. M. Jokhadze, Mixed problem with a nonlinear boundary condition for a semilinear wave equation. (Russian)
Differ. Uravn. 58 (2022), no. 5, 591-606; translation in Differ. Equ. 58 (2022), no. 5, 593-609.

7. *O. Jokhadze, A new class of exact solutions of von Karman’s equation in the nonlinear theory of gas dynamics.
Georgian Math. J. 29 (2022), no. 5, 715-724.

8. *S. S. Kharibegashvili and B. G. Midodashvili, On the solvability of a special boundary value problem in a cylindrical
domain for a class of nonlinear systems of partial differential equations. (Russian) Differ. Uravn. 58 (2022), no. 1, 82-
92; translation in Differ. Equ. 58 (2022), no. 1, 81-91.

9. *S. Kharibegashvili and B. Midodashvili, On the solvability of one boundary value problem for one class of higher-
order semilinear hyperbolic systems. Lith. Math. J. 62 (2022), 360-371..

10. *S. S. Kharibegashvili and B. G. Midodashvili, Boundary-value problem for a class of nonlinear systems of partial
differential equations of higher orders. (Ukrainian) Ukr. Mat. Zh. 74 (2022), no. 6, 856-868; translation in Ukr. Math.
J. 74 (2022), no. 6, 981-995.

11. S. Kharibegashvili, The boundary value problem for one class of nonlinear systems of partial differential equations.
Reports of QUALITDE 1 (2022), 117-120.

12. I. Kiguradze and N. Partsvania, The Cauchy weighted problem for singular in time and phase variables higher order
delay differential equations. Mem. Differ. Equ. Math. Phys. 87 (2022), 63-76.

13. I. Kiguradze, On the set of solutions of the Cauchy problem for higher order non-Lipshitzian ordinary differential
equations. Reports of QUALITDE 1 (2022), 121-124.

14. N. Partsvania, Optimal conditions for the solvability of the Cauchy weighted problem for higher order singular in
time and phase variables ordinary differential equations. Reports of QUALITDE 1 (2022), 169-173.

15. *N. Shavlakadze and O. Jokhadze, Solutions of a singular integro-differential equation related to the adhesive contact
problems of elasticity theory. Georgian Math. J. 29 (2022), no. 2, 285-293.

 გამოსაქვეყნებლად გადაცემული სამეცნიერო სტატიები (*-ით აღნიშნულია იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში
გამოსაქვეყნებლად გადაცემული სტატიები)

1. *M. Ashordia, The necessary and sufficient conditions of well-posedness of the Cauchy problem with weight for
systems of linear ordinary differential equations with singularities. Georgian Math. J. (accepted).

2. *O. Jokhadze, On the von Karman’s equation in the nonlinear theory of gaz dynamics. Miskolc Math. Notes
(accepted).

3. *O. M. Jokhadze, N. N. Shavlakadze and S. S. Kharibegashvili, A mixed problem for a class of second-order nonlinear
hyperbolic systems with Dirichlet and Poincaré boundary conditions. Mat. Zametki (accepted).

4. T. Bibilashvili and S. Kharibegashvili, Darboux type problem for a class of fourth-order nonlinear hyperbolic
equations. Mem. Differential Equations Math. Phys. (accepted).

 ჩატარებული სამეცნიერო ფორუმები

განყოფილების მიერ ორგანიზებული იყო საერთაშორისო ვორკშოპი დიფერენციალურ განტოლებათა
თვისებრივ თეორიაში – QUALITDE-2022, რომელიც ჩატარდა თბილისში 2022 წლის 17-19 დეკემბერს.
ვორკშოპის მუშაობაში ქართველ მათემატიკოსებთან ერთად მონაწილეობა მიიღო 70-ზე მეტმა უცხოელმა
მეცნიერმა მსოფლიოს 8 ქვეყნიდან (აშშ, იტალია, ესპანეთი, ნორვეგია, ჩეხეთი, ბელორუსია, უკრაინა, რუსეთი).

 საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობა

ივანე კიღურაძე:

- იყო საპროგრამო კომიტეტის თავმჯდომარე ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის
დიფერენციალური განტოლებების განყოფილების მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო ვორკშოპისა დი-
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ფერენციალურ განტოლებათა თვისებრივ თეორიაში (International Workshop on the Qualitative Theory of
Differential Equations – QUALITDE-2022, Tbilisi, Georgia, December 17-19, 2022).

- როგორც მთავარი რედაქტორი ხელმძღვანელობდა საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალების Georgian
Mathematical Journal და Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics სარედაქციო
კოლეგიების მუშაობას.

მალხაზ აშორდია:

იყო საერთაშორისო ვორკშოპის QUALITDE-2022 საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი.

გივი ბერიკელაშვილი:

- იყო საერთაშორისო ვორკშოპის QUALITDE-2022 საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი.

ნინო ფარცვანია:

- 2022 წლის 6 ნოემბრიდან 13 ნოემბრამდე მივლინებით იმყოფებოდa ბრნოს ტექნოლოგიური
უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის ინფორმატიკის ინსტიტუტში.
აღნიშნული ინსტიტუტის სამეცნიერო სემინარზე წაიკითხა მოხსენება თემაზე „ორწერტილოვანი
სასაზღვრო ამოცანების შესახებ მაღალი რიგის სინგულარული არაწრფივი დიფერენციალური
განტოლებებისათვის“ (08.11.2022 წ.). აგრძელებს ერთობლივ სამეცნიერო კვლევებს 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 ვორკშოპის QUALITDE-ს მოხსენებათა კრებულის Reports of QUALITDE რედაქტორი.

- იყო საერთაშორისო ვორკშოპის QUALITDE-2022 საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე.

სერგო ხარიბეგაშვილი:

- არის საერთაშორისო ჟურნალის Georgian Mathematical Journal სარედაქციო კოლეგიის წევრი.
- არის საერთაშორისო ჟურნალის Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics ასოცირებული

რედაქტორი.

- იყო საერთაშორისო ვორკშოპის QUALITDE-2022 საპროგრამო კომიტეტის წევრი.
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მათემატიკური ფიზიკის განყოფილება

როლანდ დუდუჩავა (განყოფილების ხელმძღვანელი, 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 (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), გიორგი
ჭკადუა (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი).

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი:
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; პროექტის
დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. სასაზღვრო ამოცანები წრფივი და არაწრფივი კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებებისათვის
და მათემატიკური ფიზიკის ამოცანები; მეცნიერების დარგი: მათემატიკა; სამეცნიერო მიმართულება:
მათემატიკური ფიზიკა; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები: 2019-2023

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. რ. დუდუჩავა (პროექტის საერთო ხელმძღვანელი); ოთარ ჭკადუა - მკვლევარი; თენგიზ ბუჩუკური -
მკვლევარი; დავით კაპანაძე - მკვლევარი; როლანდ გაჩეჩილაძე - მკვლევარი;
ქვეთემები: ავთანდილ გაჩეჩილაძე - მკვლევარი; ეკატერინე პესეცკაია - მკვლევარი; გიორგი ჭკადუა -
მკვლევარი.

პროექტის ქვეთემები და შემსრულებლები:

A. სასაზღვრო ამოცანები კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებებისათვის ზედაპირებზე და
გარსების მოდელებზე სითბოს გავრცელების, სხეულების მიერ ელექტრომაგნიტური  ტალღების არეკვლის, მათ
გარშემო სითხის მოძრაობის (რ. დუდუჩავა, თ. ბუჩუკური)

B. ტალღის გავრცელების ამოცანები კრისტალებში, მეტამასალებსა და კომპოზიტებში  (დ. კაპანაძე, ე.
პესეცკაია)

C. თერმო-ელექტრო-მაგნიტო-დრეკადობის დინამიკის სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანები  დრეკადი
მრავალკომპონენტიანი, შიგა და საკონტაქტო ბზარების შემცველი შედგენილი სტრუქტურების  დაზუსტებულ
მოდელებში  (თ. ბუჩუკური, ო. ჭკადუა, გ. ჭკადუა).

D. ამოცანები რომლებიც ყალიბდებიან ვარიაციული და კვაზივარიაციული უტოლობების სახით  (რ.
გაჩეჩილაძე, ა. გაჩეჩილაძე).

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების
შესრულების შედეგები
2.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების
მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. სასაზღვრო ამოცანები წრფივი და არაწრფივი კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებებისათვის
და მათემატიკური ფიზიკის ამოცანები; მეცნიერების დარგი: მათემატიკა; სამეცნიერო მიმართულება:
მათემატიკური ფიზიკა; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები: 2019-2023

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. რ. დუდუჩავა (პროექტის საერთო ხელმძღვანელი); ოთარ ჭკადუა - მკვლევარი; თენგიზ ბუჩუკური -
მკვლევარი; დავით კაპანაძე - მკვლევარი; როლანდ გაჩეჩილაძე - მკვლევარი; ავთანდილ გაჩეჩილაძე -
მკვლევარი; ეკატერინე პესეცკაია - მკვლევარი; გიორგი ჭკადუა - მკვლევარი.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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1. A. გამოკვლეულია შერეული სასაზღვრო ამოცანა ლამეს განტოლებისთვის  თერმდრეკად  თხელ ფენაში

[ , ]h h h    ლიფშიცის საზღვრიანი  ზედაპირის გარშემო. h არის ზედა და ქვედა ზედაპირებზე
მოცემულია ნეიმანის სასაზღვრო პირობები (ძაბვები და სითბოს ნაკადი), ხოლო გვერდით ზედაპირზე-
დირიხლეს ტიპის  სასაზღვრო პირობები  (ე.ი., გადაადგილებები და ტემპერატურა).  განხილული იქნა
მოცემული  სასაზღვრო ამოცანის ეკვივალენტური ვარიაციული დასმა - ენერგიის ფუნქციონალის მინიმუმის
პოვნის ამოცანა. დამტკიცდა, რომ როდესაც ფენის სისქე h მიისწრაფვის 0-კენ, ანუ 0h  , ენერგიის
ფუნქციონალს გააჩნია  -ზღვარი, რომელიც წარმოადგენს  შუა ზედაპირზე განსაზღვრულ გარკვეულ
ფუნქციონალს. მისი შესაბამისი  დირიხლეს სასაზღვრო ამოცანა  ზედაპირზე წარმოადგენს საწყისი
შერეული სასაზღვრო ამოცანის  ზღვარს და ჩაიწერება გიუნტერის მხები წარმოებულების

: , 1,2,3k k kD k     , საშუალებით  ზ ე და პ ი რ ზ ე ს ა და ც,  ზედაპირის გარე ნორმალია, ხოლო 
არის ნორმალური წარმოებული.

მიღებული სასაზღვრო ამოცანა წარმოადგენს გარსის განტოლების ახალ ფორმას.  ნაჩვენებია, რომ ნეიმანის
სასაზღვრო პირობებმა (ძაბვებმა) საწყისი h არის ზედა და ქვედა  ზედაპირებიდან განიცადეს მიგრაცია და
აღმოჩნდნენ მიღებული დირიხლეს სასაზღვრო ამოცანის ძირითადი განტოლების მარჯვენა მხარეში 
ზედაპირზე.

B. განხილულია ნახევარსიბრტყეში დიფრაქციის ამოცანები მეტამასალებისა და კრისტალების მათემატიკური
მოდელი სამკუთხა ბადისთვის. წინა წლებში მიღებული შედეგების გამოყენებით დამტკიცებულია არსებობისა
და ერთადერთობის თეორემები, მიღებულია ამონახსნის წარმოდგენის ფორმულები.

C. შესწავლილია  თერმო-პიეზო-ელექტრობის თეორიის დირიხლეს, ნეიმანისა და შერეული ტიპის
ურთიერთქმედების სასაზღვრო-ტრანსმისიის ფსევდორხევის ამოცანები. განხილული თერმო-პიეზო-
ელექტრობის მოდელი ეფუძნება გრინ-ნახდის (Green-Naghdi) თერმოდრეკადობის თეორიას ენერგიის
დისიპაციის  (გაბნევის) გარეშე. ამ თეორიაში, კერძოდ,  დასაშვებია თერმული ტალღების გავრცელება
სასრული სიჩქარით.

პოტენციალთა და ფსევდოდიფერენციალურ განტოლებათა მეთოდის გამოყენებით დამტკიცებულია
სასაზღვრო-ტრანსმისიის  ამოცანების ამონახსნის არსებობისა და ერთადერთობის თეორემები. შერეული
ამოცანის შემთხვევაში გამოკვლეულია ამონახსნის სიგლუვე ე.წ. სინგულარული წირების (ბზარის კიდეების,
სხვადასხვა ტიპის სასაზღვრო პირობების გამყოფი წირების ან საკონტაქტო ზედაპირისა და შედგენილი
სხეულის გარე ზედაპირის გადაკვეთის წირების) მახლობლობაში, სადაც იცვლებიან სასაზღვრო პირობები.
ნაჩვენებია, რომ ამონახსნის სიგლუვე საზოგადოდ დამოკიდებულია როგორც დრეკად ასევე ელექტრულ და
თერმულ მუდმივებზე და არ არიან დამოკიდებული სინგულარული  წირის გეომეტრიაზე.

D. გამოკვლეულია ბლანტი მომენტური დრეკადობის თეორიის სასაზღვრო საკონტაქტო ამოცანა
არაერთგვაროვანი, ანიზოტროპული სხეულებისათვის ხახუნის ეფექტის გათვალისწინებით. შესწავლილია
დასმული სასაზღვრო საცონტაქტო ამოცანის სუსტი ამონახსნების არსებობის და ერთადერთობის საკითხი.
ამონახსნის ერთადერთობა გამოკვლეულია გრინის ფორმულებისა და პოტენციალური ენერგიის დადებითად
განსაზღვრულობის გამოყენებით. ამოცანის ამონახსნის არსებობის შესასწავლად დასმული ფიზიკური ამოცანა
გარკვეულ პირობებში ეკვივალენტურად დაყვანილია სივრცით ვარიაციულ უტოლობაზე. თავი მხრივ
ვარიაციული უტოლობა მცირე პარამეტრზე დამოკიდებული რეგულარიზაციის საშუალებით
ეკვივალენტურად დაიყვანება რეგულარიზებულ ვარიაციულ განტოლებაზე, რომლის შესწავლა
განხორციელებულია ფაედო-გალიორკინის აპროქსიმაციის მეთოდის გამოყენებით. რეგულარიზებული
ვარიაციული განტოლების ამონახსნის გარკვეული აპრიორული შეფასებების დადგენის შემდეგ გვეძლევა
საშუალება ზღვარზე გადასვლისა, ჯერ სივრცის განზომილების მიმართ და შემდეგ  მცირე პარამეტრის მიმართ.
და ბოლოს, დადგენილია, რომ ზღვრული ფუნქცია წარმოადგენს დასმული სასაზღვრო საკონტაქტო ამოცანის
ამონახსნს.

3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით
დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
3.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების
მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. მეტამასალები ბზარებით და ტალღის დიფრაქციის ამოცანები (მათემატიკა, გამოყენებითი მათემატიკა), FR-21-
301; 2022-2024
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2. მოძრავი მანიფოლდები. მიმართულება:1. ზუსტი მეცნიერებები და ინჟინერია. ქვე-მიმართულება:1.3.
კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკა. კატეგორია: 1.3.16 ბიოლოგიური სისტემების ფიზიკა, FR-21-2844; IV.2022-
IV.2025.

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. დავით კაპანაძე – პროექტის ხელმძღვანელი;  ე. პესეცკაია – პროექტის კოორდინატორი, ზ. ვაშაკიძე – ძირითადი
მკვლევარი.
2. დავით სვინტრაძე  (საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელი),  გიორგი ტეფნაძე (პროექტის კოორდინატორი),
ძირითადი შემსრულებლები: როლანდ დუდუჩავა, თენგიზ ბუჩუკური.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. შესწავლილია წვრილი ჭრილის დიფრაქციის ამოცანებს ორგანზომილებიანი სამკუთხა ბადეში
გავცელებული ტალღებისთვის. სპეციალური სტრუქტურა საშუალებას გვაძლევს განვიხილოთ დირიხლეს
ამოცანები ჰელმჰოლცის დისკრეტული განტოლებისთვის ნახევარ სიბრტყეში. მიღებულია ახალი შედეგები
ამოხსნის არსებობისა და ერთადერთობის შესახებ როდესაც ტალღური რიცხვი k ∈ (0, 3)\{2√2}. ასევე მიღებულია
ამოხსნის ზუსტი წარმოდგენის ფორმულა.

2. აინშტაინის ფარდოფითობის ზოგადი თეორიის აღმოჩენის შემდეგ სივრცე-დროის გეომეტრია გახდა
მეცნიერების ძირითადი ფუნდამენტური იდეების წყარო. მიუხედავად იმისა რომ დიდი ყურადღება დაეთმო
სივრცე დროის გეომეტრიის კვლევას, ცოცხალი ორგანიზმების გეომეტრიული მრავალფეროვნება დარჩა
ამოუხსნელ პრობლემად. პრობლემა მარტივად ჟღერს: რა განსაზღვრავს ცოცხალი ორგანიზმების
მორფოლოგიურ მრავალფეროვნებას, თუ ცნობილია რომ, ფუნდამენტურ ფიზიკის დონეზე მათი წარმოქმნის
მექანიზმები ერთიდაიგივე უნდა იყოს. ამ პრობლემის ამოხსნის მცდელობამ ბევრ აღმოჩენამდე მიიყვანა
ბიოფიზიკოსები, მათ შორისაა სტატიკური ფორმების განტოლება. ფორმების განტოლება მეოთხე რიგის
არაწრფივი/არაორდინალური დიფერენციალური განტოლებაა, რომელიც რჩება ანალიზურად ამოუხსნელად.
თუმცა, ფორმის განოტლება, როგორც ჩვენ მოგვიანებით ვაჩვენეთ, არის არაზუსტი და სამართლიანია მხოლოდ
სტატიკური ფორმებისათვის. მოძრავი ფორმების ზუსტი განტოლებები არ იყო ცნობილი. მოძრავი ფორმების
განტოლებიბის გამოსაყვანად დიფერენციალური გეომეტრია აღმოჩნდა არასაკმარისი და საჭიროებდა
განზოგადებას. ეს განზოგადება ცნობილი გახდა ბოლო ათწლეულის განმავლობაში და დღესდღეობით
გავრცელებულია მოძრავი ზედაპირების კალკულუსის სახელით. ჩვენ ვიყენებთ მოძრავი ზედაპირების
კალკულუსს და გამოგვყავს სამ და ორ განზომილებიანი ზედაპირების მოძრაობის ზოგადი განტოლებები,
რითაც ვაჩვენებთ რომ, ნებისმიერი ზედაპარი გარემოსთან მექანიკური წონასწორობის პირობებში, იღებს
მუდმივი საშუალო სიმრუდის ფორმას. ყველაზე ცნობილი მუდმივი საშუალო ფორმებიდან არის სიბრტყე,
ცილინდრი და სფერო. აქედან გამომდინარე სულაც არ არის გასაკვირი თუ რატომაა ასე ხშირი სპონტანურად
წარმოქმნილი სფეროების, ბრტყელი ზედაპირების ან ცილინდრული ფორმების ყოველდღუირ ცხოვრებაში
დამზერა (წვიმის წვეთები, მიცელები, საპნის ბუშტები და ა.შ.). ამ განტოლებების გამოყენებით შეიძლება
ეფექტურად აიხსნას მაკრომოლეკულების კონფორმაციული დინამიკა, უჯრედების ფორმების
მრავალფეროვნება და დინამიკა, ქსოვილების და ორგანოების ფორმის ცვლილებით მოძრაობა, წვეთების
დინამიკა და ა.შ. ფუნდამენტური ფიზიკის თვალსაზრისით ეს განტოლებები აერთიანებს და ანზოგადებს
ელექტროდინამიკის და სითხეების დინამიკის კონცეფციებს.

3.2.
1) დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო
მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწყებისა და დამთავრებ ის
წლები
1. ფუნქციათა სივრცეები და ინტეგრალური ოპერატორები ლოკალურად კომპაქტურ აბელის ჯგუფებზე,
1. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი 1.1. მათემატიკა. FR-19-676; 09 მარტი, 2020, 09 მარტი, 2023

2. თერმო-ელექტრო-მაგნიტო დრეკადობის თეორიის დინამიკის შერეული საკონტაქტო ამოცანების
მათემატიკური ანალიზი და მასთან დაკავშირებული ურთიერთქმედების ამოცანები სხვადასხვა
განზომილებიანი ველებისათვის, FR-18-126 1. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი 1.1. მათემატიკა;
25 თებერვალი, 2019, 25 ოქტომბერი, 2021. პროექტი გაგრძელებული იქნა 2022 წლის 25 აპრილამდე.
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3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის
მიზნობრივი საგრანტო კონკურსის პროექტი „მათემატიკის საოცარი სამყარო“ SPG-21-2194;
11 სექტემბერი 2021, 28 მაისი, 2022.

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. გიორგი ტეფნაძე  (საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელი),  მედეა ცაავა (კოორდინატორი), ძირითადი
შემსრულებლები: როლანდ დუდუჩავა, გიორგი თუთბერიძე.
2. დავით ნატროშვილი (საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელი), ოთარ ჭკადუა (კოორდინატორი), ძირითადი
შემსრულებლები: თენგიზ ბუჩუკური, გიორგი ჭკადუა, მაია მრევლშვილი.
3. როლანდ დუდუჩავა (საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელი), ძირითადი შემსრულებლები  გიორგი ტეფნაძე
(კოორდინატორი), თენგიზ ბუჩუკური, მ. ცაავა, ე. ხმალაძე, გ. გოგიშვილი, გ. თუთბერიძე,  ზ. ვაშაკიძე

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. პრობლემატიკას, რომელსაც განვიხილავთ მიმდინარე პროექტში არის მეტად მნიშვნელოვანი მათემატიკურ
ანალიზსა და მის გამოყენებებში. ისინი მოითხოვენ ტექნიკას, რომელიც უმეტესწილად განვითარდა
უკანასკნელი ოთხი ათეული წლის განმავლობაში.

მეორე საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში განვიხილეთ ამოცანა 2, ამოცანა 3 და ამოცანა 6 (იხილეთ
საპროექტო წინანდადება).
1) დავამტკიცეთ ძლიერად შეჯამებადობის თეორემები ორგანზომილებიანი უოლშის და ტრიგონომეტრიული

მწკრივების კერძო ჯამების მიმართ კლასიკურ და მარტინგალურ ჰარდის pH სივრცეებში, როცა 0 1p 

იმ შემთხვევაში, როცა ინდექსები არიან შეზღუდულნი პირობით 12 / 2 , 1,..., 1.i ik k i n 
   

2) დავამტკიცეთ ძლიერად შეჯამებადობის თეორემები ორგანზომილებიანი უოლშის და ტრიგონომეტრიული
მწკრივების დიაგონალური კერძო ჯამების მიმართ კლასიკურ და მარტინგალურ ჰარდის pH სივრცეებში,

როცა 0 1.p 
3) შევისწავლით სინგულარული ინტეგრალური ოპერატორების ანალოგებს (კონვოლუციები უბან-უბან

მუდმივი სიმბოლოებით), რათა გამოვიყენოთ ლოკალიზაციისთვის ბანახის ალგებრებში.

საანგარიშო პერიოდში გამოქვეყნდა ოთხი პუბლიკაციია საერთაშორისო ჟურნალებში:

 N. Gogolashvili, K. Nagy, G. Tephnadze, Strong convergence theorem for Walsh-Kaczmarz-Fej\'er means,
Mediterr. J. Math., 2021, 18 (2), 37.

 N. Gogolashvili, G. Tephnadze, Maximal operators of $T$ means with respect to Walsh-Kaczmarz system, Math.
Inequal. Appl., 24, 3 (2021) 737–750.

 N. Gogolashvili, G. Tephnadze, On the maximal operators of $T$ means with respect to Walsh-Kaczmarz system,
2021, 58 (1), 119–135.

 G. Tutberidze,  Sharp     type  inequalities of maximal operators of    means with respect to Vilenkin systems with
monotone coefficients, Mediterr. J. Math., https://doi.org/10.1007/s00009-021-01958-4.

დამატებით ასევე დასაბეჭდადაა მიღებული შემდეგი პუბლიკაციები:
 R. Duduchava, Convolution equations on the Lie group G=(-1,1), https://arxiv.org/abs/2208.08765, 26 pages, 2022.

Submitted to „Mathematical Methods in the Applied sciences”
 D. Cardona, R. Duduchava, A. Hendrickx, M. Ruzhansky, Global pseudo-differential operators on the Lie group

$G= (-1,1)^n$. https://arxiv.org/abs/2209.09751, 34 pages, 2022. Submitted to “Journal of Functional Analysis”.

საანგარიშო პერიოდში შესრულდა 8 მოხსენება პრეზენტაცია საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებაზე
საზღვარგარეთ.

2 მოხსენება შესრულდა  როლანდ დუდუჩავასა და გიორგი ტეფნაძის მიერ შემდეგ საერთაშორისო
კონფერენციაზე „ოპერარტორების თეორია და გამოყენებები“ IWOTA, 2022 წლის 6 – 10 სექტემბერი, კრაკოვი,
პოლონეთი. ორი მოხენება როლანდ დუდუჩავასა და გიორგი ტეფნაძის მიერ გენტში (ბელგია) ვიზიტის დროს,
რ. დუდუჩავას მოხსენება ავეიროში (პორტუგალია) ორი მოხსენება შესრულდა გიორგი თუთბერიძის და
გიორგი ტეფნაძის მიერ ნორვეგიაში ვიზიტის ფარგლებში.
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ასევე შედგა 3 მოხსენება საქართველოში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე „XII International
Conference of the Georgian Mathematical Union“, მომხსენებლები იყვნენ როლანდ დუდუჩავა, გიორგი
თუთბერიძე და გიორგი ტეფნაძე.

რ. დუდუჩავას მოხსენებებთან დაკავშირებული ინფორმაცია, როგორიცაა სათაური, დრო და ა.შ,
დამატებითი ინფორმაციის სახით არის წარმოდგენილი.

2. პროექტით ჩატარებული სამეცნიერო კვლევებით შესწავლილია შერეული საწყის-სასაზღვრო-საკონტაქტო
ამოცანების ფართო კლასი კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ  განტოლებათა იმ სისტემებისთვის,
რომლებიც გვხვდება  უბნობრივად   არაერთგვაროვანი დრეკადი მრავალკომპონენტიანი სტრუქტურების
შემთხვევაში,  როდესაც განსხვავებულ მოსაზღვრე არეებში განიხილება გრინ-ლინდსეის განზოგადებული
თერმო-ელექტრო-მაგნიტო დრეკადობის  თეორიის შესაბამისი მატემატიკური მოდელები. ამასთან
იგულისხმება, რომ ეს კომპოზიტური სტრუქტურები შეიცავენ  საკონტაქტო ბზარებს. ასეთი ტიპის ამოცანებს
მივყავართ მომიჯნავე არეებში სხვადასხვა განზომილებიანი ფიზიკური ველების ურთიერთქმედების
დინამიკურ ამოცანებზე.

შესწავლილია მათემატიკური ამოცანის ამონახსნის არსებობა და ერთადერთობა შესაბამის სობოლევ-
სლობოდეცკის, ბესელის პოტენციალთა და ბესოვის ფუნქციონალურ სივრცეებში და დადგენილია ამონახსნის
რეგულარობის თითქმის საუკეთესო თვისებები განსაკუთრებული წირების (ბზარის კიდეების, სხვადასხვა
ტიპის სასაზღვრო პირობების გამყოფი წირების ან საკონტაქტო ზედაპირისა და შედგენილი სხეულის გარე
ზედაპირის გადაკვეთის წირების) მახლობლობაში. გარდა ამისა, დინამიკის ამოცანების ამონახსნებისთვის
მიღებულია ასიმპტოტური ფორმულები განსაკუთრებული წირების მახლობლობაში და დახასიათებულია
ამონახსნების მთავარი სინგულარული წევრებისა და ძაბვის მთავარი სინგულარობების სტრუქტურა,
რომლებიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ძაბვის ინტენსივობის კოეფიციენტების დადგენაში. თეორიული
შედეგების გამოყენებით შემუშავდა ეფექტური რიცხვითი ალგორითმები ძაბვის სინგულარობის
მაჩვენებლების გამოსათვლელად და შესწავლილია  მათი დამოკიდებულება მატერიალურ პარამეტრებზე.
ნაჩვენებია, რომ ეს სინგულარობის მაჩვენებლები ცალსახად შეიძლება განისაზღვროს შესაბამისი
ფსევდოდიფერენციალური ოპერტორის მთავარი ერთგვაროვანი სიმბოლური მატრიცის საშუალებით.
გამოკვლევა განხორციელდა ლაპლასის გარდაქმნის, პოტენციალთა მეთოდის და საზღვრიან მრავალსახეობაზე
განსაზღვრულ ფსევდოდიფერენციალურ  განტოლებათა თეორიის  გამოყენებით.

დამუშავებულია ლოკალიზებულ სივრცულ-სასაზღვრო ინტეგრალურ განტოლებათა (LBDIE) მეთოდი
ცვლადკოეფიციენტებიანი მეორე რიგის კერძოწარმოებულიან დიფერენციალურ განტოლებათა ძლიერად
ელიფსური სისტემებისათვის რობინის ტიპის ამოცანების ამოსახსნელად. LBDIE მეთოდის განზოგადება
მოხდა ორი მიმართულებით: არაგლუვი სასაზღვრო ზედაპირების შემთხვევისათვის (განსახილველი არის
საზღვარი შეიძლება იყოს ლიპშიცის ზედაპირი) და არაგლუვი მალოკალიზებელი ფუნქციების
შემთხვევისათვის (მალოკალიზებელი ფუნქცია შეიძლება იყოს უბნობრივ მუდმივი წყვეტილი ფუნქცია).

3. პროექტის ძირითადი მიზანი იყო მათემატიკით დაინტერესებულ მოსწავლეებს გაუღრმავოს ცოდნის დონე
და ინტერესი მათემატიკისადმი. ამისათვის დაგეგმილი იყო ონლაინ ლექციების საშუალებით პოპულარულად,
მოსწავლეთათვის გასაგებ დონეზე გაგვეცნო მათემატიკის როლი სამყაროს შეცნობაში, მისი მნიშვნელობა
მეცნიერებისა და საზოგადოებისთვის, მათემატიკის თანამედროვე მდგომარეობა და პრობლემები, მათემატიკის
ისტორიის საინტერესო ფაქტები. ლექციების თემატიკა მოიცავდა მათემატიკის მრავალ სფეროს.
პროფესიონალი მათემატიკოსების მიერ წაკითხულმა 16 ლექციამ ხელი შეუწყო მოსწავლეთა მრავალმხრივ
განვითარებას და მათემატიკის ცოდნის დონის ამაღლებას.. პროექტი განკუთვნილი იყო საქართველოში და
საზღვარგარეთ მცხოვრები მოსწავლეებისათვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან მათემატიკით.
დაგეგმილი პრეზენტაციები ჩატარდა ონლაინ რეჟიმში. მოხსენებები ჩატარდა ქართულად და მასში ბევრი იყო
მსმენელები რეგიონებიდან. პროექტი მისცა საშუალება მოსწავლეებს სკოლიდანვე მიეიღოთ წარმოდგენა
უმაღლეს სკოლებში მათემატიკის საუკეთესო პროგრამების შესახებ როგორც საქართველოში, ასევე
საზღვარგარეთ, რაშიც მათ დაეხმარებათ ადგილობრივი და საზღვარგარეთ მოღვაწე მეცნიერები.მოსწავლეებს
აგრეთვე მიეცათ საშუალება მონაწილეობა მიეიღოთ ლექციებთან დაკავშირებულ დისკუსიაში, ემსჯელათ
მეცნიერთა მიერ დასმულ ამოცანებზე, გაეგზავნათ შეკითხვები და კომენტარები.

2022 წლის 22 მაისს შედგა პრეზენტაციების კონკურსი. მოსწავლეებს მიეცათ საშუალება წარმოედგინათ
პრეზენტაცია მათთვის სასურველ თემაზე. გამარჯვებული 7 მოსწავლე დაჯილდოვდა სიგელებით, ხოლო 5
მათგანი (რომელთაგან 3 რეგიონებიდანაა) ლეპტოპებით და პლანშეტებით. პროექტის შესახებ ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობასა და გავრცელებაზე მხარდაჭერა გვქონდა განათლების სამინისტროს მხრიდან. ასევე,
პროექტის გავრცელებაში დაგვეხმარა ფეისბუკ-ჯგუფი „მათემატიკის საოცარი სამყარო“
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ttps://www.facebook.com/groups/2912855332337335, რომელშიც შეუძლია გაწევრიანება საქართველოსა და
საზღვარგარეთის ნებისმიერ მოსწავლეს.

2022 წელს კვლავ მოვიპოვეთ მეცნიერების პოპულარიზაციის გრანტი SPG-21-2194, რომელიც დასრულდება
პრეზენტაციების კონკურსით 2023 წლის მაისში.

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი ISSN-ის
მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. T. Buchukuri, R. Diduchava, Solvability and numerical approximation of the shell equation derived by the Г-

convergence, Mem. Differential Equations Math. Phys. 82 (2021), pp.39-55 (ა რ ა ი ს ა ხ ა წ ლი ს 2021
ა ნ გ ა რ ი შ შ ი ); ISSN 1512-0015; ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი, ი.ჯავახიშვილის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი; 17 გვ.

2. O. Chkadua, A. Toloraia, Boundary-transmission problems of the thermo-piezo-electricity theory without energy
dissipation. Trans. A. Razmadze Math. Inst. 176 (2022), no. 1, 1--27. ISSN 1512-0015; ა. რაზმაძის მათემატიკის
ინსტიტუტი, ი.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი; 27 გვ.

3. G. Chkadua, Asymptotic analysis and regularity results for a mixed type interaction problem of acoustic waves and
electro-magneto-elastic structures. Mem. Differ. Equ. Math. Phys. 85 (2022), 53--74. ISSN 1512-0015; ა. რაზმაძის
მათემატიკის ინსტიტუტი, ი.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი; 22 გვ.

4. O. Chkadua, A. Toloraia, Mixed Type  Boundary-transmission problems  with interior craks of the thermo-piezo-
electricity theory  without energy dissipation. Mem. Differ. Equ. Math. Phys. (2023), (მიღებულია დასაბეჭდად);
ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი, ი.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი;
27 გვ.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. ნაშრომში შესწავლილია  თერმო-პიეზო-ელექტრობის თეორიის დირიხლეს, ნეიმანისა და შერეული ტიპის

ურთიერთქმედების სასაზღვრო-ტრანსმისიის ფსევდორხევის ამოცანები. განხილული თერმო-პიეზო-
ელექტრობის მოდელი ეფუძნება გრინ-ნახდის თეორიას ენერგიის დისიპაციის  (გაბნევის) გარეშე. ამ
თეორიაში დასაშვებია თერმული ტალღების გავრცელება სასრული სიჩქარით. პოტენციალთა და ფსევდო-
დიფერენციალურ განტოლებათა მეთოდის გამოყენებით დამტკიცებულია სასაზღვრო-ტრანსმისიის
ამოცანების ამონახსნის არსებობისა და ერთადერთობის თეორემები. შერეული ამოცანის შემთხვევაში
გამოკვლეულია ამონახსნის სიგლუვე  იმ წირის მახლობლობაში, სადაც იცვლებიან სასაზღვრო პირობები.
ნაჩვენებია, რომ ამონახსნის სიგლუვე საზოგადოდ დამოკიდებულია როგორც დრეკად ასევე ელექტრულ
და თერმულ მუდმივებზე და არ არიან დამოკიდებული იმ  წირის გეომეტრიაზე სადაც იცვლება სასაზღვრო
პირობები.

2. ნაშრომში განხილულია სითხისა და სხეულის აკუსტიკური ურთიერთქმედების 3-განზომილებიანი

მოდელი, როდესაც ელექტრო-მაგნეტო დრეკად სხეულს  უკავია  შმოსაზღვრული არე, რომელიც

ჩადგმულია
3 \R    შემოუსაზღვრულ არეში.  ამ შემთხვევაში შემოსაზღვრულ

 არეში არის
ხუთგანზომილებიანი ეექტრო-მაგნეტო-დრეკადი ველი (გადაადგილების ვექტო-რის სამი კომპონენტი,

ელექტრული პოტენციალი და მაგნიტური პოტენციალი), ხოლო
 შემოუსაზღვრელ არეში-აკუსტიკური

წნევის სკალარული ველი. ფიზიკური  კინემატიკური და დინამიკური ურთიერთქმედებები
მათემატიკურად აღიწერილია შესაბამისი სასაზღვრო და ტრანსმისიის პირობებით.  ნაშრომში
მოთხოვნილია ნაკლები შეზღუდვები ელექტრო-მაგნეტო-დრეკადობის დიფერენციალურ ოპერატორზე და
შემოღებულია შესაბამისი ასიმპტოტური კლასები. კერძოდ, მატრიცული დიფერენციალური ოპერატორის
შესაბამის მახასიათებელ პოლინომს შეიძლება გააჩნდეს  ჯერადი ნამდვილი ნულები.

3. ნაშრომში განხილულია შერეული ტიპის ურთიერთქმედების ამოცანა, კერძოდ, ტრანსმისიის პირობების

გარდა,
 არის  საზღვრის ერთ ნაწილზე მოცემულია ელექტრული და მაგნიტური ველის პოტენციალები

(დირიხლეს პირობა), ხოლო მეორე ნაწილზე - ელექტრული გადაადგილების  და მაგნიტური  ინდუქციის
ნორმალური კომპონენტები (ნეიმანის პირობა). მიღებულია ამონახსნის ამონახსნის ასიმპტოტური გაშლა იმ
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წირის მახლობლობაში, სადაც იცვლება სასაზღვრო პირობები, და ასიმპტოტური ანალიზის გამოყენებით
დადგენილია ამო-ცანის ამონახსნის ოპტიმალური ჰელდერის სიგლუვე.

4. ნაშრომში შესწავლილია  თერმო-ელექტრო-დრეკადობის თეორიის შერეული ტიპის ურთიერთქმედების
სასაზღვრო-ტრანსმისიის ფსევდორხევის ამოცანა  შიგა ბზარებით. განხილული თერმო-პიეზო-
ელექტრული მოდელი ეფუძნება გრინ-ნახდის თეორიას ენერგიის დისიპაციის  (გაბნევის) გარეშე.
პოტენციალთა და საზღვრიან ზედაპირზე განსაზღვრულ ფსევდოდიფერენციალურ განტოლე-ბათა
მეთოდის გამოყენებით დამტკიცებულია ბზარის ტიპის ტრანსმისიის ამოცანის ამონახსნის არსებობისა და
ერთადერთობის თეორემა. გამოკვლეულია ამონახსნის რეგულარობა სინგულარული წირების მიდამოში.
სიგულარული წირებია  ბზარის კიდე და ის წირი, სადაც იცვლებიან სასაზღვრო პირობები. ამონახსნის
რეგულარობა საზოგადოდ დამოკიდებულია მასალის პარამეტრებზე და არ არის დამოკიდებული იმ
წირის გეომეტრიაზე სადაც იცვლებიან სასაზღვრო პირობები, ხოლო ბზარის კიდის მიდამოში ამონახსნის
სიგლუვე ½ უდრის.

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში
7.3. სტატიები
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI;
ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების რაოდენობა
1. R. Duduchava, Convolution equations on the Lie group G=(-1,1). https://arxiv.org/abs/2208.08765, 2022, Submitted to

„Mathematical Methods in the Applied sciences”, 26 pp.
2. D. Cardona, R. Duduchava, A. Hendrix, M. Ruzhanski, Global pseudo-differential operators on the Lie group G=

(-1,1)^n. https://arxiv.org/abs/2209.09751, 2022. Submitted to “Journal of Functional Analysis”, 34 pp.
3. D. Kapanadze, C. Pesetskaia, Half-plane diffraction problems on a triangular lattice. DOI: 10.48550,

https://arxiv.org/abs/2207.04386, 2022, Submitted to „Journal of Engineering Mathematics”, 26 pp.
4. G. Chkadua, E. Shargorodsky. Asymptotic Analysis of Fundamental Solutions of Hypoelliptic Operator, Submitted to

Georgian Mathematical Journal. De  Gruyter, Germany, Online ISSN: 1572-9176; Print ISSN: 1072-947X; 25 pp.
5. R. Gachechiladze. Boundary contact problems with regard to friction of couple-stress viscoelasticity for

inhomogeneous anisotropic bodies. (quasi-static cases). Submitted to Georgian Mathematical Journal. Online
ISSN: 1572-9176; Print ISSN: 1072-947X; 25 pp.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. ინტერვალი G=(-1,1) გადაიქცევა ლის ჯგუფად თუ ჯგუფური ოპერაცია განმარტებულია ტოლობით x o
y:=(x+y)/(1+xy), თუ x,y აღებულია ჯგუფიდან G. ეს გვაძლევს საშუალებას განვმარტოთ ჰაარის ინვარიანტული
ზომა dG(x):= dx/(1-x^2) და ფურიეს გარდაქმნა F_G ჯგუფზე. და, როგორც შედეგი, გვაქვს შესაძლებლობა
განვმარტოთ ფუტიეს კონვოლუციის ოპერატორები W^0_{G,a}:=F_G^{-1} aF_G ჯგუფზე G. ფუნქციას a(t)
ეწოდება კონვოლუციის ოპერატორის (განტოლების) სიმბოლო.  კონვოლუციის განტოლებათა ამ კლასს
მიეკუთვნებიან ისეთი ცნობილი განტოლებები როგორიცაა პრანდტლის, ტრიკომის, ლავრენტიევ-ბუწაძის
განტოლებები  და, აგრეთვე, ნებისმიერი რიგის დიფერენციალური განტოლებები ბუნებრივი წონიანი
წარმოებულებით G ჯგუფზე D_G u(x)=(1-x^2)u'(x), x\in G. მითითებული განტოლებები განიხილება და
ამოიხსნება ბესელის პოტენციალთა სევრცეების \bH^s_p(G,dG(x)), 1<p<oo, და ჰელდერ-ზიგმუნდის Z^r(G)
0<r<oo სივრცეებში, რომლებიც ადაპტირებულია ჯგუფის G მიმართ. დამტკიცებულია თეორემები
კონვოლუციის ოპერატორების შემოსაზღვრულობის შესახებ მითითებულ სივრცეებში (ფურიეს
მულტიპლიკატორების პრობლემა). კონვოლუციის ოპერატორის W^0_{G,a} (განტოლების W^0_{G,a}u=f)
სიმბოლო a(t),  t\in R=(-oo,oo), განსაზღვრავს ოპერატორის შებრუნებადობის (განტოლების ცალსახად
ამოხსნადობის) კრიტერიუმს: ოპერატორი შებრუნებადია (განტოლება ცალსახად ამოხსნადია) მაშინ და
მხოლოდ მაშინ როდესაც სიმბოლო a(t) ელიფსიურია, ანუ det a(t) არ არის გადაგვარებული (არ ნულდება
არსად). განტოლების ამონახსნი იწერება ცხადად შებრუნებული სიმბოლოს 1/a(t) მეშვეობით.

2. ჩვენ აღვწერთ ჰერმანდერსი სიმბოლოთა კლასს ღია მრავალსახეობაზე (ლის ჯგუფის სტრუქტურით) G^n =
(-1,1)^n რომელიც უზრუნველჰყოფს ფსევდოდიფერენციალური ოპერატორების შემოსაზღვრულობას ბესელის
პოტენციალთა სივრცეში ჯგუფზე G = (-1,1)^n.ჩვენ ვუჩვენებთ რომ ლის ჯგუფის სტრუქტურა ღია
მრავალსახეობაზე G= (-1,1)^n და შესაბამისიგლობალური ფურიეს ანალიზი ამ ჯგუფზე გვაძლევს საშუალება
განვმარტოთ გლობა;ური სიმბოლო ფაზურ სივრცეზე G X R^n. შედეგად, ფსევდოდიფერენციალური
ოპერატორები რომლებიც ასოცირებულია  ჰერმანდერის სიმბოლოთა კლასთან, წარმოშობს ჰერმანდერის
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კლასს, რომელიც განიმარტება ლოკალურ კოორდინატთა სიტემაში. შემოთავაზებულია
ჰერმანდერისფსევდოდიფერენციალური ოპერატორების  კლასის ანალიზი გლოპბალური სიმბოლოს
ტერმინებში: კომპოზიციის, შეუღკლებული ოპერატორის, პარამეტრიქსის  ფორმულები, L^p-ფეფერმანის
ტიპის შეფასებები, კალდერონ ვაილანკურტის თერემა, გოზბერგის სპპექტრალური თეორემა და სხვა
თვისებები.

3. ჩვენ ვიკვლევთ წვრილი ჭრილის დიფრაქციის ამოცანებს ორგანზომილებიანი ბადეში გავცელებული
ტალღებისთვის. სპეციალური სტრუქტურა საშუალებას გვაძლევს განვიხილოთ ამოცანები ნახევრად
უსასრულო სამკუთხა ბადეზე, შესაბამისად, ვსწავლობთ დირიხლეს ამოცანებს ჰელმჰოლცის დისკრეტული
განტოლებისთვის ნახევარ სიბრტყეში. მიღებულია ახალი შედეგები ამოხსნის არსებობისა და ერთადერთობის
შესახებ როდესაც ტალღური რიცხვი k ∈ (0, 3)\{2√2}. ასევე მიღებულია ამოხსნის ზუსტი წარმოდგენის
ფორმულა.

4. ჰიპოელიფსური კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლების

ფუნდამენტური ამონახსნისთვის შესწავლილია ასიმპტოტური ყოფაქცევა უსასრულობაში, როდესაც
მახასიათებელ პოლინომს გააჩნია ჯერადი ნამდვილი ფესვები. ფუნდამენტური ამონახსნის ასიმპტოტური
გაშლის საფუძველზე შემოტანილია ასიმპტოტური კლასები სადაც დამტკიცებულია განტოლების

არსებობის და ერთადერთობის თეორემები მთელს სივრცეში. მიღებული შედეგებიდან გამოდინარეობს ახალი
ერთადერთობის თეორემა კლასიკური ჰელმჰოლცის განტოლების შემთხვევაში.

5. სტატიაში გამოკვლეულია ბლანტი მომენტური დრეკადობის თეორიის სასაზღვრო საკონტაქტო ამოცანა
არაერთგვაროვანი, ანიზოტროპული სხეულებისათვის ხახუნის ეფექტის გათვალისწინებით. შესწავლილია
დასმული სასაზღვრო საცონტაქტო ამოცანის სუსტი ამონახსნების არსებობის და ერთადერთობის საკითხი.
ამონახსნის ერთადერთობა გამოკვლეულია გრინის ფორმულებისა და პოტენციალური ენერგიის დადებითად
განსაზღვრულობის გამოყენებით. ამოცანის ამონახსნის არსებობის შესასწავლად დასმული ფიზიკური ამოცანა
გარკვეულ პირობებში ეკვივალენტურად დაყვანილია სივრცით ვარიაციულ უტოლობაზე. თავი მხრივ
ვარიაციული უტოლობა მცირე პარამეტრზე დამოკიდებული რეგულარიზაციის საშუალებით
ეკვივალენტურად დაიყვანება რეგულარიზებულ ვარიაციულ განტოლებაზე, რომლის შესწავლა
განხორციელებულია ფაედო-გალიორკინის აპროქსიმაციის მეთოდის გამოყენებით. რეგულარიზებული
ვარიაციული განტოლების ამონახსნის გარკვეული აპრიორული შეფასებების დადგენის შემდეგ გვეძლევა
საშუალება ზღვარზე გადასვლისა, ჯერ სივრცის განზომილების მიმართ და შემდეგ,  მცირე პარამეტრის
მიმართ. და ბოლოს, დადგენილია, რომ ზღვრული ფუნქცია წარმოადგენს დასმული სასაზღვრო საკონტაქტო
ამოცანის ამონახსნს.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1. რ. დუდუჩავა, XII International Conference of the Georgian Mathematical Union; „Convolution equations on Lie

group G=(-1,1)“; 29 აგვისტო - 3 სექტემბერი, 2022 ბათუმი
2. რ. დუდუჩავა, საერთაშორისო კონფერენცია “Deutschland – Schwarzmeerraum – Südkaukasien: Geschichte und

Gegenwart der gegenseitigen Wahrnehmung” Humboldt-Kolleg Tbilissi, 30. November - 2. Dezember 2022. მოხსენება
„Cooperation of Caucasian and Silkroad belt countries-the best way to foster the development of Mathematics”.

3. დ. კაპანაძე; თსუ ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის კონფერენცია; ზომერფელდის
ტიპის გამოსხივების პირობები დისკრეტული ჰელმჰოლცის განტოლებისთვის; 14-18 თებერვალი, 2022
თბილისი.

4. დ. კაპანაძე; XII International Conference of the Georgian Mathematical Union; Half Plane Diffraction Problems on
Triangular Lattice; 29 აგვისტო - 3 სექტემბერი, 2022 ბათუმი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში ან სხვა გამოცემაში არ
გამოქვეყნებულა)
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8. 2. უცხოეთში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი

1. რ. დუდუჩავა, საერთაშორისო კონფერენცია "Modern Methods, Problems and Applications of Operator Theory
and Harmonic Analysis - 2022", August 21-26, 2022, Southern Federal University, Rostov on Don, Russia.
პლენარული მოხსენება ონლაინ „Global pseudo-differential operators on the Lie group  G=(-1,1)^n”

2. რ. დუდუჩავა, საერთაშორისო კონფერენცია „ოპერატორების თეორია და გამოყენებები“, IWOTA, 2022
წლის 6 – 10 სექტემბერს კრაკოვში, პოლონეთი. სექციის “ანალიზი ჯგუფებზე“ ხელმძღვანელი მ.
რუჟანსკისთან ერთად. მოხსენება „Convolution equations on Lie group G=(-1,1)“

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

სამუშაო ვიზიტების საზღვარგარეთ

რ. დუდუჩავა
1. ვიზიტი გენტის უნივერსიტეტში (ბელგია) პროფ. რუჟანსკის მოწვევით და დაფინანსებით, 2022 წლის 1

მარტი-29 აპრილი.
ა) წაკითხული იქნა 3 მოხსენება სემინარებზე და 1 მოხსენება ვორკშოპზე:

ა.1. 2022 წლის 11 მარტს: ანალიზის და კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური
განტოლებების სემინარზე „Convolution equations on Lie group (-1,1)“

ა.2. 2022 წლის 17 მარტს: ანალიზის და კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური
განტოლებების სემინარზე „Singular integral equations on Kondratjev-type spaces“

ა.3. 2022 წლის 23 მარტს: London-Ghent Microlocal Analysis Workshop: 23-24 March
2022, Plenary Talk: „Shell equation derived by the Г-convergence“.

ა.4. 2022 წლის 20 აპრილს: Ghent Mathusalem Colloquium „Convolution equations on Lie
groupს and their application.“

ბ) დაიწერა სტატია:
Cardona D., Duduchava R., Hendrickx A., Ruzhansky M., Global pseudo-diffe\-ren\-tial operators on the Lie
group G= (-1,1)^n. https://arxiv.org/abs/2209.09751, 34 pages, 2022. Submitted to „Journal of Functional
Analysis“.

2. ვიზიტი გენტის უნივერსიტეტში (ბელგია) პროფ. რუჟანსკის მოწვევით. 2022 წლის 8-19 ნოემბერი.
წაკითხული იქნა მოხსენება სემინარზე: „BVPs on Lipschitz domains in the Bessel-Kondratjev potential spaces“

3. ვიზიტი ავეიროს უნივერსიტეტში (პორტუგალია) პროფ. ლ. კასტროს მიწვევით და დაფინანსებით, 2022
წლის 1 აპრილი-31 მაისი.
წაკითხული იქნა მოხსენება სემინარზე: „„Convolution equations on Lie group (-1,1)“

სხვა აქტივობები

რ. დუდუჩავა
1. ვხელმძღვანელობ ონლაინ სემინარებს Tbilisi analysis @ PDE seminar  2 კვირაში ერთჯერ ევგენი

შარგოროდსკისთან ერთად (კინგს კოლეჯი, ლონდონი). 2021 წელს შედგა 20 მსოფლიოში ცნობილი
მრავალი მათემატიკოსის მოხსენება მომხსენებელთა სია, მოხსენებათა ბანერები და თვით მოხსენებების
ჩანაწერები განთავსებულია ვებ გვერდზე

https://www.ug.edu.ge/ge/tbilisi-analysis-and-pde-seminar
2. ვხელმძღვანელობ ონლაინ სემინარებს მოსწავლეებისათვის „მათემატიკის საოცარი სამყარო“ რომელიც

ტარდება ორ კვირაში ერთჯერ. სემინარებს მართავს მმართველი საბჭო, სადაც გაერთიანებულია 10
მათემატიკოსი საქართველიდან, 1 დიდი ბრიტანეთიდან და 1 აშშ-დან.

2021 წელს გაკეთდა 30-ზე მეტი მოხსენება პოპულარულ თემებზე, ჩატარდა პრეზენტაციების კონკურსი
მოსწავლეებუსათვის და დაჯილდოვდა ფასიანი საჩუქრებით (ლეპტოპი, პლანშეტები და სხვა) 8 მოსწავლე.
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2021 წელს მივიღეთ შოთა რუსთაველის ფონდის გრანტი მეცნიერების პოპულარიზაციაში SPG-21-2194.
დაწვრილებით ინფორმაციას შეიძლება გაეცნოთ სემინარის ფეისბუკ-გვერდზე

https://www.facebook.com/groups/2912855332337335/members/?notif_id=1610304616133700&notif_t=groups_invite
_more_people&ref=notif

3. სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიების წევრი
ა. Integral Equations and Operator Theory, Birkhauser
ბ. Georgian Mathematical Journal, De Gruyter
გ. Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics, A. Razmadze

Mathematical Institute, Tbilisi.
დ. Tbilisi Mathematical Journal, Tbilisi.

4. მუშაობა საერთაშორისო სამეცნიერო ორგანიზაციებში
ა. ევროპის მათემატიკოსთა კავშირის სოლიდარობის კომიტეტის წევრი
ბ. აბრეშუმის გზის მათემატიკის ინსტიტუტის მმართველი საბჭოს წევრი,

პეკინი, ჩინეთი
გ. IWOTA-ს (Internetional Workshops on Operator Theory and Applications)

საერთაშორისო  კონფერენციების სერიის მმართველი საბჭოს წევრი
დ. კავკასიის მათემატიკოსთა კონფერენციების CMC მმართველი საბჭოს წევრი

5. 10-მდე საერთაშორისო მათემატიკური ჟურნალის რეცენზენტი. 2021 წელს დაწერილი მაქვს 27 რეცენზია.

ოთარ ჭკადუა
საერთაშორისო სამეცნიერო გამოცემების რეცენზენტი

1. Georgian Mathematical Journal;
2. Memoirs on Partial Differential Equations and Mathematical Physics, A. Razmadze Mathematical Institute, Tbilisi;
3. Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute, Tbilisi;
4. Communications on Pure and Applied Analysis;
5. Complex Variables and  Elliptic Equations;
6. Mathematical Methods in the Applied Sciences.

მიმდინარეობს  მუშაობა მონოგრაფიებზე:
1) O. Chkadua, S.E. Mikhailov, D. Natroshvili , “Boundary-Domain Integral and  Integro-Differential Equations for

Elliptic BVPs”. ამ მონოგრაფიის გამოცემა იგეგმება “Springer”-ის გამოცემაში.
2) T. Buchukuri,  O. Chkadua,  D. Natroshvili, - “Mathematical Problems  of Generalized Thermo-Electro-

Magneto_Elasticity Theory”, რომლის გამოცემაც იგეგმება “Nova Science Publishers” გამოცემაში.

თენგიზ ბუჩუკური

საერთაშორისო მათემატიკური ჟურნალის “Georgian Mathematical Journal“ პასუხისმგებელი რედაქტორი
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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 (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), ლიდა გოგოლაური (მეცნიერი
თანამშრომელი)

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი:
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; პროექტის
დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. უწყვეტ გარემოთა მექანიკის ზოგიერთი საკონტაქტო და შერეული სასაზღვრო ამოცანა; მეცნიერების დარგი:
მათემატიკა; სამეცნიერო მიმართულება: დრეკადობის მათემატიკური თეორია; პროექტის დაწყებისა და
დამთავრების წლები: 2019-2023

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ნ. შავლაყაძე (ჯგუფის ხელმძღვანელი), ს. კუკუჯანოვი (შემსრულებელი), ლ. შაფაქიძე (შემსრულებელი), გ.
კაპანაძე (შემსრულებელი), ლ. გოგოლაური (შემსრულებელი)

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების
შესრულების შედეგები
2.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების
მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. უწყვეტ გარემოთა მექანიკის ზოგიერთი საკონტაქტო და შერეული სასაზღვრო ამოცანა; მეცნიერების დარგი:
მათემატიკა; სამეცნიერო მიმართულება: დრეკადობის მათემატიკური თეორია; პროექტის დაწყებისა და
დამთავრების წლები: 2019-2023

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ნ. შავლაყაძე (ჯგუფის ხელმძღვანელი), ს. კუკუჯანოვი (შემსრულებელი), ლ. შაფაქიძე (შემსრულებელი), გ.
კაპანაძე (შემსრულებელი), ლ. გოგოლაური (შემსრულებელი)

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. კვლევის ძირითად ობიექტს წარმოადგენს: სტატიკური და  დინამიკური საკონტაქტო ამოცანები სხვადასხვა
ფორმის დრეკადი/ბლანტიდრეკადი(როგორც იზოტროპული, ასევე ანიზორტოპული) სხეულებისა და ცვლადი
სიხისტის  დრეკადი თხელკედლიანი ელემენტების  ურთიერთქმედების შესახებ; სხვადასხვა ფორმის ბლანტი
დრეკადი ფირფიტის შიგნით თანაბრად მტკიცე კონტურის მოძებნის ამოცანა კელვინ-ფოიგტის მოდელის
პირობებში; დრეკადშემავსებლიანი ცილინდრულ ფორმასთან მიახლოებული ბრუნვითი გარსების
დინამიკური თერმომდგრადობის გამოკვლევა; პრანდტლის რიცხვის  გავლენის დადგენა ტეილორ-დინის
დინების მდგრადობაზე   ფოროვანი ცილინდრებისა და სითბოგამტარი სითხის შემთხვევაში. კერძოდ,
ა) განხილულია დინამიკური საკონტაქტო ამოცანა ბლანტიდრეკადი ნახევარსივრცისა და ზოლის ფორმის
დრეკადი ჩართვის ურთიერთქმედების შესახებ. ჩართვის გარე საზღვარი იმყოფება  თანაბრად განაწილებული
ჰარმონიული დატვირთვის მოქმედების ქვეშ. კელვინ-ვოიგტას მასალისათვის ბლანტიდრეკადობის თეორიის
ფარგლებში ნახევარსივრცისათვის სრულდება  ეგ.წოდ. ანტიბრტყელი დეფორმაციის პირობები. მიღებული
სხვაობიანი სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანა ნახევარსივრცისა და ჩართვის ურთიერთქმედების  უცნობი
საკონტაქტო ძაბვის მიმართ  დაიყვანება ინტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებაზე შესაბამისი  სასაზღვრო
პირობებით, ხოლო ეს უკანასკნელი სხვადასხვა შემთხვევებში  ორთოგონალურ პოლინომთა მეთოდის
გამოყენებით დაიყვანება უსასრულო წრფივ ალგებრულ განტოლებათა სისტემაზე. გამოკვლეულია მიღებული
სისტემის რეგულარობა  კვადრატით ჯამებად მიმდევრობათა სივრცეში და ამით დაფუძნებულია სისტემის
რედუქციის შესაძლებლობა.
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ბ) განიხილება კუთხის ან ნახევარსიბრტყის ფორმის დრეკადი იზოტროპული ფირფიტა. კუთხის ერთი
საზღვარი თავისუფალია დატვირთვისაგან, ხოლო მეორე საზღვარი დისკრეტულად გამაგრებულია
სწორხაზოვანი დრეკადი სტრინგერით, ურთიერთქმედება ფირფიტასა და სტრინგერს შორის ხორციელდება
თანაბრად განლაგებული მოქლონების საშუალებით. შეყურსული ძალა მოქმედებს სტრინგერის ბოლოზე
ღერძის გასწვრივ. ანალიზურ ფუნქციათა თეორიისა და ინტეგრალური გარდაქმნების გამოყენებით ამოცანა
დაიყვანება წრფივ ალგებრულ განტოლებათა უსასრულო სისტემაზე. დამტკიცებულია მიღებული სისტემის
კვაზი-რეგულარობა კვადრატით ჯამებად მიმდევრობათა სივრცეში. ნახევარსიბრტყის შემთხვევაში კი
მიღებული სისტემის გული ინდექსების სხვაობაზეა დამოკიდებული ანუ  წარმოადგენს კონვოლუციის ტიპის
სისტემას. ეს სისტემა დისკრეტული ფურიეს გარდაქმნის გამოყენებით დაიყვანება რიმანის ამოცანაზე
წრისათვის ვინერის ფუნქციათა კლასში. ამონახსნი წარმოიდგინება ცხადი სახით კვადრატურებში.

გ) გამოკვლეულია ზუსტი და მიახლოებითი ამოხსნები ერთი ტიპის ინტეგრო-დიფერენციალური
განტოლებისა, რომელიც დაკავშირებულია თხელი დრეკადი ნახევრადუსასრულო ან სასრული ერთგვაროვანი
დაკვრასა და დრეკად ფირფიტას შორის წებოვანი ურთიერთქმედების საკონტაქტო ამოცანასთან.
დაკვრისათვის, რომელიც დატვირთულია ვერტიკალური ძალით, სამართლიანია ვერტიკალური დრეკადი
გადაადგილების მუდმივობის მოდელი. ამოცანის სხვადასხვა დასმისათვის ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის,
ინტეგრალური გარდაქმნისა და ორთოგონალურ პოლინომთა მეთოდების გამოყენებით მიღებული
სინგულარული ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლება დაიყვანება ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის
სხვადასხვა ტიპის სასაზღვრო ამოცანაზე ან წრფივ ალგებრულ განტოლებათა უსასრულო სისტემაზე.
მიღებულია ამ ამოცანების ზუსტი ან მიახლოებითი ამოხსნები და ნორმალური საკონტაქტო ძაბვების
ასიმპტოტური ყოფაქცევა.
დ) უბან-უბან ერთგვაროვანი დრეკადი ორთოტროპული ფირფიტა გამაგრებულია სოლის ფორმის სასრული
დრეკადი ჩართვით, რომელიც მართი კუთხით გადის ორი მასალის გამყოფ საზღვარზე  და დატვირთულია
ტანგენციალური და ნორმალური ძალვებით. ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის მეთოდების გამოყენებით
ამოცანა დაიყვანება სინგულარულ ინტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებაზე უძრავი სინგულარობით.
როდესაც ჩართვა წარმოადგენს ღუნვაზე სიხისტის მქონე ძელს, ინტეგრალური გარდაქმნების გამოყენებით
მიიღება ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის რიმანის ამოცანა, რომლის ამონახსნი ცნობილი მეთოდების
გამოყენებით წარმოიდგინება ცხადი სახით. განსაზღვრულია ნორმალური საკონტაქტო ძაბვა კონტაქტის წირის
გასწვრივ და დადგენილია საკონტაქტო ძაბვების ყოფაქცევა სინგულარული წერტილების მახლობლობაში.
2. ა) განხილულია ბლანტი დრეკადი ფირფიტის შიგნით თანაბრად მტკიცე კონტურის მოძებნის ამოცანა
კელვინ-ფოიგტის მოდელის საფუძველზე. კონტურის თანაბრად სიმტკიცე გულისხმობს მასზე
ტანგენციალური ნორმალური ძაბვების მუდმივობას. ამასთან მხედველობაშია მიღებულია ძაბვების
რელაქსაცია. მოყვანილია მეორე ძირითადი ამოცანის სასაზღვრო პირობა ბლანტი დრეკადი სხეულისათვის
კელვინ-ფოიგტის მოდელის საფუძველზე და საძიებელი კონტურის განტოლება აგებულია ეფექტური
(ანალიზური) ფორმით. ჩატარებულია მიღებული შედეგების ანალიზი.

ბ) გამოკვლეულია ბლანტი დრეკადი კვადრატული ფირფიტის შიგნით თანაბრად მტკიცე კონტურის მოძებნის
ამოცანა კელვინ-ფოიგტის მოდელის საფუძველზე. კონფორმულ ასახვათა და ანალიზურ ფუნქციათა
სასაზღვრო ამოცანების მეთოდების საფუძველზე საძიებელ კონტურის განტოლება აგებულია ეფექტურად
(ანალიზური ფორმით). ნაჩვენებია ამონახსნში შემავალი ინტეგრალების კავშირი ელიფსურ ინტეგრალებთან,
რაც საშუალებას იძლევა საძიებელი კონტურის განტოლება  წარმოდგენილი იქნას მიახლოებითი ფორმით.
გ) შესწავლილია ბლანტი დრეკადობის ბრტყელი თეორიის ამოცანა ამოზნექილი მრავალკუთხედისთვის
წრიული ხვრელით კელვინ-ფოიგტის მოდელის საფუძველზე. კომპლექსური ანალიზის მეთოდების
საფუძველზე კომპლექსური პოტენციალები, რომლებიც ახასიათებენ ფირფიტის ბლანტ დრეკად
წონასწორობას, აგებულია ეფექტურად (ანალიზური) ფორმით.
3. განხილულია დრეკადშემავსებლიანი ცილინდრულ ფორმასთან მიახლოებული ბრუნვითი გარსების
დინამიკური თერმომდგრადობა. იგულისხმება, რომ გარსები იმყოფება მერიდიანული ძალების, ნორმალური
წნევისა და ტემპერატურის მოქმედების ქვეშ;   გარეგანი წნევა დროზეა დამოკიდებული ჰარმონიული კანონით.
განიხილება საშუალო სიგრძის გარსები, რომელთა შუა ზედაპირის მსახველის ფორმა პარაბოლურ ფუნქციას
წარმოადგენს. გამოკვლეულია როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი გაუსის სიმრუდის მქონე გარსები.
მიღებულია პრაქტიკისათვის მეტად მნიშვნელოვანი ფორმულები  დინამიკური არამდგრადობის საზღვრების
და უმცირესი საკუთარი  სიხშირეების  გამოსათვლელად.

4. ა) შესწავლილია პრანდტლის რიცხვის  გავლენა ტეილორ-დინის დინების მდგრადობაზე   ფოროვანი
ცილინდრებისა და სითბოგამტარი სითხის შემთხვევაში. ძირითადი სტაციონარული დინება წარმოადგენს
სუპერპოზიციას ორი დინებისა, კერძოდ, პუაზიელის დინებისა აზიმუტური მიმართულებით (გამოწვეული
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წნევის გრადიენტით) და  ბრუნვითი დინებისა, რომელიც გამოწვეულია ცილინდრების ბრუნვით. პრანდტლის
რიცხვის სხვადასხვა მნიშვნელობისათვის დადგენილია ბიკრიტიკული წერტილები, რომლებიც შეესაბამებიან
ძირითადი სტაციონარული დინების არამდგრადობებს და შესაბამისად წარმოქმნილ რთულ რეჟიმებს.
ბ) პრანდტლის რიცხვის სხვადასხვა მნიშვნელობებისათვის გამოკვლეულია ტემპერატურული და აზიმუტური
წნევის გრადიენტების გავლენა ფოროვან  ცილინდრებს შორის სითბოგამტარი სითხის მდგრადობაზე.
წარმოდგენილია რიცხვითი ანალიზის შედეგები, რომელიც ეყრდნობა      ჰიდროდინამიკური მდგრადობის
არაწრფივ თეორიას. გამოკვლეულია ძირითადი    სტაციონარული  დინებების  მდგრადობის დაკარგვის
შედეგად წარმოქმნილი სხვადასხვა   ფიზიკური ბუნების რთული დინებები და ნაჩვენებია ამ რთული
რეჟიმებისაკენ გადასვლის სქემები.

3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით
დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
3.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების
მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
ბლანტიდრეკადი დინამიკისა და არაწრფივი რხევის ზოგიერთი საკონტაქტო და სასაზღვრო ამოცანა.
მიმართულება: მათემატიკა, FR-21-7307, 15.03.2022 – 15.03.2025

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ნუგზარ შავლაყაძე – პროექტის ხელმძღვანელი, ნანა ოდიშელიძე - პროექტის კოორდინატორი, სერგო
ხარიბეგაშვილი – მკვლევარი,პროექტის ძირითადი პერსონალი, ოთარ ჯოხაძე – მკვლევარი, პროექტის ძირითადი
პერსონალი, ბაჩული ფაჩულია – ახალგაზრდა მეცნიერი, ციალა ჯამასპიშვილი – ახალგაზრდა მეცნიერი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
განხილულია დინამიკური საკონტაქტო ამოცანა ბლანტიდრეკადი ნახევარსივრცისა და ზოლის ფორმის

დრეკადი ჩართვის ურთიერთქმედების შესახებ. ჩართვის გარე საზღვარი იმყოფება  თანაბრად განაწილებული
ჰარმონიული დატვირთვის მოქმედების ქვეშ. კელვინ-ვოიგტას მასალისათვის ბლანტიდრეკადობის თეორიის
ფარგლებში ნახევარსივრცისათვის სრულდება  ეგ.წოდ. ანტიბრტყელი დეფორმაციის პირობები. მიღებული
სხვაობიანი სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანა ნახევარსივრცისა და ჩართვის ურთიერთქმედების  უცნობი
საკონტაქტო ძაბვის მიმართ  დაიყვანება ინტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებაზე შესაბამისი  სასაზღვრო
პირობებით, ხოლო ეს უკანასკნელი კი ორთოგონალურ პოლინომთა მეთოდით დაიყვანება უსასრულო წრფივ
ალგებრულ განტოლებათა სისტემაზე ჩართვის სისქის სხვადასხვა მნიშვნელობებისათვის. გამოკვლეულია
მიღებული სისტემების რეგულარობა  კვადრატით ჯამებად მიმდევრობათა სივრცეში და ამით დაფუძნებულია
სისტემის რედუქციის შესაძლებლობა.

ტალღის არაწრფივ განტოლებათა ერთი კლასისათვის უსასრულო ნახევარზოლში განხილულია სივრცითი
ცვლადის მიმართ პერიოდული ამოცანა. არაწრფივ წევრზე დადებული გარკვეული პირობების შესრულების
შემთხვევაში ამოცანის ამონახსნისათვის მიღებულია აპრიორული შეფასება. წრფივ შემთხვევაში დადგენილია
ამონახსნის გრადიენტის დამოკიდებულების სიმრავლის სტრუქტურა წერტილის მდებარეობის მიმართ
ნახევარზოლში და ამონახსნი ამოწერილია ცხადი სახით კვადრატურებში. ეს წარმოდგენა გამოყენებული
იქნება პერიოდული ამოცანის ამონახსნის არსებობის საკითხის გამოსაკვლევად არაწრფივ შემთხვევაში.

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი ISSN-ის
მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა

1. N. Shavlakadze, Discrete interaction of an elastic wedge-shaped plate with an elastic stringer. Transaction of A.
Razmadze Math. Inst. V.176, (2022), no. 2, 301-307; ISSN 2346-8092; თსუ ანდრია რაზმაძის სახელობის
მათემატიკის ინსტიტუტი, ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 7
გვ.
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2. G. Kapanadze, L. Gogolauri, The problem of finding an equistrong contour for a viscoelastic rectangular domain.
Transactions of A. Razmadze Math. Inst. Vol 176 (2022), 275-279; ISSN 2346-8092; თსუ ანდრია რაზმაძის
სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი, ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა, 5 გვ.

3. 3. G. Kapanadze, L. Gogolauri, B. Gulua, The problem of finding an equal-strength contour in the case of a viscoelastic
square plate. AMIM, Vol. 27, (1) (2022), (in press). ISSN 1512-0074; თსუ ილია ვეკუას სახ. გამოყენებითი
მათემატიკის ინსტიტუტი.

4. 4. G. Kapanadze, B. Gulua, On one problem of the plane theory of viscoelasticity for polygonal area with circular
hole. AMIM, Vol. 27, (2) (2022), (in press). ISSN 1512-0074; თსუ ილია ვეკუას სახ. გამოყენებითი მათემატიკის
ინსტიტუტი.

5. 5. S. Kukudjanov, Dynamical thermostability of shells of revolution with an elastic filler and under the action of
meridional forces, normal pressure and temperature.  Transactions of A.Razmadze Math. Inst., vol. 176(2022), Issue 1,
pp. 45-55; ISSN 2346-8092; თსუ ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი, ი. ჯავახიშვილის
სახ. თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 11 გვ.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. განიხილება კუთხის ან ნახევარსიბრტყის ფორმის დრეკადი იზოტროპული ფირფიტა. კუთხის ერთი
საზღვარი თავისუფალია დატვირთვისაგან, ხოლო მეორე საზღვარი დისკრეტულად გამაგრებულია
სწორხაზოვანი დრეკადი სტრინგერით, ურთიერთქმედება ფირფიტასა და სტრინგერს შორის ხორციელდება
თანაბრად განლაგებული მოქლონების საშუალებით. შეყურსული ძალა მოქმედებს სტრინგერის ბოლოზე
ღერძის გასწვრივ. ანალიზურ ფუნქციათა თეორიისა და ინტეგრალური გარდაქმნების გამოყენებით ამოცანა
დაიყვანება წრფივ ალგებრულ განტოლებათა უსასრულო სისტემაზე. დამტკიცებულია მიღებული სისტემის
კვაზი-რეგულარობა კვადრატით ჯამებად მიმდევრობათა სივრცეში. ნახევარსიბრტყის შემთხვევაში კი
მიღებული სისტემის გული ინდექსების სხვაობაზეა დამოკიდებული ანუ  წარმოადგენს კონვოლუციის ტიპის
სისტემას. ეს სისტემა დისკრეტული ფურიეს გარდაქმნის გამოყენებით დაიყვანება რიმანის ამოცანაზე
წრისათვის ვინერის ფუნქციათა კლასში. ამონახსნი წარმოიდგინება ცხადი სახით კვადრატურებში.

2. განხილულია ბლანტი დრეკადი ფირფიტის შიგნით თანაბრად მტკიცე კონტურის მოძებნის ამოცანა კელვინ-
ფოიგტის მოდელის საფუძველზე. კონტურის თანაბრად სიმტკიცე გულისხმობს მასზე ტანგენციალური
ნორმალური ძაბვების მუდმივობას. ამასთან მხედველობაშია მიღებულია ძაბვების რელაქსაცია. მოყვანილია
მეორე ძირითადი ამოცანის სასაზღვრო პირობა ბლანტი დრეკადი სხეულისათვის კელვინ-ფოიგტის მოდელის
საფუძველზე და საძიებელი კონტურის განტოლება აგებულია ეფექტური (ანალიზური ფორმით) ჩატარებულია
მიღებული შედეგების ანალიზი.

3. განხილულია ბლანტი დრეკადი კვადრატული ფირფიტის შიგნით თანაბრად მტკიცე კონტურის მოძებნის
ამოცანა კელვინ-ფოიგტის მოდელის საფუძველზე კონფორმულ ასახვათა და ანალიზურ ფუნქციათა
სასაზღვრო ამოცანების მეთოდების საფუძველზე საძიებელ კონტურის განტოლება აგებულია ეფექტურად
(ანალიზური ფორმით). ნაჩვენებია ამონახსნში შემავალი ინტეგრალების კავშირი ელიფსურ ინტეგრალებთან
რაც საშუალებას იძლევა საძიებელი კონტურის განტოლება წარმოდგენილი იქნას მიახლოებითი ფორმით.

4. განხილულია ბლანტი დრეკადობის ბრტყელი თეორიის ამოცანა ამოზნექილი მრავალკუთხედისთვის
წრიული ხვრელით კელვინ-ფოიგტის მოდელის საფუძველზე. კომპლექსური ანალიზის მეთოდების
საფუძველზე კომპლექსური პოტენციალები, რომლებიც ახასიათებენ ფირფიტის ბლანტ დრეკად
წონასწორობას, აგებულია ეფექტურად (ანალიზური) ფორმით.

5. განხილულია დრეკადშემავსებლიანი ცილინდრულ ფორმასთან მიახლოებული ბრუნვითი გარსების
დინამიკური თერმომდგრადობა. იგულისხმება, რომ გარსები იმყოფება მერიდიანული ძალების, ნორმალური
წნევისა და ტემპერატურის მოქმედების ქვეშ;   გარეგანი წნევა დროზეა დამოკიდებული ჰარმონიული კანონით.
განიხილება საშუალო სიგრძის გარსები, რომელთა შუა ზედაპირის მსახველის ფორმა პარაბოლურ ფუნქციას
წარმოადგენს. გამოკვლეულია როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი გაუსის სიმრუდის მქონე გარსები.
მიღებულია პრაქტიკისათვის მეტად მნიშვნელოვანი ფორმულები  დინამიკური არამდგრადობის საზღვრების
და უმცირესი საკუთარი  სიხშირეების  გამოსათვლელად.
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7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში
7.3. სტატიები
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI;
ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების რაოდენობა
1. N. Shavlakadze, O. Jokhadze, The solution of one type singular integro-differential equation related to the adhesive

contact problems of elasticity theory.  Georgian Mathematical  Journal, 2022, 29(2), p. 285-293.
2. N. Shavlakadze, Adhesive interaction of a piecewise-homogeneous orthotropic plate with an elastic beam. Mechanics-

Proceedings of NAS of Armenia, v.75. 2022, no1-2, p. 184-194.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. განხილულია ზუსტი და მიახლოებითი ამოხსნები ერთი ტიპის ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლებისა,
რომელიც დაკაცშირებულია თხელი დრეკადი ნახევრადუსასრულო ან სასრული ერთგვაროვანი დაკვრასა და
დრეკად ფირფიტას შორის წებოვანი ურთიერთქმედების საკონტაქტო ამოცანასთან. დაკვრისათვის, რომელიც
დატვირთულია ვერტიკალური ძალით, სამართლიანია ვერტიკალური დრეკადი გადაადგილების მუდმივობის
მოდელი. ამოცანის სხვადასხვა დასმისათვის ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის, ინტეგრალური გარდაქმნისა და
ორთოგონალურ პოლინომთა მეთოდების გამოყენებით მიღებული სინგულარული ინტეგრო-
დიფერენციალური განტოლება დაიყვანება ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის სხვადასხვა ტიპის სასაზღვრო
ამოცანაზე ან წრფივ ალგებრულ განტოლებათა უსასრულო სისტემაზე.  მიღებულია ამ ამოცანების ზუსტი ან
მიახლოებითი ამოხსნები და ნორმალური საკონტაქტო ძაბვების ასიმპტოტური ყოფაქცევა.
2. უბან-უბან ერთგვაროვანი დრეკადი ორთოტროპული ფირფიტა გამაგრებულია სოლის ფორმის სასრული
დრეკადი ჩართვით, რომელიც მართი კუთხით გადის ორი მასალის გამყოფ საზღვარზე  და დატვირთულია
ტანგენციალური და ნორმალური ძალვებით. ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის მეთოდების გამოყენებით
ამოცანა დაიყვანება სინგულარულ ინტეგრო-დიფერენციალურ განტოლებაზე უძრავი სინგულარობით.
როდესაც ჩართვა წარმოადგენს ღუნვაზე სიხისტის მქონე ძელს, ინტეგრალური გარდაქმნების გამოყენებით
მიიღება ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის რიმანის ამოცანა, რომლის ამონახსნი ცნობილი მეთოდების
გამოყენებით წარმოიდგინება ცხადი სახით. განსაზღვრულია ნორმალური საკონტაქტო ძაბვა კონტაქტის წირის
გასწვრივ და დადგენილია საკონტაქტო ძაბვების ყოფაქცევა სინგულარული წერტილების მახლობლობაში.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი

1. N. Shavlakadze, Discrete interaction of an elastic wedge-shaped plate with an elastic stringer . Conference of A.
Razmadze Math. Inst. of TSU. Feb. 14-18 , 2022, Tbilisi.
2. N. Shavlakadze,  Ts. Jamaspishvili, N. Odishelidze,  Adhesive contact problems of the theory of viscoelasticity.  XIII
Annual International Meeting of the Georgian Mechanical Union. 24.08-26.08. Batumi, 2022. Book of Abstracts, p. 94.

3. N. Shavlakadze, B. Pachulia. Dynamical contact problems for a viscoelastic half-space with an elastic inclusion.   XII
International conference of the Georgian mathematical union. Batumi. August 29-3 September, 2022. Book of Abstracts,
p. 176.

4. გ. კაპანაძე, ლ. გოგოლაური, თანაბრად მტკიცე კონტურის მოძებნისას ამოცანა ბლანტი დრეკადი
კვადრატული ფირფიტისთვის. ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის ყოველწლიურ
კონფერენცია. 14-18 თებერვალი, 2022. თბილისი.
5. გ. კაპანაძე, ლ. გოგოლაური, თანაბრად მტკიცე კონტურის მოძებნისას ამოცანა ბლანტი დრეკადი მართკუთხა
არისათვის.ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის
გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXXVI საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები, 2022,
19-21 აპრილი, თბილისი. http://www.viam.science.tsu.ge/enlarged/2022/.
6. გ. კაპანაძე, ბლანტი დრეკადი კვადრატული ფირფიტის შიგნით თანაბრად მტკიცე კონტურის მოძებნის
ამოცანა. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის XIII ყოველწლიურ  საერთასორისო კონფერენცია, 24-25 აგვისტო,
ბათუმი.

7. L. Shapakidze, On the stability of fluid flows in porous pipes. XIII Annual International Meeting of the Georgian
Mechanical Union. 24.08-26.08. Batumi, 2022.
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მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში ან სხვა გამოცემაში არ
გამოქვეყნებულა)
1. განხილულია ბლანტი დრეკადი კვადრატული ფირფიტის შიგნით თანაბრად მტკიცე კონტურის მოძებნის

ამოცანა კელვინ-ფოიგტის მოდელის საფუძველზე. კონფორმულ ასახვათა და ანალიზურ ფუნქციათა
სასაზღვრო ამოცანების მეთოდების საფუძველზე საძიებელ კონტურის განტოლება აგებულია ეფექტურად
(ანალიზური ფორმით). ნაჩვენებია ამონახსნში შემავალი ინტეგრალების კავშირი ელიფსურ
ინტეგრალებთან, რაც საშუალებას იძლევა საძიებელი კონტურის განტოლება  წარმოდგენილი იქნას
მიახლოებითი ფორმით.

(დანარჩენები გამოქვეყნებულია )

სხვა პროფესიონალური აქტივობები:

ნ. შავლაყაძე:
ა) გერმანიის ქ. მაგდებურგის უნივერსიტეტის პროფესორის, ჟურნალ ZAAM-ის მთავარი რედაქტორის  ჰოლმ
ალტენბახის რედაქტორობით გამომცემლობა shpringer-ი ბეჭდავს წიგნს (ნაშრომების კრებულს) „Solid
Mechanics, Theory of Elasticity and Creep“, რომელიც ეძღვნება აკადემიკოს ნ. ხ. არუტუნიანის 110 წლის იუბილეს.
ამ წიგნის ერთი თავი ეთმობა ჩემს ნაშრომს ‘Adhesive contact problems of the theory of viscoelasticity“
ბ) არის რამოდენიმე საერთაშორისო ჟურნალის რედკოლეგიის წევრი და რეცენზენტი.
გ) არის ორი დოქტორანტის სამეცნირო ხელმძღანელი.

ლ. შაფაქიძე:
ჟურნალის Transactions of A.Razmadze Mathematical Institute - პასუხისმგებელი რედაქტორი

გამოქვეყნებული შრომები:

1. N. Shavlakadze, Discrete interaction of an elastic wedge-shaped plate with an elastic stringer. Transaction of A.
Razmadze Math. Inst. V.176, (2022), no.2, p.301-307.

2. N. Shavlakadze, O. Jokhadze, The solution of one type singular integro-differential equation related to the adhesive
contact problems of elasticity theory.  Georgian Mathematical  Journal, 2022, 29(2), p. 285-293.

3. N. Shavlakadze, Adhesive interaction of a piecewise-homogeneous orthotropic plate with an elastic beam. Mechanics-
Proceedings of NAS of Armenia, v.75. 2022, no1-2, p. 184-194.

4. G. Kapanadze, L. Gogolauri, The problem of finding an equistrong contour for a viscoelastic rectangular domain.
Trans. of A. Razmadze Math. Inst. Vol 176 (2022), 275-279.

5. G. Kapanadze, L. Gogolauri, B. Gulua, The problem of finding an equal-strength contour in the case of a viscoelastic
square plate. AMIM, Vol. 27, (1) (2022), (in press).

6. G. Kapanadze, B. Gulua, On one problem of the plane theory of viscoelasticity for polygonal area with circular hole.
AMIM, Vol. 27, (2) (2022), (in press).

7. S. Kukudjanov, Dynamical thermostability of shells of revolution with an elastic filler and under the action of
meridional forces, normal pressure and temperature.  Transactions of A.Razmadze Math. Inst., vol. 176(2022), Issue 1,
pp. 45-55.
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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), თეიმურაზ ფირაშვილი (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), მალხაზ ბაკურაძე
(უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), ვახტანგ ლომაძე (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი)

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი:
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; პროექტის
დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. ტოპოლოგიური ობიექტების ახალი ალგებრული მოდელები და მათი გამოყენებები ტოპოლოგიის,
გეომეტრიის, ალგებრისა და ფიზიკის საკითხებში.  2019-2023

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. თ. ქადეიშვილი (ხელმძღვანელი), ა. ელაშვილი (შემსრულებელი), ს. სანებლიძე (შემსრულებელი), თ.
ფირაშვილი (შემსრულებელი), მ. ბაკურაძე (შემსრულებელი), ვ. ლომაძე (შემსრულებელი)

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების
შესრულების შედეგები
2.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების
მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. ტოპოლოგიური ობიექტების ახალი ალგებრული მოდელები და მათო გამოყენებები ტოპოლოგიის,
გეომეტრიის, ალგებრისა და ფიზიკის საკითხებში.  2019-2023

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. თ. ქადეიშვილი (ხელმძღვანელი), ა. ელაშვილი (შემსრულებელი), ს. სანებლიძე (შემსრულებელი), თ.
ფირაშვილი (შემსრულებელი), მ. ბაკურაძე (შემსრულებელი), ვ. ლომაძე (შემსრულებელი)

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. თ. ქადეიშვილი: ჰოხშილდის კოჰომოლოგიებში ადრე აგებული hGa სტრუქტურა - ე.წ. გეტცლერ-
ქადეიშვილის ოპერაციების გამოყენებით შესწავლილია ასოციატურ ალგებრათა დეფორმაციის თეორიის
შემდეგი პრობლემები: დეფორმაციის ტრივიალობა, ორი დეფორმაციის ექვივალენტურობა,  ეს ამოცანა
უკავშირდება პუასონის ალგებრათა დაკვანტვას.

ს. სანებლიძე: დამტკიცებულია, რომ სანებლიძე-ამბლის მიერ აგებული ასოციაჰედრის დიაგონალი ემთხვევა
სხვადასხვა ავტორების მიერ ლოდეს ფორმულით (“Magical Formula”) მიღებულ დიაგონალს.

ა. ელაშვილი: მ. ჯიბლაძესთან ერთობლივი მუშაობის შედეგად მიღებულ იქნა SO(15) ჯგუფთა სპინორულ
წარმოდგენათა ნილპოტენტური კვემრავალნაირობის ხესელინკის სტრატების კლასიფიკაცია; ყოველი ასეთი
ორბიტისათვის მოყვანილია მაკსიმალური განზომილების ორბიტის წარმომადგენელი. შრომა ამის თაობაზე
გაფორმების პროცესშია.

თ. ფირაშვილი: ჯგუფთა სიმეტრიული კოჰომოლოგიები შემოიტანა მ. სტაიჩმა 2010-იან წლებში და როგორც
პირველმა ავტორმა აჩვენა ის მჭიდროდაა დაკავშირებული ა. ზარელუას გარე კოჰომოლოგიებთან. ზარელუას
შრომაში ნათქვამია, კლასიკური კოჰომოლოგიებისაგან განსხვავებით ამ კოჰომოლოგიებისთავის ადგილია ქვს
პუანკარეს ორადობას სასრული ჯგუფებისთვის. ჩვენს შრომაში, ვაჩვენებთ რომ ეს სამწუხაროდ არასწორია და
მოყვანილია პირობები როცა პუანკარეს ორადობა ნაწილობრივ სრულდება.

თ. ფირაშვილი (მ. ჯიბლაძესთან ერთად): სტაბილური კვადრატული მოდულები წარმოადგენენ ისეთი
სპეტრების ალგებრულ მოდელებს რომელთა ჰომოტოპიის ჯგუფები ნულია ყველა განზომილებაში გარდა 0 და



43

1 განზომილებებისა. ამ ავტორების მიერ ადრე განვითარებული მეორე კლასის ნილპოტენტურ ჯგუფებს შორის
ე.წ. q-ასახვების თეორიაზე დაყრდნობით შემოყვანილია შინაგანი hom-ი, რაც იმედს იძლევა რომ სტაბილური
კვადრატული მოდულებისთვის განვითარდეს ორგანზომილებიანი ალგებრა, რასაც უდაოდ ექნება გამოყენება
სტაბილურ ჰომოტოპიის თეორიაში.

მ. ბაკურაძე : აგებულია კომუტატიური, კომპლექსურად ორიენტირებული კოჰომოლოგიის თეორია, რომლის
კოეფიციენტების რგოლი ემთხვევა ბუხშტაბერის ფორმალური ჯგუფის კოეფიციენტების რგოლს
შებრუნებული 2-ით.

კრიჩევერ-ჰოენის ფორმალური ჯგუფის ინტეგრალური კანონის კლასიფიკაციის ასახვა წარმოდგენილია
როგორც ლაზარის რგოლის ფაქტორიზაცია  გარკვეული ცხადი იდეალით.

ვ. ლომაძე: ლორანის პოლინომები  მოქმედებენ უწყვეტი ფუნქციების ორმხრივ უსასრულო მიმდევრობებზე. ასე
რომ,  ბუნებრივია განხილვა წრფივი ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებებისა, რომელთა
კოეფიციენტები ლორანის პოლინომებია. ნაშრომში შესწავლილია  ამ ტიპის განტოლებები.  ვაჩვენეთ, რომ
ბესელის ფუნქციების ერთობლიობა შეიძლება განისაზღვროს ძალზე მარტივი პირველი რიგის განტოლებით.

ცნობილია, რომ  ჩვეულებრივი კლასიკური მუდმივ კოეფიციენტებიანი დიფერენციალური  განტოლებები
ასოცირდება (ერთი ცვლადის) პოლინომებთან. ნაშრომში,  ყოველ კრებად ლორანის მწკრივს ვუსაბამებთ
დიფერენციალურ განტოლებას, რაც ბუნებრივად განაზოგადებს ზემოთ აღნიშნულ კლასიკურ განტოლებას.
ვფიქრობთ, რომ ეს განტოლებები შეიძლება გამოყენებულ იქნას მათემატიკური ფიზიკის ზოგიერთი
სპეციალური ფუნქციის აღსაწერად.

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში
7.3. სტატიები
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI;
ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების რაოდენობა

1. S. Saneblidze and R. Umble, Framed Matrices and $A_{\infty}$-Bialgebras, Advanced Studies: Euro-Tbilisi
Mathematical Journal 15(4) (2022), pp. 41–140, DOI: 10.32513/asetmj/19322008230.

2. M. Pirashvili and T. Pirashvili, Symmetric cohomology of groups and Poincaré duality. J. of Algebra. 164(2023), 177-
198.

3. M. Bakuradze, Cohomological realization of the Buchstaber formal group law, Uspekhi Mat. Nauk, 77:5(467)
(2022), 189–190

4. M. Bakuradze, On classifying map of the integral Krichever–Hoehn formal group law, Georgian Math. J. Published
online October 28, 2022, De Gruyter

5. V. Lomadze, Linear ODE’s with Laurent polynomial coefficients, Functional Differential Equations, 29 (2022) 79-89.
6. V. Lomadze, Differential equations defined by (convergent) Laurent series, J. of Algebra and its Applications,

https://doi.org/10.1142/S0219498823500871

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. დამტკიცებულია, რომ სანებლიძე-ამბლის მიერ აგებული ასოციაჰედრის დიაგონალი ემთხვევა

სხვადასხვა ავტორების მიერ ლოდეს ფორმულით (“Magical Formula”) მიღებულ დიაგონალს.
2. ჯგუფთა სიმეტრიული კოჰომოლოგიები შემოიტანა მ. სტაიჩმა 2010-იან წლებში და როგორც პირველმა

ავტორმა აჩვენა ის მჭიდროდაა დაკავშირებული ა. ზარელუას გარე კოჰომოლოგიებთან. ზარელუას
შრომაში ნათქვამია, კლასიკური კოჰომოლოგიებისაგან განსხვავებით ამ კოჰომოლოგიებისთავის
ადგილია ქვს პუანკარეს ორადობას სასრული ჯგუფებისთვის. ჩვენს შრომაში, ვაჩვენებთ რომ ეს
სამწუხაროდ არასწორია და მოყვანილია პირობები როცა პუანკარეს ორადობა ნაწილობრივ სრულდება.

3. აგებულია კომუტატიური, კომპლექსურად ორიენტირებული კოჰომოლოგიის თეორია, რომლის
კოეფიციენტების რგოლი ემთხვევა ბუხშტაბერის ფორმალური ჯგუფის კოეფიციენტების რგოლს
შებრუნებული 2-ით.

4. კრიჩევერ-ჰოენის ფორმალური ჯგუფის ინტეგრალური კანონის კლასიფიკაციის  ასახვა წარმოდგენილია
როგორც ლაზარის რგოლის ფაქტორიზაცია  გარკვეული ცხადი იდეალით.

5. ლორანის პოლინომები  მოქმედებენ უწყვეტი ფუნქციების ორმხრივ უსასრულო მიმდევრობებზე. ასე რომ,
ბუნებრივია განხილვა წრფივი ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებებისა, რომელთა
კოეფიციენტები ლორანის პოლინომებია. ნაშრომში შესწავლილია  ამ ტიპის განტოლებები.  ვაჩვენეთ, რომ
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ბესელის ფუნქციების ერთობლიობა შეიძლება განისაზღვროს ძალზე მარტივი პირველი რიგის
განტოლებით.

6. ცნობილია, რომ  ჩვეულებრივი კლასიკური მუდმივ კოეფიციენტებიანი დიფერენციალური  განტოლებები
ასოცირდება (ერთი ცვლადის) პოლინომებთან. ნაშრომში,  ყოველ კრებად ლორანის მწკრივს ვუსაბამებთ
დიფერენციალურ განტოლებას, რაც ბუნებრივად განაზოგადებს ზემოთ აღნიშნულ კლასიკურ განტოლებას.
ვფიქრობთ, რომ ეს განტოლებები შეიძლება გამოყენებულ იქნას მათემატიკური ფიზიკის ზოგიერთი
სპეციალური ფუნქციის აღსაწერად.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1. თ. ქადეიშვილი, Nodar Berikashvili and His School, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის XII

საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი, 29 აგვისტო - 3 სექტემბერი, 2022
2. თ. ფირაშვილი, Aleksandre Chigogidze: My Friend and Colleague, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის XII

საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი, 29 აგვისტო - 3 სექტემბერი, 2022
3. მ. ბაკურაძე, On Cohomological Realization of the Buchstaber Formal Group Law, საქართველოს მათემატიკოსთა

კავშირის XII საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი, 29 აგვისტო - 3 სექტემბერი, 2022

8. 2. უცხოეთში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1. A. Elashvili and M. Jibladze, Classification Hesselink Stratas for spinors in dimension 15 , Differential Geometry and its

Applications · Hradec Králové, Czech Republic, July 17 – 23,
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ალგებრის განყოფილება

ხვედრი ინასარიძე (განყოფილების ხელმძღვანელი, უვადო მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი),
ნიკოლოზ 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 (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), ალექსი პაჭკორია (უფროსი მეცნიერი
თანამშრომელი), გიორგი არაბიძე (მეცნიერი თანამშრომელი)

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი:
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; პროექტის
დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. „ჰომოტოპიური ალგებრა, K-თეორია, ჯგუფების და ალგებრების (კო)ჰომოლოგია, არაკომუტაციური
გეომეტრია, ალგებრის გამოყენებები კომპიუტერულ მეცნიერებებში“ (დარგი - მათემატიკა, მიმართულება -
ალგებრა); 2019-2023

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ხვედრი ინასარიძე (ხელმძღვანელი), ნიკო ინასარიძე (მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი), თამარ დათუაშვილი
(მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი), ბაჩუკი მესაბლიშვილი (მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი), ემზარ ხმალაძე
(უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი), ალექსი პაჭკორია (უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი), დალი ზანგურაშვილი
(უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი), გურამ დონაძე (უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი), გიორგი არაბიძე
(მეცნიერ-თანამშრომელი).

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების
შესრულების შედეგები
2.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების
მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. „ჰომოტოპიური ალგებრა, K-თეორია, ჯგუფების და ალგებრების (კო)ჰომოლოგია, არაკომუტაციური
გეომეტრია, ალგებრის გამოყენებები კომპიუტერულ მეცნიერებებში“ (დარგი - მათემატიკა, მიმართულება -
ალგებრა); 2019-2023

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ხვედრი ინასარიძე (ხელმძღვანელი), ნიკო ინასარიძე (მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი), თამარ დათუაშვილი
(მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი), ბაჩუკი მესაბლიშვილი (მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი), ემზარ ხმალაძე
(უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი), ალექსი პაჭკორია (უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი), დალი ზანგურაშვილი
(უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი), გურამ დონაძე (უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი), გიორგი არაბიძე
(მეცნიერ-თანამშრომელი).

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. განვითარდა ჰომოლოგიურ ალგებრაში ჯგუფების მოქმედებებისადმი ადრე შემუშავებული მიდგომა Γ-
სიმპლიციალური ჯგუფების, განსაკუთრებით კი Γ-ექვივარიანტული ჰომოლოგიის და Γ-ჯგუფების
კოჰომოლოგიის კონტექსტში. ჰომოლოგიური ალგებრის ამ ახალ მიმართულებას ეწოდება Γ-ჰომოლოგიური
ალგებრა. ჯგუფების არააბელური გაფართოებების აბსტრაქტული ბირთვი, მისი კავშირი ობსტრუქციის
თეორიასთან და კოჰომოლოგიის მეორე ჯგუფი გაფართოებულია Γ-ჯგუფების არააბელურ Γ-გაფართოებების
შემთხვევაზე. გამოთვლილია სასრული ციკლური Γ-ჯგუფების რაციონალური Γ-ექვივარიანტული
(კო)ჰომოლოგიის ჯგუფები. დამტკიცებულია Γ-ჯგუფის G G⋊Γ-მოდულით A n-ჯერადი Γ-ექვივარიანტული
გაფართოებების ჯგუფის და კოეფიციენტებით A-ში G-ს (n+1)-ჯერადი Γ-ექვივარიანტული კოჰომოლოგიის
ჯგუფის იზომორფიზმი.
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წარმოდგენილია ახალი კატეგორიის მაგალითი, სადაც მოძებნილია ობიექტების თვისებები, რომლებიც
გვაძლევს მოქმედების წარმოდგენადობის პრობლემის გადაწყვეტის საშუალებას.  Kკერძოდ, ობიექტებს
ასეთი თვისებებით აქვთ მოქმედების წარმოდგენადობის თვისება. Eეს არის დაყვანილი თვითმოქმედი
ჯგუფების კატეგორია. Eეს კატეგორია განმარტებული იყო ჩემი და ჩემი თანაავტორის თ. შაჰანის მიერ
ერთობლივ შრომაში როგორც სრული ქვეკატეგორია თავის თავზე მოქმედი ჯგუფების კატეგორიისა,
რომელმაც გადამწყვეტი როლი შეასრულა ლოდეის ორი პრობლემის ამოხსნაში. ჩვენს მიერ
წარმოდგენილი კატეგორია არ არის ინტერესის კატეგორია ორზეხის აზრით, სადაც შემოტანილი იყო
ჩემს მიერ ესპანელ კოილეგებთან ერთად უნივერსალური მკაცრი ზოგადი ექთორის ცნება და მთელ რიგ
ალგებრულ კატეგორიებში დადგენილი იყო ექთორის არსებობის საკმარისი პირობები. Mმიუხეავად ამისა
დაყვანილი თვითმოქმედი ჯგუფების კატეგორია ხასიათდება რიგი თვისებებით, რომელიც აქვს
ინტერესის კატეგორიას, რაც გამოიყენებოდა უნივერსალური მკაცრი ზოგადი ექთორის კონსტრუქციაში
და ექთორის არსებობის საკითხის გადაწყვეტაში. მოქმედებისა და წარმოდგენადობის ცნებები
თანხვედრაშია ცნებებთან, რომელიც შემოტანილი იყო ნახევრად_აბელური კატეგორიების შემთხვევაში. G

განმარტებულია ფუნქციების ხუთეული პენტექშონ P Pentact(A), გამამყარებლისა Stab(A) და სუსტი
გამამყარებლის wStab(A) ცნებები ნებისმიერი დაყვანილი თვითმოქმედი A ჯგუფისთვის; აგრეთვე
სრულყოფილი ობიექტის ცნება ამ კატეგორიაში. Mმოყვანილია მაგალითი ობიექტისა, რომელიც არის
სრულყოფილი და დამატებითი თვისებით wStab(A)=0. დამტკიცებულია, რომ თუ ობიექტი არის
სრულყოფილი და wStab(A)=0, მაშინ P Pentact(A) არის დაყვანილი თვითმოქმედი ჯგუფი. განმარტებულია
Pentact(A)-ის მოქმედება A-ზე და დამტკიცებულია, რომ თუ A აკმაყოფილებს ზემოთ აღნიშნულ ორ
პირობას, მაშინ ეს მოქმეება არის წარმოებული მოქმედება შესაბამის კატეგორიაში. Dდამტკიცებულია, რომ
იგივე პირობებში A-ს აქვს წარმოდგენადი მოქმედება და Pentact(A) წარმოადგენს ყველა მოქმედებას A
ობიექტზე.

ვთქვათ F არის ადიტიური კოვარიანტული ფუნქტორი შეკვეცადი ნახევრადმოდულების კატეგორიიდან
შეკვეცადი ნახევრადმოდულების კატეგორიაში. ჩვენ მიერ ადრე შემოტანილი საკუთრივი პროექციული
რეზოლვენტის ცნების გამოყენებით აგებულია F ფუნქტორის მარცხენა წარმოებული ფუნქტორები
( ) და დადგენილია მათი ძირითადი თვისებები. დამტკიცებულია სიზუსტის თეორემა და
აღწერილია შეკვეცადი ნახევრადმოდულების ტენზორული ნამრავლის მარცხენა წარმოებული  ფუნქტორები.
გაგრძელდა მუშაობა ჯვარედინი მოდულების გამოყენებისა კრიპტოგრაფიაში. დაწყებულია მუშაობა
სიმბოლური აბსტრაქტული ალგებრის კომპიუტერული სისტემის შესაქმნელად პითონის საპროგრამო ენაზე.

დამტკიცებულია სტრუქტურული თეორემა მარცხენა მოდულებისათვის მარცხნიდან მემკვიდრეობით
მარცხნიდან სრულყოფილ მარჯვნიდან კოჰერენტულ რგოლებზე. მოიძებნა ასეთი რგოლების დახასიათება
გრეხვის თეორიის ტერმინებში. ასეთივე ტერმინებში დახასიათდა ასევე QF-3 რგოლები.

დამტკიცებულია ჰილბერტის თეორემა 90-ის კატეგორიზებული ვერსია სიმეტრიული მონოიდური
კატეგორიებით. მოცემულია კომუტაციური რგოლზე მოდულების, ჯაჭვის კომპლექსებისა და ბანახის
სივრცეების სიმეტრიული მონოიდური კატეგორიებში მისი გამოყენების ზოგიერთი შედეგი.

მოცემულია ჯგუფების ფაქტორიზაციების სრული კლასიფიკაცია დაწევის კოჰომოლოგიის (წერტილოვანი)
სიმრავლეების ტერმინებში, რომელთა განმარტება მოცემულია სტატიაში B. Mesablishvili. Trans. A. Razmadze
Math. Inst. 173(2), 137–155, 2019. ნაჩვენებია აგრეთვე, რომ სერის (J.-P. Serre) არააბელური ჯგუფის
კოჰომოლოგიები არის დაწევის კოჰომოლოგიების კერძო შემთხვევა. ეს საშუალებას გვაძლევს განვაზოგადოთ
სერის თეორია მონოიდებისათვის.

შემოტანილია შუალედური კომუტატორის ცნება, განვმარტეთ შუალედური კომუტატორის ხარისხი და
შევისწავლეთ მათი თვისებები. რამოდენიმე თვისება, რაც ჩვეულებრივ კომუტატორს ახასიათებს,
გაზოგადებული იქნა შუალედური კომუტატორებისთვის. კერძოდ ვაჩვენეთ, რომ თუ G და H არის ორი
ნებისმიერი სასრული ჯგუფი, რომელთა რიგები თანამარტივია, მაშინ , სადაც აღნიშნავს T შუალედური
კომუტატორის ხარისხს.

3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით
დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
3.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების
მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. „სტაბილური სტრუქტურები ჰომოლოგიურ ალგებრაში“, მათემატიკა (ალგებრა), FR-10-10849, 2019-2023.
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2. “მათემატიკური მოდელები მოლეკულურ ბიოლოგიასა და გენეტიკაში“, გამოყენებითი მათემატიკა, ბილოგია
STEM-22-1601.

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ა. მარცინკოვსკი (ხელმძღვანელი), დ. ზანგურაშვილი (კორდინატორი და მკვლევარი), მ. ჯიბლაძე (მკვლევარი),
ა. პაჭკორია (მკვლევარი), გ. ნადარეიშვილი (მკვლევარი).

2. ვ. ლომაძე (ხელმძღვანელი), ო. ჯოხაძე (მკვლევარი), დ. ზანგურაშვილი (მკვლევარი), ე. ზალდასტანიშვილი
(მკვლევარი).

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. ნაპოვნია აუცილებელი და საკმარისი პირობები იმისათვის, რომ სტაბილური Hom ფუნქტორები იყოს
სასრულად წარმოდგენილი. განსაზღვრულია მოდულების კატეგორიაზე ნებისმიერი ადიციური ფუნქტორის
დეფექტი, და შესწავლილია მისი თვისებები. ვთქვათ G არის  სასრული ჯგუფი და A არის შეკვეცადი G-
ნახევრადმოდული. განმარტებულია G ჯგუფის  ტეიტის  კოჰომოლოგიის   ჯგუფები  კოეფიციენტებით A-ში.
დადგენილია, რომ  შეკვეცადი G-ნახევრადმოდულების  შრაიერის ტიპის გაფართოებასთან ასოცირდება
ტეიტის კოჰომოლოგიის ჯგუფების გრძელი მიმდევრობა. დამტკიცებულია  ამ მიმდევრობის სიზუსტის
თეორემა მნიშვნელოვან კერძო შემთხვევაში. ნაპოვნია QF-3 რგოლების მეორადი სტაბილური კატეგორიის
რამოდენიმე თვისება. კერძოდ, ნაჩვენებია, რომ მეორადი სტაბილური კატეგორია არის სრული და კოსრული.

2. ხელშეკრულება გაფორმებულია რამოდენიმე დღის წინ, შედეგები ჯერ არ არის.

4. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები
4.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების
მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი, დამფინანსებელი ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა;
პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. პროექტის დასახელება: Homology, homotopy and categorical invariants in groups and nonassociative algebras

მეცნიერების დარგი: მათემატიკა
სამეცნიერო მიმართულება: ჰომოლოგიური ალგებრა
პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი: PID2020-115155GB-I00
დამფინანსებელი ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა: ესპანეთის კვლევების სახელმწიფო სააგენტო(Agencia
Estatal de Investigación de Espana)
პროექტის დაწყების თარიღი: 01/09/2021
პროექტის დასრულების თარიღი: 31/12/2024

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მანუელ ლადრა (სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტი). მკვლევარები: ემზარ
ხმალაძე და ნიკოლოზ ინასარიძე (თსუ), ხოსე მანუელ კასასი და ხავიერ გარსია მარტინესი (ვიგოს უნივერსიტეტი),
მარია პილარ პაეზი და რაფაელ ფერნენდეზ კასადო (სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტი).

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. 2022 წლის განმავლობაში, პროექტის ფარგლებში გაგრძელდა ჯგუფების, ლის ალგებრების, ლაიბნიცის
ალგებრების და ასოციური ალგებრების და მათი ჯვარედინი მოდულების ჰომოლოგიური თვისებების
შესწავლა. კერძოდ, ჯგუფებისთვის შემოტანილია q-შემძლეობის ახალი ცნება, ის დაკავშირებულია უკვე
არსებულ ანალოგიურ კონსტრუქციასთან და ჯგუფების მოდულით q არააბელურ ტენზორულ ნამრავლთან.
მსგავში შედეგები  გადატანილია ლის ალგებრების შემთხვევაზე. მიღებულია შედეგები ჯგუფების ჯვარედინი
მოდულების ზოგადი, კოეფიციენტებიანი (კო)ჰომოლოგიის თეორიის განვითარებისთვის. ლაიბნიცია
ალგებრების ჯვარედინი მოდულებისთვის აგებულია ჰომოტოპიურად ინვარიანტული ცენტრის კონსტრუქცია
და ის დაკავშირებულია დაბალ განზომილებიან ლაიბნიცის კოჰომოლოგიებთან.
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7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში
7.3. სტატიები
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI;
ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების რაოდენობა
1. H. Inassaridze, (Co)homology of Γ-groups and Γ-homological algebra, European Journal of Mathematics, 8(2022),

720-763.
2. T. Datuashvili and T. Sahan, Actions and semi-direct products in categories of groups with action, Hacet. J. Math.

Stat. (2023), https://doi.org/10.15672/hujms.1028848
3. T. Datuashvili and T. Sahan, Pentactions and action reprsentability in the category of reduced groups with action,

Georgian Mathematical Journal, published online November 2022. https://doi.org/10.1515/gmj-2022-2205
4. D. Zangurashvili, Right-cancellable protomodular algebras, Algebra Universalis 83(10), 2022, (20 გვერდი)

doi.org/1007/s00012-021-00747-0.
5. N. Martins-Ferreira, A. Montoli, A. Patchkoria, M. Sobral, The  third  cohomology  group  of  a monoid and

admissible abstract kernels, International Journal of Algebra and Computation, 32 (2022), 05, 1009-1041.
https://doi.org/10.1142/S0218196722500436

6. A. Al-Rawashdeh and B. Mesablishvili. Hilbert's Theorem 90 in Monoidal Categories. Journal of Algebra. 602 (2022),
pp. 1-36. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021869322001004

7. V. Bovdi and B. Mesablishvili. Descent Cohomology and Factorizations of Groups. Algebras and Representation
Theory (2022). 20 pp. https://doi.org/10.1007/s10468-022-10139-0

8. R. Bastos, G. Donadze, R. D. Nunes, N. R. Rocco, q-tensor and exterior centers, related degrees and capability,
Applied Categorical Structure, ISSN 09272852 (accepted for publication).

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. ეს არის ჰომოლოგიურ ალგებრაში ჯგუფების მოქმედებებისადმი ჩვენი მიდგომის  შემდგომი განვითარება

Γ-სიმპლიციალური ჯგუფების, განსაკუთრებით Γ-ექვივარიანტული ჰომოლოგიის და Γ-ჯგუფების
კოჰომოლოგიის კონტექსტში. ჰომოლოგიური ალგებრის ამ ახალ მიმართულებას ეწოდება Γ-
ჰომოლოგიური ალგებრა. ჯგუფების არააბელური გაფართოებების აბსტრაქტული ბირთვი, მისი კავშირი
ობსტრუქციის თეორიასთან და კოჰომოლოგიის მეორე ჯგუფი გაფართოებულია Γ-ჯგუფების არააბელურ Γ
-გაფართოებების შემთხვევაზე. სასრული ციკლური Γ-ჯგუფების რაციონალური Γ-ექვივარიანტული (კო
)ჰომოლოგიის ჯგუფები. გამოთვლილია სასრული ციკლური Γ-ჯგუფების რაციონალური Γ-
ექვივარიანტული (კო)ჰომოლოგიის ჯგუფები. დამტკიცებულია Γ-ჯგუფის G G⋊Γ-მოდულით A n-ჯერადი
Γ-ექვივარიანტული გაფართოებების ჯგუფის და კოეფიციენტებით A-ში G-ს (n+1)-ჯერადი Γ-
ექვივარიანტული კოჰომოლოგიის ჯგუფის იზომორფიზმი.

2. განმარტებული და აღწერილია წარმოებული მოქმედებები თვითმოქმედი ჯგუფების კატეგორიაში.
შემოტანილია დაყვანილი ობიექტის ცნება ამ კატეგორიაში, რომელიც ორ დამატებით პირობას
აკმაყოფილებს. განხილულია ასეთი ობიექტების სრული ქვეკატეგორია ზემოთ აღნიშნულ კატეგორიაში.
აღწერილია წარმოებული მოქმედების პირობები ამ კატეგორიაში.  ეს კატეგორია არ არის ორზეხის აზრით
ინტერესის კატეგორია, მაგრამ მას აქვს თვისებები იმის მსგავსი, რომელიც გამოყენებული იყო ინტერესის
კატეგორიაში უნივერსული მკაცრი ზოგადი ექთორის კონსტრუქციაში. მიღებულია ნახევრად-პირდაპირი
ნამრავლის კონსტრუქცია ორივე აღნიშნულ კატეგორიაში და ამ კონსტრუქციის ტერმინებში მიღებულია
აუცილებელი და საკმარისი პირობა იმისა რომ მოქმედება იყოს წარმოებული მოქმედება ამ კატეგორიებში.
მოყვანილია მაგალითები დაყვანილი თვითმოქმედი ჯგუფისა და წარმოებული მოქმედების ორივე
კატეგორიაში. მიღებული შედეგები გამოიყენება მოქმედების წარმოდგენადობის პრობლემის გადაწყვეტაში
დაყვანილი თვითმოქმედი ჯგუფების კატეგორიაში. აღნიშნული შედეგები მიღებულია აქსარაის
უნივერსიტეტის (თურქეთი) პროფესორ თ. შაჰანთან ერთად.

3. წარმოდგენილია ახალი კატეგორიის მაგალითი, სადაც მოძებნილია ობიექტების თვისებები, რომლებიც
გვაძლევს მოქმედების წარმოდგენადობის პრობლემის გადაწყვეტის საშუალებას. კერძოდ, ობიექტებს
ასეთი თვისებებით აქვთ მოქმედების წარმოდგენადობის თვისება. ეს არის დაყვანილი თვითმოქმედი
ჯგუფების კატეგორია. ეს კატეგორია განმარტებული იყო ჩემი და ჩემი თანაავტორის თ. შაჰანის მიერ
ერთობლივ შრომაში როგორც სრული ქვეკატეგორია თავის თავზე მოქმედი ჯგუფების კატეგორიისა,
რომელმაც გადამწყვეტი როლი შეასრულა ლოდეის ორი პრობლემის ამოხსნაში. ჩვენს მიერ წარმოდგენილი
კატეგორია არ არის ინტერესის კატეგორია ორზეხის აზრით, სადაც შემოტანილი იყო ჩემს მიერ ესპანელ
კოილეგებთან ერთად უნივერსალური მკაცრი ზოგადი ექთორის ცნება და მთელ რიგ ალგებრულ
კატეგორიებში დადგენილი იყო ექთორის არსებობის საკმარისი პირობები. მიუხედავად ამისა დაყვანილი
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თვითმოქმედი ჯგუფების კატეგორია ხასიათდება რიგი თვისებებით, რომელიც აქვს ინტერესის
კატეგორიას, რაც გამოიყენებოდა  უნივერსალური მკაცრი ზოგადი ექთორის კონსტრუქციაში და ექთორის
არსებობის საკითხის გადაწყვეტაში. მოქმედებისა და წარმოდგენადობის ცნებები თანხვედრაშია ცნებებთან,
რომელიც შემოტანილი იყო  ნახევრად აბელური კატეგორიების შემთხვევაში. განმარტებულია ფუნქციების
ხუთეული პენტექშონ Pentact(A), გამამყარებლისა Stab(A) და სუსტი გამამყარებლის wStab(A) ცნებები
ნებისმიერი  დაყვანილი თვითმოქმედი A ჯგუფისთვის; აგრეთვე სრულყოფილი ობიექტის ცნება ამ
კატეგორიაში. მოყვანილია მაგალითი ობიექტისა, რომელიც არის სრულყოფილი და დამატებითი
თვისებით wStab(A)=0. დამტკიცებულია, რომ თუ ობიექტი არის სრულყოფილი და wStab(A)=0, მაშინ
Pentact(A) არის დაყვანილი თვითმოქმედი ჯგუფი. განმარტებულია Pentact(A) -ის მოქმედება A-ზე და
დამტკიცებულია, რომ თუ A აკმაყოფილებს ზემოთ აღნიშნულ ორ პირობას, მაშინ ეს მოქმეება არის
წარმოებული მოქმედება შესაბამის კატეგორიაში. Dდამტკიცებულია, რომ იგივე პირობებში A-ს აქვს
წარმოდგენადი მოქმედება და Pentact(A) წარმოადგენს ყველა მოქმედებას A ობიექტზე.

4. ნაპოვნია უნივერსალური ალგებრების მრავალნაირობაში ჯგუფური ტერმის არსებობის კარგად ცნობილი
კრიტერიუმის პროტომოდულარული ანალოგი. ამისათვის მარჯვნიდან შეკვეცადი პროტომოდულარული
ალგებრის ცნებაა შემოტანილი. აგებულია ე. წ. ტრანსლაციის ჯგუფის ფუნქტორი პროტომოდულარული
მრავალნაირობის მარჯვნიდან შეკვეცადი პროტომოდულარული ალგებრების კატეგორიიდან ჯგუფების
კატეგორიაში. დამტკიცებულია, რომ უნივერსალური ალგებრების მრავალნაირობაში არსებობს ჯგუფური
ტერმი მაშინ და მხოლოდ მაშინ როცა ის შეიცავს პროტომოდულარულ ტერმს, რომლის მიმართაც
მრავალნაირობის ყველა ალგებრა მარჯვნიდან შეკვეცადია. გარდა ამისა, მარჯვნიდან შეკვეცადი
ალგებრები უმარტივესი პროტომოდულარული მრავალნაირობებიდან დახასიათებულია როგორც
სიმრავლეები მათზე ჯგუფების მთავარი მოქმედებით, და ასევე, როგორც ჯგუფები მარტივი დამატებითი
სტრუქტურით.

5. განმარტებულია სახის დასაშვები აბსტრაქტული ბირთვების ნამრავლი, სადაც
არის  მონოიდი, - ჯგუფი და - მონოიდების  ჰომომორფიზმი ისეთი დამატებითი პირობით, რომელიც
უზრუნველყოფს M მონოიდის  მოქმედებას G ჯგუფის ცენტრზე. აბსტრაქტული ბირთვები, რომლებიც
იწვევენ -ის ერთი და იმავე მოქმედებას -ზე  გაიგივებულია  და  დამტკიცებულია,  რომ   დასაშვები
აბსტრაქტული  ბირთვების -ექვივალენტობის   კლასები   ქმნიან   კომუტაციურ   მონოიდს
აღნიშნული გამრავლების მიმართ. ამ მონოიდის ფაქტორმონოიდი სპეციალური შრაიერის გაფართოებებით
ინდუცირებული -ექვივალენტობის კლასების ქვემონოიდით წარმოადგენს ჯგუფს. დამტკიცებულია, რომ
ეს ჯგუფი იზომორფულია მონოიდის   მესამე  კოჰომოლოგიის   ჯგუფის  კოეფიციენტებით -ში.

6. აღნიშნულ სტატიაში შემოვიტანეთ შუალედური კომუტატორის ცნება, განვმარტეთ შუალედური
კომუტატორის ხარისხი და შევისწავლეთ მათი თვისებები. რამოდენიმე თვისება, რაც ჩვეულებრივ
კომუტატორს ახასიათებს, გაზოგადებული იქნა შუალედური კომუტატორებისთვის. კერძოდ ვაჩვენეთ,
რომ თუ G და H არის ორი ნებისმიერი სასრული ჯგუფი, რომელთა რიგები თანამარტივია, მაშინ , სადაც
აღნიშნავს T შუალედური კომუტატორის ხარისხს.

7. სტატიის მიზანია ჰილბერტის თეორემა 90-ის კატეგორიზებული ვერსიის დამტკიცება სიმეტრიული
მონოიდური კატეგორიები. მოცემულია კომუტაციური რგოლზე მოდულების, ჯაჭვის კომპლექსებისა და
ბანახის სივრცეების სიმეტრიული მონოიდური კატეგორიებში მისი გამოყენების ზოგიერთი შედეგი.

8. სტატიაში მოცემულია ჯგუფების ფაქტორიზაციების სრული კლასიფიკაცია დაწევის კოჰომოლოგიის
(წერტილოვანი) სიმრავლეების ტერმინებში, რომელთა განმარტება მოცემულია სტატიაში B. Mesablishvili.
Trans. A. Razmadze Math. Inst. 173(2), 137–155, 2019. ნაჩვენებია აგრეთვე, რომ სერის (J.-P. Serre) არააბელური
ჯგუფის კოჰომოლოგიები არის დაწევის კოჰომოლოგიების კერძო შემთხვევა. ეს საშუალებას გვაძლევს
განვაზოგადოთ სერის თეორია მონოიდებისათვის.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის XII საერთაშორისო კონფერენცია
მომხსენებელი/მომხსენებლები: ემზარ ხმალაძე
მოხსენების სათაური: ლაიბნიცის ალგებრების არააბელური გარე ნამრავლი და დაბალ განზომილებიანი
ჰომოლოგიები
ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი: 29 აგვისტო - 3 სექტემბერი, 2022 წელი. ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი
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ანოტაცია გამოქვეყნებულია კონფერენციის მასალებში

2. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის XII საერთაშორისო კონფერენცია
მომხსენებელი/მომხსენებლები: დალი ზანგურაშვილი
მოხსენების სათაური: მარცხნიდან მემკვიდრეობით მარცხნიდან სრულყოფილ მარჯვნიდან კოჰერენტული
რგოლების შესახებ
ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი: 29 აგვისტო - 3 სექტემბერი, 2022 წელი. ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი

ანოტაცია გამოქვეყნებულია კონფერენციის მასალებში

8. 2. უცხოეთში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი

1. მომხსენებელი/მომხსენებლები: ემზარ ხმალაძე
მოხსენების სათაური: ლაიბნიცის ალგებრების არააბელური გარე ნამრავლი და დაბალ განზომილებიანი
ჰომოლოგიები
ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი: 28 ივლისი, 2022 წელი. ჰაჯეტეპე უნივერსიტეტი, ანკარა, თურქეთი

2. მომხსენებელი/მომხსენებლები: დალი ზანგურაშვილი
მოხსენების სათაური: On cokernels in the stable category (ონლაინ),
ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი: 25 მარტი, 2022 წ. , San-Francisco State University (USA)

3. მომხსენებელი/მომხსენებლები: ნიკო ინასარიძე
მოხსენების სათაური: „გასაღების გაცვლის ღია პროტოკოლები“
ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი: 21 ოქტომბერი 2022, სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტი
(ესპანეთი).

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში ან სხვა გამოცემაში არ
გამოქვეყნებულა)
1. მოხსენებაში აღწერილია ლაიბნიცის ალგებრების ჰომოლოგიის თეორიის განვითარება და ამ

მიმართულებით მიღბული ცნობილი მნიშვნელოვანი შედეგები. მოყვანილია ლაიბნიცის ალგებრების
არააბელური გარე ნამრავლის კონსტრუქცია, მისი საშუალებით უნივერსალური ცენტრალური
გაფართოების აღწერა და მისი კავშირი დაბალ განზომილებიან ლაიბნიცის ჰომოლოგიებთან.
გადმოცემულია არააბელური ტენზორული და გარე ნამრავლების გამყენებით ლაიბნიცის ალგებრების
შემძლეობის თვისების შესწავლა.

2. ანოტაცია გამოქვეყნებულია კონფერენციის მასალებში

3. მოხსენება ეხებოდა ჯგუფების ჯვარედინი მოდულების გამოყენებას კრიპტოგრაფიაში და ამის
საფუძველზე შექმნილ რამდენიმე ახალ კრიპტოგრაფიულ პროტოკოლს.

4.

დამატებითი ინფორმაცია:

მზადდება წარსადგენად შემდეგი სტატიები:
1. ხ. ინასარიძე, Γ-Algebraic K-functors
2. ხ. მ. კასასი და ე. ხმალაძე, A note on perfect Leibniz n-algebras (პრეპრინტი),
3. ე. ხმალაძე და მ. ლადრა, q-capability of Lie algebras (პრეპრინტი).
4. დ. ზანგურაშვილი, Left hereditary left perfect right coherent rings.

განყოფილების გამგე აკად. ხ. ინასარიძე
- ხელმძღვანელობს ორ მათემატიკურ ჟურნალს, Journal of Homotopy and Related Structures და Advanced

Studies: Euro-Tbilisi Mathematical Journal, რომელთაგან პირველი იბეჭდება Springer - ის მიერ (Germany),
ხოლო მეორე Project Euclid - ის მიერ (USA).

- ღებულობს მონაწილეობას საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმის
სხდომებში როგორც მისი წევრი.
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მათემატიკური ლოგიკის განყოფილება

მამუკა ჯიბლაძე (განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), დავით
გაბელაია (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), ლევან ურიდია (მეცნიერი თანამშრომელი), ევგენი
კუზნეცოვი (მეცნიერი თანამშრომელი), გიორგი ნადარეიშვილი (მეცნიერი თანამშრომელი).

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი:
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; პროექტის
დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. „მოდალური და ინტუიციონისტური ლოგიკის სემანტიკური ასპექტები“, დარგი - მათემატიკა, მიმართულება -
მათემატიკური ლოგიკა, 2019 - 2023

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. მ. ჯიბლაძე (ჯგუფის ხელმძღვანელი), დ. გაბელაია, ე. კუზნეცოვი, გ. ნადარეიშვილი, ლ. ურიდია (ჯგუფის
წევრები)

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების
შესრულების შედეგები
2.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების
მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. „მოდალური და ინტუიციონისტური ლოგიკის სემანტიკური ასპექტები“, დარგი - მათემატიკა, მიმართულება -
მათემატიკური ლოგიკა, 2019 - 2023

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. მ. ჯიბლაძე (ჯგუფის ხელმძღვანელი), დ. გაბელაია, ე. კუზნეცოვი, გ. ნადარეიშვილი, ლ. ურიდია (ჯგუფის
წევრები)

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. მიღებულია კუზნეცოვის პრობლემის უარყოფითი გადაწყვეტა ჰეიტინგ-ბრაუერის აღრიცხვებისათვის.
გრძელდება სხვადასხვა ტიპის პოლიედრულ სიმრავლეთა S4-მოდალური ლოგიკების გამოკვლევა. კერძოდ,
განყოფილების წევრებმა მოიპოვეს შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და
იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს ერთობლივი გრანტი CNR-22-010 პროექტისთვის „მოდელების
შემოწმება პოლიედრული ლოგიკისთვის“, რომელშიც იტალიელ მკვლევართა ორ ჯგუფთან ერთად
დაგეგმილია პოლიედრული ლოგიკების გამოთვლითი და გამოყენებითი ასპექტების გამოკვლევა. პროექტის
განხორციელება დაიწყება 2023 წლიდან.

3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით
დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
3.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების
მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. „სტაბილური სტრუქტურები ჰომოლოგიურ ალგებრაში“, დარგი - მათემატიკა, მიმართულება - ალგებრა, FR-
18-10849, 1919-1923

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. გ. ნადარეიშვილი (თანაშემსრულებელი), მ. ჯიბლაძე (თანაშემსრულებელი)
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. C*-ალგებრებით აგებული არსებითად არააბელური ტრიანგულებადი კატეგორიების გამოყენებით
მიღებულია უნივერსალურ კოეფიციენტთა თეორემების ჰომოლოგიური აღწერა. აგებული და შესწავლილია
დინამიური სისტემების ბივარიანტული K-თეორიის მაკეის მსგავსი ინვარიანტები. გამოთვლილია კლაინის 4-
ჯგუფის მოქმედებიანი C*-ალგებრების KK-ინვარიანტები.

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი ISSN-ის
მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა

1. M. Jibladze, T. Pirashvili, Internal HOM of stable quadratic modules, Transactions of A. Razmadze Mathematical
Institute, vol. 176 (2022), no. 3, 373-392; ISSN 2346-8092; თსუ ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის
ინსტიტუტი, ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 20 გვ.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. ავტორების მიერ 2006 წელს აგებული იქნა შინაგანი Hom-ფუნქტორი მეორე კლასის ნილპოტენტური
ჯგუფების კატეგორიაში გარკვეული სახის მორფიზმების, ე. წ. q-ასახვების მიმართ. წინამდებარე შრომაში ამ
კონსტრუქციის გამოყენებით აგებულია შინაგანი Hom-ფუნქტორი 1-წაკვეთილი სპექტრებისათვის მათი
ალგებრული მოდელის მეშვეობით, რომელიც მოიცემა სტაბილური კვადრატული მოდულებით.

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში
7.3. სტატიები
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI;
ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების რაოდენობა

1. Guram Bezhanishvili, David Gabelaia, Mamuka Jibladze, A negative solution of Kuznetsov’s problem for varieties of
bi-Heyting algebras, https://doi.org/10.1142/s0219061322500131, Journal of Mathematical Logic, V. 22, №3, 21pp.

2. N. Bezhanishvili, V. Ciancia, D. Gabelaia, G. Grilletti, D. Latella, M. Massink, Geometric model checking of
continuous space. Log. Methods Comput. Sci. 18 (2022), no. 4, Paper No. 7, 38 pp. https://doi.org/10.46298/lmcs-
18(4:7)2022

3. A. G. Elashvili, M. Jibladze, V. G. Kac, Semisimple cyclic elements in semisimple Lie algebras. Transform.
Groups 27 (2022), no. 2, 429-470. https://doi.org/10.1007/s00031-020-09568-2

4. Sam Adam-Day, Nick Bezhanishvili, David Gabelaia, Vincenzo Marra, Polyhedral completeness of intermediate
logics: the Nerve Criterion, https://doi.org/10.1017/jsl.2022.76, Journal of Symbolic Logic, Published online by
Cambridge University Press: 14 November 2022, 36 pp.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. განხორციელდა ვ. შეხტმანის მიერ ფაინის მოდალური ლოგიკის ინტუიციონისტური ვარიანტის კრიპკეს

არასისრულის შედეგის განზოგადება ჰეიტინგ-ბრაუერის აღრიცხვაზე. შედეგად, აგებულ იქნა ბი-
ჰეიტინგის ალგებრების მრავალნაირობა, რომელიც არ წარმოიქმნება თავისი სრული ალგებრებით. კერძოდ,
ეს იძლევა კუზნეცოვის პრობლემის გაძლიერებული ფორმის უარყოფით გადაწყვეტას ბი-ჰეიტინგის
ალგებრებისათვის.

2. შრომაში შემოთავაზებულია ჩაკეტვიანი სივრცეების სივრცული ლოგიკის (SLCS, Spatial Logic of Closure
Spaces) ინტერპრეტაცია უწყვეტ სივრცეებში, რომლისთვისაც არსებობს მოდელების შემოწმების სივრცული
გეომეტრიული პროცედურა პოლიედრებზე დაფუძნებული მოდელების გამოყენებით. პროცედურა
რეალიზებულია პროგრამულად, სივრცულ-გეომეტრიული მოდელების შემმოწმებლის PolyLogicA სახით.
შემოთავაზებული მიდგომის პრაქტიკული გამოყენებადობა დადასტურებულია ორ რეალისტური ზომის
სამგანზომილებიან მრავალწახნაგულ მაგალითზე. ბოლოს, შემოღებულია ბისიმილარობის გეომეტრიული
განსაზღვრება და დამტკიცებულია, რომ ის ახასიათებს ლოგიკურ ექვივალენტობას.
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3. განხორციელებულია მარტივ ლის ალგებრებში ციკლური ელემენტების სრული კლასიფიკაცია.
თითოეული ნილპოტენტური ელემენტისათვის აღწერილია შესაბამისი გრადუირების მიმართ უმცირესი
ხარისხის ქვესივრცეში განსაკუთრებული ქვესიმრავლე, რომლის გასწვრივაც ხდება შესაბამისი ციკლური
ელემენტის ნახევრადმარტივობის დაკარგვა. დადგენილია ამ ქვესიმრავლის კავშირი აღნიშნულ
ქვესივრცეზე გარკვეული არაასოციური ალგებრის სტრუქტურასთან.

4. შეისწავლება შუალედური ლოგიკების ახალი სემანტიკა, რომელშიც ფორმულების ინტერპრეტაცია ხდება
სხვადასხვა განზომილების პოლიედრებში. დადგენილია ლოგიკის ამ სემანტიკის მიმართ სისრულის
აუცილებელი და საკმარისი პირობა, ე. წ. ნერვის კრიტერიუმი, რომელიც გამოითქმება დალაგებული
სიმრავლეების ნერვების ტერმინებში. ეს იძლევა პოლიედრულად სრული ლოგიკების კომბინატორიულ
დახასიათებას. დადგენილია, რომ არსებობს არათვლადი რაოდენობა ლოგიკებისა, რომლებსაც გააჩნიათ
სასრული მოდელების თვისება, მაგრამ არ არიან პოლიედრულად სრულნი. ამავე დროს აგებულია
უსასრულოდ ბევრი პოლიედრულად სრული ლოგიკა, რომლებსაც გააჩნიათ აქსიომატიზაცია ე. წ.
„ვარსკვლავისებრი ხეების“ იანკოვ-ფაინის ფორმულებით.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1. გიორგი ნადარეიშვილი, Mackey like invariants for bivariant K-theory of dynamical systems, 2022 წლის 14
ივლისი, ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ყოველწლიური კონფერენცია
2. მამუკა ჯიბლაძე, Survey of mathematical work of Dito Pataraia, 2022 წლის 2 სექტემბერი, საქართველოს
მათემატიკოსთა კავშირის XII საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი. მინი-სიმპოზიუმი „Topology in Georgia”

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში ან სხვა გამოცემაში არ
გამოქვეყნებულა)
1. https://www.kiu.edu.ge/uploads/Annual_Conference_2022.pdf
2. მიმოხილულია დიტო პატარაიას რამდენიმე უმნიშვნელოვანესი მათემატიკური შედეგი: ტოპოსის

ფუნდამენტური ჯგუფის კონსტრუქცია შინაგანი ჯგუფოიდების ლოკალური ჰომეომორფიზმების
მეშვეობით, მიმართულად სრული დალაგებული სიმრავლეების მზარდი ასახვების უძრავი წერტილის
თეორემის კონსტრუქციული დამტკიცება, და პიტსის პრობლემის ამოხსნა მაღალი რიგის ცილინდრული
ჰეიტინგის ალგებრების დახმარებით.

8.2. უცხოეთში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1. Mamuka Jibladze, Lawvere distributions, pseudolinear algebra and factorization structures; Functor Categories,

Model Theory, and Constructive Category Theory, University of Almería, Spain, July 11 – 15, 2022
2. George Nadareishvili, Homological algebra in noncommutative topology; Functor Categories, Model Theory, and

Constructive Category Theory, University of Almería, Spain, July 11 – 15, 2022
3. Alexander Elashvili, Mamuka Jibladze, Classification of Hesselink strata for spinors in dimension 15; Differential

Geometry and its Applications, Hradec Králové, Czech Republic, July 17 – 23, 2022, Satellite Conference of the of the
virtual International Congress of Mathematicians

4. George Nadareishvili, KK invariants for C*-algebras with Klein 4-group actions; Seminar on noncommutative
topology, Göttingen University

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში ან სხვა გამოცემაში არ
გამოქვეყნებულა)
1. There are currently at least two approaches to the algebraic description of structures arising in field theory. Both of

them use a certain "distortion" of monoidal structures. One approach uses several variations of multicategory
structures (like the Borcherds category Fin≢, colored operads, Beilinson-Drinfeld pseudo-tensor categories,
factorization monoids of Kapranov-Vasserot, and more recent refined version of factorization algebras by Costello
and Gwilliam). Another approach appeared in the work of Bakalov, D'Andrea and Kac, where the formalism of
pseudo-linear algebra was developed to describe structures like dynamical Poisson brackets using a version of Yetter-
Drinfeld modules. On the other hand, much earlier Lawvere worked on what would be nowadays called
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categorification of the calculus of distributions and the notion of Radon-Nicodym derivative in the non-linear (set
theoretic) context of the combination of co- and contravariant set-valued functors, using his concept of extensive and
intensive quantities. It seems that the Lawvere calculus relates to both of the above approaches, which might provide
further insight into vertex algebras and the operator product expansion formalism through his categorified calculus of
distributions. We will try to briefly survey all three notions and show parallels between them. If time permits, we
will also address what could be the Lawvere calculus viewpoint on the Chas-Sullivan string topology and planar
algebras of V. F. R. Jones.
სლაიდები: https://web.northeastern.edu/martsinkovsky/p/Conferences/Almeria2022/jibladze.pdf
ვიდეო: https://drive.google.com/file/d/1FurwX1T8eh_a0-gbdznCb1YmRRR2-64a/view?usp=sharing

2. We will give a brief introduction to homological algebra in nonabelian setting of triangulated categories of C*-
algebras. Next, using these techniques, we will explain how Universal Coefficient Theorems are a homological
phenomenon.
სლაიდები: https://web.northeastern.edu/martsinkovsky/p/Conferences/Almeria2022/nadareishvili.pdf
ვიდეო: https://drive.google.com/file/d/1IT1C5dIeALUxIiSYMFzCXAv2qxLcWXJc/view?usp=sharing

3. აღწერილია მაქსიმალურგანზომილებიანი ორბიტები 15-განზომილებიანი სივრცის სპინორული
წარმოდგენის ნულ-კონუსის სტრატიფიკაციაში.
ვიდეო: https://www.youtube.com/watch?v=uYUDcPDIaNo

4. აგებულია ორი გადაადგილებადი ინვოლუციით აღჭურვილი C*-ალგებრების ინვარიანტები
მნიშვნელობებით ამ ალგებრების კასპაროვის KK-თეორიის ჯგუფებში.
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ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის განყოფილება

მიხეილ მანია (განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი), თეიმურაზ
ტორონჯაძე (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), ომარ ფურთუხია (უფროსი მეცნიერი
თანამშრომელი).

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი:
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; პროექტის
დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. მარტინგალური მეთოდების გამოყენება სტოქასტურ ფინანსთა თეორიაში, ასიმპტოტურ სტატისტიკასა და
ოპტიმალურ მართვაში. ზღვარითი თეორემები და წინმსწრები სტოქასტური ანალიზი (ალბათობის თეორია და
მათემატიკური სტატისტიკა); პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები: 2019-2023

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
მ. მანია (ხელმძღვანელი), თ. ტორონჯაძე (ძირითადი შემსრულებელი), ო. ფურთუხია (ძირითადი
შემსრულებელი).

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების
შესრულების შედეგები
2.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების
მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. მარტინგალური მეთოდების გამოყენება სტოქასტურ ფინანსთა თეორიაში, ასიმპტოტურ სტატისტიკასა და
ოპტიმალურ მართვაში. ზღვარითი თეორემები და წინმსწრები სტოქასტური ანალიზი (ალბათობის თეორია და
მათემატიკური სტატისტიკა); პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები: 2019-2023

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. მ. მანია (ხელმძღვანელი), თ. ტორონჯაძე (ძირითადი შემსრულებელი), ო. ფურთუხია (ძირითადი
შემსრულებელი).

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
შესწავლილია  კოშის, აბელის, კვადრატული და სხვა ფუნქციონალური განტოლებები  და ნაჩვენებია, რომ ამ
განტოლებების ზოგადი ამოხსნის პოვნა  გარკვეული მარტინგალური პრობლემის ამოხსნის ეკვივალენტურია.
აღწერილია ერთი ცვლადის ფუნქციათა კლასები რომელთათვისაც ბროუნის მოძრაობის ცენტრირებული და
ნორმირებული გარდაქმნები წარმოადგენს მარტინგალს.   ეს შედეგებს გამოყენებულია დალამბერის და
კვადრატული ფუნქციონალური განტოლებების მარტინგალური დახასიათების მისაღებად. აგრეთვე
შესწავლილია ბროუნის მოძრაობის დროზე დამოკიდებული ფუნქციების მარტინგალური გარდაქმნები.
გამოყვანილია ფუნქციონალური განტოლება სტოქასტური ექსპონენტისთვის და დამტკიცებულია, რომ
მიღებული განტოლების ზოგადი დადებითი ამოხსნა უწყვეტი სემიმარტინგალების შესაბამისი სტოქასტური
ექსპონენტების კლასს ემთხვევა. შესწავლილია აგრეთვე ფუქციონალური განტოლებები არაანტისიპატიური
ფუნქციონალებისთვის და ნაჩვენებია, რომ ასეთი განტოლებების ზოგადი ამოხსნები სტოქასტური
ექსპონენტების კლასის გარდა ისეთ პროცესებსაც მოიცავს, რომლებიც სტოქასტური ექსპონენტის სახით არ
წარმოდგება.

განხილულია ფილტრაციით აღჭურვილი ზოგადი სტატისტიკური მოდელი. აგებულია მაიდენტიფიცირებელი
და რეალური M-შეფასებები. ნაპოვნია ძალმოსილი წრფივი ასიმპტოტურად ნორმალური შეფასებები,
რომლებიც წარმოადგენენ სტატისტიკური შეფასებების ძირითად კლასს რობასტულობის თეორიაში.

შესწავლილია ბროუნის მოძრაობის პროცესის ფუნქციონალების კონსტრუქციული სტოქასტური
ინტეგრალური წარმოდგენის საკითხები, რომლებიც საინტერესოა მათი პრაქტიკული გამოყენების
თვალსაზრისით ევროპული ოფციონების ჰეჯირების პრობლემაში. გარდა ამ მიმართულებით ცნობილი
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შედეგების მოკლე მიმოხილვისა, ასევე ნაჩვენებია არაგლუვი ფუნქციონალებისთვის დადგენილი ღლონტი-
ფურთუხიას წარმოდგენის სარგებლიანობა სტოქასტურად გლუვი (მალივენის აზრით) ფუნქციონალების
შემთხვევაში. იგულისხმება კლარკ-ოკონეს ფორმულას განზოგადება იმ შემთხვევისთვის, როდესაც
ფუნქციონალი არ არის სტოქასტურად გლუვი, მაგრამ მისი პირობითი მათემატიკური ლოდინი სტოქასტურად
დიფერენცირებადია და დადგენილია ინტეგრანდის ცხადი გამოსახულება. უფრო მეტიც, განიხილება ისეთ
ფუნქციომალებიც, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ თუნდაც ამ შესუსტებულ პირობებს, ანუ განხილულია
არაგლუვი, წარსულზე დამოკიდებული ბროუნის მოძრაობის პროცესის ფუნქციონალები, რომელთა პირობითი
მათემატიკური ლოდინები ასევე არ არის სტოქასტური დიფერენცირებადი და ისევ დადგენილია
კონსტრუქციული მარტინგალური წარმოდგენები.

განხილულია მიმართებები ორთოგონალურ (სინგულარულ) და სხვადახვა აზრით სეპარაბელურ სტატიტიკურ
სტრუქტურებს შორის, შემოღებულია პარამეტრის ძალდებული შერფასების ცნება, შესწავლილია სტატისტ-
იკური სტრუქტურები ჰილბერტის ზომათა სივრცეში.  დამტკიცებულია, რომ ორთოგონალური სტატიტიკური
სტრუქტურა ზომათა თვლადი მიმდევრობის შემთხვევაში  უშვებს პარამეტრის ძალდებულ შეფასებას.
მიღებულია პარამეტრის ძალდებული შეფასების არსებობის აუცილებელი და საკმარისი პირობა სტატისტ-
იკური სტრუქტურებისათვის ჰილბერტის ზომათა სივრცეში.

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი ISSN-ის
მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა

1. ე. ნამგალაური, ო. ფურთუხია. ზ. ზერაკიძე. Stochastic Integral Representation of Past-Dependent Non-Smooth
Brownian Functionals. Bulletin of TICMI, vol. 26, No. 1, pp. 3-18, (2022); თბილისი, თსუ გამომცემლობა; ISSN
1512-0082; 16 გვერდი.

2. 2. ო. ფურთუხია, ვ. ჯაოშვილი, ე. ნამგალაური. Martingale representation of one non-smooth functional of
Brownian motion. Reports of Enlarged Sessions of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. Volume
36, 2022, pp. 83-86; თბილისი, თსუ გამომცემლობა; ISSN 1512-0058; 4 გვერდი.

3. ზ. ზერაკიძე, ო. ფურთუხია. Consistent estimator of parameter in the Hilbert space of measures. Reports of
Enlarged Sessions of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. Volume 36, 2022, pp. 103-106;
თბილისი, თსუ გამომცემლობა; ISSN 1512-0058; 4 გვერდი.

4. 4. თ. ტორონჯაძე, Construction of identifying and real M-estimators in general statistical model with filtration,
Materials of the conference: Application of random processes and mathematical statistics in financial economics and
social sciences VII, Georgian-American University, December 2022, 10 გვერდი.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. ჩვენ განვიხილავთ სტოქასტურად (მალიავენის აზრით) არაგლუვ, ტრაექტორიაზე დამოკიდებულ ბროუნის
ფუნქციონალებს (ამიტომ შეუძლებელია კლარკ-ოკონეს ცნობილი ფორმულის (1984) გამოყენება) და
შემოთავაზებული იქნება კონსტრუქციული სტოქასტური ინტეგრალური წარმოდგენის მიღების გარკვეული
მეთოდი. გარდა ამისა, განსახილველ კლასში შედიან ისეთი ფუნქციონალები, რომელთათვისაც პირობითი
მათემატიკური ლოდინიც კი არ არის სტოქასტურად გლუვი და, შესაბამისად, მათთვის შეუძლებელია აგრეთვე
ღლონტი-ფურთუხიას მიერ შემოთავაზებული კლარკ-ოკონეს ფორმულის განზოგადების (2017) გამოყენება.
მიღებული შედეგები შეიძლება გამოყენებულ იქნას შესაბამისი გადასახადის ფუნქციების მქონე სხვადასხვა
ევროპულ ოფციონებში მაჰეჯირებელი სტრატეგიების ასაგებად.
2. კარგად ცნობილი კლარკ-ოკონეს ფორმულა (1984) იძლევა კონსტრუქციული მარტინგალური წარმოდგენის
აგების საშუალებას სტოქასტურად გლუვი ბროუნის ფუნქციონალებისთვის. სტოქასტურად არაგლუვი
ფუნქციონალების შემთხვევაში, თუ ფუნქციონალის პირობითი მათემატიკური ლოდინი ბროუნის მოძრაობის
ბუნებრივ ფილტრაციასთან მიმართებაში სტოქასტურად გლუვია, შეიძლება გამოვიყენოთ კლარკ-ოკონის
ფორმულის ღლონტი-ფურთუხიას განზოგადება (2017). აქ ჩვენ ვსწავლობთ ფუნქციონალებს, რომლებზეც
ზემოაღნიშნული შედეგების გამოყენება შეუძლებელია და ვპოულობთ კონსტრუქციულ მარტინგალურ
წარმოდგენას.
3. წარმოდგენილ ნაშრომში მიმოხილულია მიმართებები ორთოგონალურ (სინგულარულ) და სხვადახვა აზრით
სეპარაბელურ სტატიტიკურ სტრუქტურებს შორის, შემოღებულია პარამეტრის ძალდებული შერფასების ცნება,
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განხილულია სტატისტიკური სტრუქტურები ჰილბერტის ზომათა სივრცეში.  დამტკიცებულია, რომ
ორთოგონალური სტატიტიკური სტრუქტურა ზომათა თვლადი მიმდევრობის შემთხვევაში  უშვებს
პარამეტრის ძალდებულ შეფასებას. მიღებულია პარამეტრის ძალდებული შეფასების არსებობის აუცილებელი
და საკმარისი პირობა სტატისტიკური სტრუქტურებისათვის ჰილბერტის ზომათა სივრცეში.
4. განხილულია ფილტრაციით აღჭურვილი ზოგადი სტატისტიკური მოდელი. აგებულია
მაიდენტიფიცირებელი და რეალური M-შეფასებები. ნაპოვნია ძალმოსილი წრფივი ასიმპტოტურად
ნორმალური შეფასებები, რომლებიც წარმოადგენენ სტატისტიკური შეფასებების ძირითად კლასს
რობასტულობის თეორიაში.

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში
7.3. სტატიები
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI;
ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების რაოდენობა

1. ე. ნამგალაური, ო. ფურთუხია. Different approaches in the constructive martingale representation of Brownian
functionals. doi.org/10.17721/2706-9699.2022.1.03. Journal of Numerical and Applied Mathematics. N.1 (2022), pp.
35-45; ISSN (Print): 2706-9680, ISSN (Online): 2706-9699; Kyiv, Ukraine; 11 გვერდი.

2. M. Mania and R. Tikanadze, Functional Equations and Martingales, Aequationes Mathematicae, doi:10.1007/s00010-
021-00807-9, Vol. 96, pp. 221–241, 2022, 21 pages.

3. M. Mania and R. Tevzadze, Martingale Transformations of Brownian Motion with Application to Functional
Equations, Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes,
doi.org/10.1080/17442508.2022.2084341, Published online 10 June 2022, 18 pages.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. ნაშრომში შესწავლილია ბროუნის მოძრაობის პროცესის ფუნქციონალების კონსტრუქციული სტოქასტური
ინტეგრალური წარმოდგენის საკითხები, რომლებიც საინტერესოა მათი პრაქტიკული გამოყენების
თვალსაზრისით ევროპული ოფციონების ჰეჯირების პრობლემატიში. გარდა ამ მიმართულებით ცნობილი
შედეგების მოკლე მიმოხილვისა, ასევე ნაჩვენებია არაგლუვი ფუნქციონალებისთვის დადგენილი ღლონტი-
ფურთუხიას წარმოდგენის სარგებლიანობა სტოქასტურად გლუვი (მალივენის აზრით) ფუნქციონალების
შემთხვევაში. იგულისხმება კლარკ-ოკონეს ფორმულას განზოგადება იმ შემთხვევისთვის, როდესაც
ფუნქციონალი არ არის სტოქასტურად გლუვი, მაგრამ მისი პირობითი მათემატიკური ლოდინი სტოქასტურად
დიფერენცირებადია და დადგენილია ინტეგრანდის ცხადი გამოსახულება. უფრო მეტიც, განიხილება ისეთ
ფუნქციომალებიც, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ თუნდაც ამ შესუსტებულ პირობებს, ანუ განხილულია
არაგლუვი, წარსულზე დამოკიდებული ბროუნის მოძრაობის პროცესის ფუნქციონალები, რომელთა პირობითი
მათემატიკური ლოდინები ასევე არ არის სტოქასტური დიფერენცირებადი და ისევ დადგენილია
კონსტრუქციული მარტინგალური წარმოდგენები.

2. ჩვენ განვიხილავთ ფუნქციონალურ განტოლებებს (კოშის, აბელის, კვადრატულ ფუნქციონალურ
განტოლებებს და სხვა) და ვაჩვენებთ, რომ ამ განტოლებების ზოგადი ამოხსნის პოვნა ეკვივალენტურია
გარკვეული მარტინგალური პრობლემის ამოხსნის.

3. აღწერილია ერთი ცვლადის ფუნქციათა კლასები რომელთათვისაც ბროუნის მოძრაობის ცენტრირებული და
ნორმირებული გარდაქმნები წარმოადგენს მარტინგალს.  ჩვენ ვიყენებთ ამ შედეგებს დალამბერის და
კვადრატული ფუნქციონალური განტოლებების მარტინგალური დახასიათების მისაღებად. აგრეთვე
შესწავლილია ბროუნის მოძრაობის დროზე დამოკიდებული ფუნქციების მარტინგალური გარდაქმნები.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი

1. ო. ფურთუხია, ვ. ჯაოშვილი, ე. ნამგალაური, Martingale representation of one non-smooth functional of Brownian
motion. XXXVI International Enlarged Sessions of the Seminar of Ilia Vekua Institute of Applied Mathematics of Ivane
JavakhisviliTbilisi State University; 19-21 აპრილი, თბილისი; http://www.viam.science.tsu.ge/enlarged/2022/
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2. ზ. ზერაკიძე, ო. ფურთუხია, Consistent estimator of parameter in the Hilbert space of measures. XXXVI
International Enlarged Sessions of the Seminar of Ilia Vekua Institute of Applied Mathematics of Ivane Javakhisvili
Tbilisi State University; 19-21 აპრილი, თბილისი; http://www.viam.science.tsu.ge/enlarged/2022/

3. ო. ფურთუხია, ე. ნამგალაური, Stochastic Integral Representation of a Class of Non-smooth Brownian
Functionals; Georgian Mathematical Union XII Annual International Conference; 27 აგვისტო- 3 სექტემბერი,
ბათუმი; http://gmu.gtu.ge/Batumi2022/registre.html

4. ო. ფურთუხია, ვ. ჯოხაძე, An innovative approach to measure model risk in financial risk management.
Norwegian-Georgian-Moldavian-Ukrainian School on Innovation and Risk Management; Batumi Shota Rustaveli
State University, Georgia, November 19-26, 2022.

5. თ. ტორონჯაძე, მაიდენტიფიცირებელი და რეალური M-შეფასებების აგება ფილტრაციით აღჭურვილ
ზოგად სტატისტიკურ მოდელში, შემთხვევითი პროცესებისა და მათემატიკური სტატისტიკის
გამოყენებანი ფინანსურ ეკონომიკასა და სოციალურ მეცნიერებებში VII. ქართულ-ამერიკული
უნივერსიტეტი, თბილისი, GAU, 24-25 ნოემბერი, 2022.

6. მ. მანია, ბლეკ-შოულსის მოდელი და ბროუნის მოძრაობის მარტინგალური ფუნქციები, შემთხვევითი
პროცესებისა და მათემატიკური სტატისტიკის გამოყენებანი ფინანსურ ეკონომიკასა და სოციალურ
მეცნიერებებში VII. ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, თბილისი, GAU, 24-25 ნოემბერი, 2022.

7. მ. მანია, ფუნქციონალური განტოლებები და ბროუნის მოძრაობის მარტინგალური ფუნქციები, თსუ
ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის კონფერენცია, 15-18 თებერვალი, 2022.

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

8. 2. უცხოეთში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი

1. ე. ნამგალაური, ო. ფურთუხია, A constructive martingale representation of Brownian functionals. 7th
international scientific conference MODELING AND OPTIMIZATION IN TRANSPORT AND LOGISTICS
Dedicated to the 85th anniversary of the birth of Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine Naum
Zuselevich Shor, March 21 - 25, 2022, Chisinau, Kyiv - 2022

2. ე. ნამგალაური, ო. ფურთუხია, ზ. ზერაკიძე, Constructive martingale representation of non-smooth Brownian
functional. International conference: limit theorems of probability theory and mathematical statistics; September 26-
28, 2022; http://www.ltps-2022.nuu.uz/eng/

3. ო. ფურთუხია, ზ. ზერაკიძე, Constructive Integral Representation of Non-smooth Brownian Functional. 21th
International Conference named after A. F. Terpugov INFORMATION TECHNOLOGIES AND MATHEMATICAL
MODELLING (IТММ’2022), October 25-29, 2022, Karshi, Uzbekistan; http://itmmconf.ru/

2022 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები

1. ე. ნამგალაური, ო. ფურთუხია. ზ. ზერაკიძე, Stochastic Integral Representation of Past-Dependent Non-
Smooth Brownian Functionals. Bulletin of TICMI, vol. 26, No. 1, pp. 3-18, (2022); თბილისი, თსუ
გამომცემლობა; ISSN 1512-0082;

2. ო. ფურთუხია, ვ. ჯაოშვილი, ე. ნამგალაური. Martingale representation of one non-smooth functional of
Brownian motion. Reports of Enlarged Sessions of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics.
Volume 36, 2022, pp. 83-86; თბილისი, თსუ გამომცემლობა; ISSN 1512-0058.

3. ზ. ზერაკიძე, ო. ფურთუხია. Consistent estimator of parameter in the Hilbert space of measures. Reports of
Enlarged Sessions of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. Volume 36, 2022, pp. 103-
106; თბილისი, თსუ გამომცემლობა; ISSN 1512-0058; 4 გვერდი.

4. *M. Mania and R. Tikanadze, Functional Equations and Martingales, Aequationes Mathematicae, Vol. 96, pp.
221–241, 2022.
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5. *M. Mania and R. Tevzadze, Martingale Transformations of Brownian Motion with Application to Functional
Equations, Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes,  Published online 10
June 2022, doi.org/10.1080/17442508.2022.2084341

6. T. Toronjadze, Construction of identifying and real M-estimators in general statistical model with filtration,
Materials of the conference: Application of random processes and mathematical statistics in financial economics
and social sciences VII, Georgian-American University, December 2022, pp. 42-51.

2022 წელს გამოსაქვეყნებლად მიღებული ნაშრომები
1. * E. Namgalauri and O. Purtukhia: "On the stochastic integral representation of Brownian functionals" Georgian

Mathematical Journal-ში.
2. O. Purtukhia and Z. Zerakidze. “Consistent Estimators of Parameters of Statistical Structures” Transactions of A.

Razmadze Mathematical Institute-ში

2022 წელს გამოსაქვეყნებლად გადაცემული ნაშრომები

1. B. Chikvinidze, M. Mania and R. Tevzadze, Functional equations for stochastic exponential, arXiv:2112.14189
[math.PR] , submitted to “Stochastic and Dynamics” 2022
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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), ბადრი მაღრაძე (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), ავთანდილ
შურღაია (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი), გიორგი ციციშვილი (უფროსი მეცნიერი თა-
ნამშრომელი), არსენ ხვედელიძე (მეცნიერი თანამშრომელი).

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი:
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; პროექტის
დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. თანამედროვე კვანტური ველის თეორიის მათემატიკური მეთოდების განვითარება და გამოყენება ყალიბურ
თეორიებში, გრავიტაციასა და დაბალ განზომილებიან სისტემებში; მეცნიერების დარგი: ფიზიკა; სამეცნიერო
მიმართულება: თეორიული ფიზიკა; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები: 2019-2023

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. მ. ელიაშვილი (პროექტის საერთო ხელმძღვანელი), ა. კვინიხიძე (მკვლევარი), გ.ლავრელაშვილი (მკვლევარი),
გ. ჯორჯაძე (მკვლევარი), ვ. გარსევანიშვილი (მკვლევარი), ა. შურღაია (მკვლევარი), ბ. მაღრაძე (მკვლევარი),
გ. ციციშვილი (მკვლევარი) ა. ხვედელიძე (მკვლევარი)

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების
შესრულების შედეგები
2.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების
მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. თანამედროვე კვანტური ველის თეორიის მათემატიკური მეთოდების განვითარება და გამოყენება ყალიბურ
თეორიებში, გრავიტაციასა და დაბალ განზომილებიან სისტემებში; მეცნიერების დარგი: ფიზიკა; სამეცნიერო
მიმართულება: თეორიული ფიზიკა; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები: 2019-2023

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. მ. ელიაშვილი (პროექტის საერთო ხელმძღვანელი), ა. კვინიხიძე (მკვლევარი), გ.ლავრელაშვილი (მკვლევარი),
გ. ჯორჯაძე (მკვლევარი), ვ. გარსევანიშვილი (მკვლევარი), ა. შურღაია (მკვლევარი), ბ. მაღრაძე (მკვლევარი),
გ. ციციშვილი (მკვლევარი) ა. ხვედელიძე (მკვლევარი)

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. ეგზოტიკული მეზონები, რომლებსაც ასევე „ტეტრაკვარკები“ ეწოდება შედგებიან ორი კვარკის და ორი
ანტიკვარკისგან, ანუ წარმოადგენენ ოთხნაწილაკოვან სისტემას. შესაბამისად მათ აღსაწერად გამოიყენება
ოთხნაწილაკოვანი განტოლებები. ცნობილია, რომ ეს ოთხნაწილაკოვანი სისტემა რელატივისტურია, ამიტომ
განხილულ იქნა რელატივისტური კოვარიანტული განტოლებები. ამ განტოლებების განვითარება და
ჩამოყალიბება ითვლის დაახლოვებით 30 წელს, მაგრამ შემჩნეულ იქნა, რომ მათი ლიტერატურაში ცნობილი
ვერსია, რომელიც 2021 წელს არის მიღებული და ტეტრაკვარკების აღსაწერად ინტენსიურად გამოყენებული არ
აკმაყოფილებს ველის კვანტური თეორიის ძირითად პრინციპეპს. მაგალითად, ნაჩვენებია, რომ ეს განტოლე-
ბები ექვივალენტურია ორ-ნაწილაკოვანი განტოლებისა, რომლის ბირთვი დაყვანადია (ანუ, შეიცავს ორ-
ნაწილაკოვანი შუალედური მდგომარეობის წვლილს).

ველის კვანტური თეორიის დიაგრამების ანალიზის საფუძველზე  მიღებულ იქნა ახალი ზუსტი და ზოგადი
განტოლებები. რადგან ველის კვანტური თეორია ნაწილაკთა დაბადების და გაქრობის პროცესებს
ითვალისწინებს, ტეტრაქუარკების როგორც ფიქსირებულად ოთხ კვარკიანი სისტემად წარმოდგენა ზუსტ
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მიდგომებში არ არის დამაკმაყოფილებელი. ახალ განტოლებებში ეს მოვლენა გათვალისწინებულია, და ამიტომ
ტეტრაკვარკი წარმოდგენილია როგორც ოთხ და ორ კვარკიანი სისტემების ნაზავი.

ამ განტოლებების გამოსაყვანად დიაგრამების ორმაგი თვლის ცნობილი პრობლემის არიდების
შესაძლებლობა მოინახა. ასევე განტოლებების ბირთვების კომპაქტიფიკაციის მიზნით განტოლებების ფადეევის
ტიპის გადაჯგუფება მოხერხდა.

2. ელემენტარული ნაწილაკების  ძლიერი ურთიერთმოქმედების ყალიბურ თეორიაში, კვანტურ
ქრომოდინამიკაში, განვითარებული იქნა დისპერსიული (ანალიზური) მიდგომა თეორიის გრინის ფუნქციების
და ფიზიკური ამპლიტუდების გამოსათვლელად. ამ მიდგომაში ამპლიტუდები და გრინის ფუნქციები
აკმაყოფილებენ შესაბამის რენორმჯგუფის განტოლებებს  და  მიზეზობრივ ანალიზურობის მოთხოვნას.  ახალი
მიდგომა საშუალებას იძლევა გავაფართოვოთ  თეორიის გამოყენების არე დაბალი ენერგიების მიმართულებით
არაპერტურბაციულ არეში.  მიღებული ამონახსნები  ამპლიტუდებისათვის (და გრინის ფუნქციებისათვის)
გამოყენებადია  მთელ  ინტერვალზე  20 Q იმპულსურ სივრცეში. ამ მიდგომის გამოყენებით
დამუშავებული იქნა ახალი მოდელი კვარკ-ანტიკვარკის სტატიკური პოტენციალისათვის. გამოყენებული იქნა
რენორმჯგუფის განტოლების ზუსტი ამონახსნი, 2-მარყუჟიან მიახლოებაში,  სტატიკური პოტენციალის
შესაბამისი ეფექტური )( 2QV მუხტის ფუნქციისთვის. ეს ზუსტი ამონახსნი გამოისახება ლამბერტის W-
ფუნქციით და მიღებული იყო გასულ წლებში ჩემს 1998 წლის ნაშრომში.   იგი შეიცავს ლანდაუს არაფიზიკურ
სინგულარობას რომელიც არღვევს ჩელენ-ლემანის ანალიზურობას.  შესაბამისი ანალიზური (დისპერსიული)
მუხტის ფუნქციის მოდელი მიიღება  იმპულსური ცვლადის წანაცვლებით და სინგულარობის სივრცისებრი
არიდან სათავეში გადატანით.  ასეთი მოდიფიკაციით იყო მიღებული 1-მარყუჟიან მიახლოებაში  ცნობილი
რიჩარდსონის ფენომენოლოგიური პოტენციალი. მიღებული მოდიფიცირებული 2-მარყუჟიანი გამოსახულება,
განსხვავდება რიჩარდსონის წრფივად ზრდად პოტენციალისაგან. იგი   შეესაბამისება დიდ მანძილებზე
ლოგარითმულად ზრდად კონფაინმენტურ პოტენციალს.  გასულ წლებში ლოგარითმული პოტენციალი
მიღებული ფენომენოლოგიური მოსაზრებებით წარმატებით გამოიყენებოდა კვარკონიუმის სპექტრის
შესწავლის ამოცანებში.

პოტენციალის ახალი მოდელის საფუძველზე მიღებული იქნა ( MS გადანორმირების სქემაში და 2-
მარყუჟიან მიახლოებაში) კვანტური ქრომოდინამიკის სკალის პარამეტრისათვის შეფასება 491.0 GeV.

ახალ გამოკვლევაში ჩვენ გამოვიყენეთ დისპერსიული მიდგომა კვანტურ ქრომოდინამიკაში
არაპერტურბაციული შვინგერ-დაისონის განტოლების ამონახსნების მისაღებად  კვარკის გრინის
ფუნქციისთვის.  კვანტურ ქრომოდინამიკაში ინტენსიური გამოკვლევების საგანია კვარკის პროპაგატორის
ანალიზური სტრუქტურის დადგენა იმპულსის კვადრატის ცვლადის კომპლექსურ სიბრტყეში. ეს სტრუქტურა
უნდა ასახავდეს ამ თეორიის ორ ფუნდამენტალურ თვისებას: კვარკის ბუნებაში დაუკვირვებადობას (კვარკის
კონფაინმენტს)  და კირალური სიმეტრიის სპონტანურ დარღვევას. მიუხედავად მრავალრიცხვოვანი
მცდელობებისა ბოლომდე დამაკმაყოფილებელი შედეგები არ არის ცნობილი. შვინგერ-დაისონის
განტოლებათა სისტემა არაპერტურბაციულ სექტორში შეიძლება ამოიხსნას  თუ ცნობილია გლუონის გრინის
ფუნქცია. როგორც ძირითადი მიახლოება ჩვენ გლუონის პროპაგატორისთვის ლანდაუს ყალიბში ავირჩიეთ
დირაკის დელტა ფუნქციის პროპორციული გამოსახულება იმპულსურ სივრცეში )()( 42 kMkD  , ეს

არაპერტურბაციული წევრი უნდა იყოს დომინანტური 0k ზღვარში. ასეთი წევრის არსებობა
პროპაგატორში არ ეწინააღმდეგება მიზეზობრივ ანალიზურობას. ამ გამოკვლევაში პროპაგატორის
პერტურბაციული ნაწილი უგულველყოფილი იქნა. დამატებით ჩვენ მოვითხოვეთ  გოსტის
პროპაგატორისთვის  ასიმპტოტიკური ყოფაქცევა 22 /1)( kkG  , 0k . სლავნოვ-ტეილორის იგივეობის
გამოყენებით კვარკ-გლუონის წვერო არჩეულ მიახლოებაში გამოისახება კვარკის პროპაგატორის
სტრუქტურებით. შედეგად ინტეგრალური განტოლება დაიყვანება ჩვეულებრივ წრფივ დიფერენციალურ
განტოლებათა სისტემაზე პროპაგატორის სკალარული სტრუქტურული ფუნქციებისთვის. ეს გამარტივებული
განტოლება კვარკისთვის  ჩვენ განვიხილეთ  როგორც მინკოვსკის ისე ევკლიდურ სივრცეში. არჩეულ
მიახლოებებში განტოლება ზუსტად ამოხსნადია როგორც მინკოვსკის სივრცეში ისე ევკლიდურ თეორიაში.
ორივე შემთხვევაში მიიღება კონფაინმენტის ტიპის ამონახსნი,  თუმცა ეს ამონახნები არ შეიძლება
დავაკავშიროთ  ანალიზური გაგრძელებით. ე.წ. ვიკის მობრუნება შეუძლებელია.  ევკლიდურ შემთხვევაში
მიიღება მთელი ანალიზური ფუნქცია რომელიც ექსპონენციალურად იზრდება დროისებრი მიმართულებით
იმპულსურ სივრცეში და ამიტომ მინკოვსკის სივრცეში იგი არღვევს პოლინომიალური შეზღუდვის მოთხოვნას.
ფართოდ გავრცელებული თვალსაზრისით  ასეთი ყოფაქცევა უნდა ასახავდეს კვარკის კონფაინმენტს.
მინკოვსკის სივრცეში მიღებული  ამონახსნი რომელიც აკმაყოფილებს პოლინომიალური ზრდის შეზღუდვის
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დომინირებს. ეს ამონახსნი არ ასახავს კირალური სიმეტრიის დარღვევას. მასიური კვარკის შემთხვევაში
ამონახსნი გამოისახება ბესელის მოდიფიცირებული ფუნქციებით და აკმაყოფილებს ჩელენ-ლემანის
დისპერსიულ თანაფარდობას. კირალურ ზღვარში მიღებული  სინგულარობა არ შეესაბამისება თავისუფალ
კვარკს და არღვევს მიზეზობრივ ანალიზურობას.

ევკლიდურ მეტრიკაში მიღებული ამონახსნი შეიცავს ნებისმიერ მუდმივს რომელიც განისაზღვრება
შედგენილი ოპერატორების ეფექტური ქმედების მინიმიზირებით. მიღებული ამონახსნი აღწერს კირალური
სიმეტრიის დარღვევას. ჩვენი თვალსაზრისით ორივე მიღებული ამონახსნი საინტერესოა, ორივე აღწერს
კვარკის კონფაინმენტს.

ამ გამოკვლევით ჩვენ ვაჩვენეთ რომ ვიკის მობრუნების ოპერაცია და მიახლოების გამოყენება  შვინგერ
დაისონის განტოლებაში არაკომუტირებადი ოპერაციებია როცა მიღებული ამონახსნებისათვის ვიკის
მობრუნება შეუძლებელია. ამით აიხსნება განსხვავებული ამონახსნების არსებობა.

3. ვილსონის მარყუჟის ცნება არის არააბელიური ყალიბური კონსტრუქციის განუყოფელი ნაწილი. მისი
საკუთრივი მნიშვნელობები ადგენენ ყალიბურად ინვარიანტულ სიდიდეებს, რომლებიც უკავშირდებიან
ფიზიკურ დაკვირვებადებს. ისტორიულად ვილსონის მარყუჟები შემოიღეს ნაწილაკების ფიზიკაში კვარკების
კონაფინმენტის აღსაწერად. თუმცა, ბოლო ათწლეულის განმავლობაში მათ კიდევ ერთი გამოყენება ჰპოვეს
კონდენსირებული სისტემების ფიზიკაში მატერიის ახალი მდგომარეობების, კერძოდ კი - ტოპოლოგიური
მდგომარეობების აღწერის მხრივ. ვილსონის მარყუჟი რთული ობიექტია წირითი მოწესრიგებიდან
გამომდინარე. ამიტომაც ვილსონის მარყუჟების შესწავლის სტანდარტული მიდგომა გულისხმობს რიცხვითი ან
მიახლოებითი მეთოდების გამოყენებას. მოცემული კვლევის მოტივაცია იყო ვილსონის მარყუჟების
განსაკუთრებული მახასიათებლების ძიება მჭიდრო ბმის 2D მოდელებში, რამაც შეიძლება მეტი შუქი
მოჰფინონ მათ სტრუქტურას. მიღებული სიახლე არის ის, რომ ზოგადი სტანდარტული თვისებების მიღმა
ვილსონის მარყუჯები ქმნიან ჯგუფურ სტრუქტურას, რომელიც იზომორფულია ბრილუინის ზონის
ფუნდამენტური ჯგუფისა. ეს არის აბელური ჯგუფი, რომელიც საკუთარი მნიშვნელობების შესაძლო
სიმრავლეს ზღუდავს მხოლოდ ორი უნიმოდულარულ კომპლექსურ რიცხვამდე. იგივე ჯგუფური სტრუქტურა
წარმოიქმნება ჰოლონომიის ჯგუფებისთვის დიფერენციალურ გეომეტრიაში.

4. განხილულია მოდიფიცირებული შვარცშილდ-დე სიტერის ამონახსნები სკალარული ველის თეორიაში
პოტენციური ბარიერით. ამ სტატიკურ, სფერულად სიმეტრიულ ამონახსნებს აქვთ ორი ჰორიზონტი, რომელთა
შორისაც სკალარული ველი ერთხელ მაინც ინტერპოლირებს პოტენციურ ბარიერის გასწვრივ, რითაც
წარმოიქმნება სოლიტონები.

ნაწილობრივ აღვადგინეთ ლიტერატურაში ადრე განხილული ამონახსნები და მათთვის ჩვენ განვმარტავთ
მათ თვისებებს. მაგრამ ჩვენ ასევე ვიპოვეთ ახალი ამონახსნების კლასი, რომლებშიც სკალარული ველი
აბრუდებს სივრცე-დროს საკმარისად ძლიერად ისე, რომ შეცვალოს ის ადრინდელი კოსმოლოგიური
ჰორიზონტის ბუნება დამატებით ჩაკეტილ ჰორიზონტში, რის შედეგადაც წარმოიქმნება სკალარული
სოლიტონი გარშემორტყმული ორი შავი ხვრელით. ეს ახალი ამონახსნები ჩნდება პოტენციალის პარამეტრების
სივრცის ფართო დიაპაზონში. ჩვენ ასევე განვიხილეთ შავი ხვრელებით გამოწვეულ ვაკუუმის დაშლის
თეორიაში ამ ამონახსნების გამოყენებასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს.
5. შესწავლილია N-განზომილებიანი კვანტური სისტემის მდგომარეობის სივრცის სტრატიფიცირებული
სტრუქტურა SU(N) სიმეტრიის და ფიქსირებული რანგის მქონე მატრიცებზე მიხედვით.

ნაჩვენებია, რომ ფიქსირებული რანგის დაყოფა განსაზღვრავს უიტნის სტრატიფიკაციას. ამ დაკვირვების
საფუძველზე დადგინდა განზოგადებული სტრატიფიცირებული მეტრიკის არსებობა მთელ კვანტური
სისტემის მდგომარეობის სივრცეზე.

შესწავლილია კვანტური მდგომარეობების კლასიკურობის მაჩვენებელი უნიტარულ ინვარიანტულ
ანსამბლში. გამოთვლილია სამი ანსამბლის კლასიკურობის ინდიკატორები. მათი დამოკიდებულება Wigner
ფუნქციის მოდული პარამეტრზე

3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით
დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
3.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების
მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
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1. არასტანდარტული კოსმოლოგიური მოდელების შეზღუდვა: ფუნდამენტური სიმეტრიები და გრავიტაცია,
(ფიზიკა, კოსმოლოგია), FR 19-8306; პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები: 2020 - 2023

2. ვაინბერგის მოდიფიცირებული მიდგომა ბარიონ-ბარიონული ურთიერთქმედების SU(3) სექტორში, FR17-354;
პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები: 2020 - 2023

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. გ. ლავრელაშვილი – პროექტის კოორდინატორი,

2. ა. კვინიხიძე – ძირითადი მონაწილე

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. განხილულია მოდიფიცირებული შვარშილდ-დე სიტერის ამონახსნები სკალარული ველის თეორიაში
პოტენციური ბარიერით. ამ სტატიკურ, სფერულად სიმეტრიულ ამონახსნებს აქვთ ორი ჰორიზონტი, რომელთა
შორისაც სკალარული ველი ერთხელ მაინც ინტერპოლირებს პოტენციურ ბარიერის გასწვრივ, რითაც
წარმოიქმნება სოლიტონები.

ნაწილობრივ აღვადგინეთ ლიტერატურაში ადრე განხილული ამონახსნები და მათთვის ჩვენ განვმარტავთ
მათ თვისებებს. მაგრამ ჩვენ ასევე ვიპოვეთ ახალი ამონახსნების კლასი, რომლებშიც სკალარული ველი
აბრუდებს სივრცე-დროს საკმარისად ძლიერად ისე, რომ შეცვალოს ის ადრინდელი კოსმოლოგიური
ჰორიზონტის ბუნება დამატებით ჩაკეტილ ჰორიზონტში, რის შედეგადაც წარმოიქმნება სკალარული
სოლიტონი გარშემორტყმული ორი შავი ხვრელით. ეს ახალი ამონახსნები ჩნდება პოტენციალის პარამეტრების
სივრცის ფართო დიაპაზონში. ჩვენ ასევე განვიხილეთ შავი ხვრელებით გამოწვეულ ვაკუუმის დაშლის
თეორიაში ამ ამონახსნების გამოყენებასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს.

2. ველის კვანტური თეორიის დიაგრამების ანალიზის საფუძველზე  მიღებულ იქნა ახალი ზუსტი და ზოგადი
განტოლებები. რადგან ველის კვანტური თეორია ნაწილაკთა დაბადების და გაქრობის პროცესებს
ითვალისწინებს, ტეტრაქუარკების როგორც ფიქსირებულად ოთხ კვარკიანი სისტემად წარმოდგენა ზუსტ
მიდგომებში არ არის დამაკმაყოფილებელი. ახალ განტოლებებში ეს მოვლენა გათვალისწინებულია, და ამიტომ
ტეტრაკვარკი წარმოდგენილია როგორც ოთხ და ორ კვარკიანი სისტემების ნაზავი.

ამ განტოლებების გამოსაყვანად დიაგრამების ორმაგი თვლის ცნობილი პრობლემის არიდების
შესაძლებლობა მოინახა. ასევე განტოლებების ბირთვების კომპაქტიფიკაციის მიზნით განტოლებების ფადეევის
ტიპის გადაჯგუფება მოხერხდა.

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში
7.3. სტატიები
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI;
ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების რაოდენობა

1. A. Kvinikhidze, B. Blankleider, Covariant tetraquark equations in quantum field theory Physical Review D106,
054024 (2022) (10 pp)

2. T. Supatashvili, M. Eliashvili, G. Tsitsishvili, “Group structure of Wilson loops in 2D tight-binding models with 2-
band and 4-band energy spectra”, Int. J. Mod. Phys. B 36 (2022) 2250197,
http://dx.doi.org/10.1142/S0217979222501971 (16 pp)

3. G. Lavrelashvili, J. L. Lehners, Scalar lumps with two horizons, DOI: 10.1103/PhysRevD.105.024051; Phys.Rev.D 105
(2022) 2, 024051, ISSN 2470-0010 / E-ISSN 24700029; 15 pp.

4. A. Khvedelidze and A. Torosyan,  Comparing classicality of qutrits from Hilbert-Schmidt, Bures and Bogoliubov-
Kubo-Mori ensembles,  to appear in J Math Sci (2022). https://doi.org/10.48550/arXiv.2208.13908

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. ველის კვანტური თეორიის დიაგრამების ანალიზის საფუძველზე  მიღებულ იქნა ახალი ზუსტი და ზოგადი
განტოლებები. რადგან ველის კვანტური თეორია ნაწილაკთა დაბადების და გაქრობის პროცესებს
ითვალისწინებს, ტეტრაქუარკების როგორც ფიქსირებულად ოთხ კვარკიანი სისტემად წარმოდგენა ზუსტ
მიდგომებში არ არის დამაკმაყოფილებელი. ახალ განტოლებებში ეს მოვლენა გათვალისწინებულია, და ამიტომ
ტეტრაკვარკი წარმოდგენილია როგორც ოთხ და ორ კვარკიანი სისტემების ნაზავი.
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2. მჭიდრო ბმის მოდელები წარმოადგენენ ტოპოლოგიურად არატრივიალური მდგომარეობების შესწავლის
ერთ-ერთ ძირითად მიდგომას. მოცემულ პროექტში განვიხილეთ 2D მჭიდრო ბმის მოდელის მატრიცული
ჰამილტონიანი. შესაბამისი მრავალდონიანი ენერგეტიკული სპექტრი წარმოქმნის არააბელურ ყალიბურ
კონსტრუქციას, რომელიც აღიწერება ბერის (Berry) არააბელური ბმულობის მეშვეობით. ამ შემთხვევაში
ყალიბურად ინვარიანტული სიდიდეები წარმოადგენენ ვილსონის მარყუჟების საკუთრივ მნიშვნელობებს.
კვლევის მიზანს წარმოადგენდა ვილსონის მარყუძების არასტანდარტული თვისებების ძიება მჭიდრო ბმის 2D
მოდელებისთვის. ნაჩვენებია, რომ ბერის არააბელიანი ბმულობები წარმოადგენენ ე.წ. წმინდა ყალიბს
წერტილოვანი სინგულარობებით. სიმრუდის არააბელური ტენზორი (F) იგივურად ნულია ტოლია ბრილუინის
ზონაში, გარდა იზოლირებული წერტილებისა, სადაც F სინგულარულია. F-ის ასეთი ყოფაქცევის კომბინირება
სტოქსის არააბელურ თეორემასთან საშუალებას გვაძლევს თავიდან ავიცილოთ წირითი მოწესრიგების
პროცედურა ვილსონის მარყუჟების გამოანგარიშებისას. ამ მიდგომის ფარგლებში ნაჩვენებია, რომ ვილსონის
მარყუჟები ადგენენ ჯგუფურ სტრუქტურას, რომელიც იზომორფულია ბრილუენის ზონის ფუნდამენტური
ჯგუფისა. ეს უკანასკნელი არის აბელიური ჯგუფი , რომელის გამოც ვილსონის მარყუჟების საკუთარი
მნიშვნელობების სიმრავლე მოიცავს ორ უნიმოდულარულ კომპლექსურ რიცხვს, რომლებიც უკავშირდებიან

ჯგუფის ორ პრიმიტიულ ელემენტს (გენერატორს).

3. განხილულია მოდიფიცირებული შვარცშილდ-დე სიტერის ამონახსნები სკალარული ველის თეორიაში
პოტენციური ბარიერით. ამ სტატიკურ, სფერულად სიმეტრიულ ამონახსნებს აქვთ ორი ჰორიზონტი, რომელთა
შორისაც სკალარული ველი ერთხელ მაინც ინტერპოლირებს პოტენციურ ბარიერის გასწვრივ, რითაც
წარმოიქმნება სოლიტონები. ნაწილობრივ აღვადგინეთ ლიტერატურაში ადრე განხილული ამონახსნები და
მათთვის ჩვენ განვმარტავთ მათ თვისებებს. მაგრამ ჩვენ ასევე ვიპოვეთ ახალი ამონახსნების კლასი, რომლებშიც
სკალარული ველი ამრუდებს სივრცე-დროს საკმარისად ძლიერად ისე, რომ შეცვალოს ის ადრინდელი
კოსმოლოგიური ჰორიზონტის ბუნება დამატებით ჩაკეტილ ჰორიზონტში, რის შედეგადაც წარმოიქმნება
სკალარული სოლიტონი გარშემორტყმული ორი შავი ხვრელით. ეს ახალი ამონახსნები ჩნდება პოტენციალის
პარამეტრების სივრცის ფართო დიაპაზონში. ჩვენ ასევე განვიხილეთ შავი ხვრელებით გამოწვეულ ვაკუუმის
დაშლის თეორიაში ამ ამონახსნების გამოყენებასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს.

4. ნაშრომში შემოტანილია კვანტური მდგომარეობების კლასიკურობის ინდიკატორის ცნება. ეს მაჩვენებელი
ზომავს იმ მდგომარეობის პოვნის ალბათობას, რომლის Wigner ფუნქცია დადებითია. გამოთვლილია სამი
დონის სისტემის ჰილბერტ-შმიდტის, ბურესის და ბოგოლიუბოვ-კუბო-მორის ანსამბლების კლასიკურობის
ინდიკატორები. შესწავლილია მათი დამოკიდებულება Wigner ფუნქციის მოდულის პარამეტრზე.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი

1. გ. ლავრელაშვილი, სკალარული, სფერულად სიმეტრიული სოლიტონები ერთი და ორი ჰორიზონტით; 14-
18 თებერვალი, 2022, თბილისი

2. გ. ლავრელაშვილი, სკალარული სოლიტონები ერთი და ორი ჰორიზონტით, 26 სექტემბერი - 1 ოქტომბერი,
2022, თბილისი

3. გ. ჯორჯაძე, მოხსენება “ვიტენის სიგარის S-მატრიცა”; 15.02.2022, თსუ ანდრია რაზმაძის სახელობის
მათემატიკის ინსტიტუტის კონფერენცია.

4. გ. ჯორჯაძე; სემინარების ციკლი “S-მატრიცა ინტეგრებად ველის კვანტურ თეორიებში”; ოთხი სემინარი
მაისი-ივნისი; საქალაქო სემინარი მათემატიკურ ფიზიკაში, ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის
ინსტიტუტი.

5. გ.ჯორჯაძე; სემინარების ციკლი “ველის კონფორმული თეორია”; სამი სემინარი ნოემბერში; საქალაქო
სემინარი მათემატიკურ ფიზიკაში, ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი.

6. ბ. მაღრაძე, კვარკის შვინგერ-დაისონის განტოლების ამონახსნები მინკოვსკის და ევკლიდურ მეტრიკებში
თსუ ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის კონფერენცია. 14-18 თებერვალი, 2022 წელი

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

1. განხილულია თვითურთიერთქმედებადი სკალარული ველის თეორია გრავიტაციის გათვალისწინებით და
შესწავლილია სფერულად სიმეტრიული ამონახსნები ერთი და ორი ჰორიზონტით. ცნობილ ამონახსნებთან
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ერთად ნაპოვნია ამონახსნების ორი ახალი კლასი.   დადგენილია სკალარული ველის პოტენციალის
პარამეტრების  არეები სადაც შესაბამისი კლასის ამონახსნები არსებობენ.

2. განხილულია თვითურთიერთქმედებადი სკალარული ველის თეორია გრავიტაციის გათვალისწინებით და
შესწავლილია სფერულად სიმეტრიული ამონახსნები ერთი და ორი ჰორიზონტით. ცნობილ ამონახსნებთან
ერთად ნაპოვნია ამონახსნების ორი ახალი კლასი.   დადგენილია სკალარული ველის პოტენციალის
პარამეტრების  არეები სადაც შესაბამისი კლასის ამონახსნები არსებობენ.

3. განხილული იქნა SL(2,R)/U(1) WZ SL(2,R)/U(1) WZW-ის W-ის ველის თეორიის მოდელი ინტეგრებადობა და
მისი საშუალებით S-მატრიცის გამოთვლა ოპერატორულ ფორმალიზმში, პარაფერმიონების დახმარებით.

4. ლიუვილის თეორიის მაგალითზე განხილული იქნა S-მატრიცის წარმოდგენა ახალი ტიპის
ფუნქციონალური ინტეგრალის სახით ინტეგრებად ველის თეორიის მოდელებში. აღწერილი იქნა შედეგის
შესაძლო განზოგადება ტოდას თეორიისთვის.

5. განხილული იქნა ორგანზომილებიანი ველის კონფორმული თეორიის ჰამილტონური აღწერა. ყურადღება
გამახვილდა ზუსტად ინტეგრებად მოდელბზე, რომლებსაც, კონფორმული სიმეტრიის გარდა, გააჩნიათ
მაღალი სპინის სიმეტრიებიც.

7. გამოკვლეულია გამარტივებული კვარკის შვინგერ-დაისონის განტოლება კვანტურ ქრომოდინამიკაში
მინკოვსკის და ევკლიდურ მეტრიკებში . გლუნის პროპაგატორისთვის ლანდაუს ყალიბში გამოყენებულია
დირაკის დელტა ფუნქციის პროპორციული გამოსახულება. კვარკ-გლუონის წვერო განისაზღვრება
შესაბამისი სლავნოვ-ტეილორის იგივეობიდან. განტოლება კვარკის პროპაგატორის სტრუქტურებისთვის
დაიყვანება დიფერენციალურ განტოლებების სისტემაზე რომელიც ამოიხსნება ელემენტალურ ფუნქციებში.
მინკოვსკის და ევკლიდურ მეტრიკებში მიღებული ამონახსნები განსხვავებულია და მათი დაკავშირება
ვიკის მობრუნებით შეუძლებელია. ორივე ამონახსნი შეესაბამისება კვარკის კონფაინმენტს.

8. 2. უცხოეთში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1. გ. ჯორჯაძე; The S-matrix of Integrable QFT’s (S-მატრიცა ინტეგრებად ველის კვანტურ თეორიებში), 12

ივლისი, ზელონა-გორა, პოლონეთი.
2. გ.ჯორჯაძე; General relativity in 2-dimensions (ზოგადი ფარდობითობა ორ-განზომილებაში). 13 ივლისი,

ზელონა-გორა, პოლონეთი.
3. გ.ლავრელაშვილი; არაფრის ბუშტები, კალუზა-კლაინის ვაკუმის არასტაბილობა; 18 იანვარი, 2022,

პოტსდამი.
4. გ.ლავრელაშვილი; სკალარული სოლიტონები ერთი და ორი ჰორიზონტით; 3-8 ივლისი, 2022, პეკინი
5. ა. ხვედელიძე,   On basic stratified structures in quantum information geometry, “Polynomial computer algebra-

2022, 02-07 May , 2022, St. Petersburg.
6. ა. ხვედელიძე, Hierarchy of classicality indicators of N-level systems, “Polynomial computer algebra- 2022, 02-07

May , 2022, St. Petersburg.

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში ან სხვა გამოცემაში არ
გამოქვეყნებულა)
1. ანოტაცია: განხილული იქნა ლიუვილის თეორია, SL(2,R)/U(1) WZW-ის მოდელი და SL(3,R) ტოდას

თეორია. ამ თეორიების მაგალითზე, აღწერილი იქნა თუ როგორ შეიძლება ინტეგრებადობის გამოყენება S-
მატრიცის გამოსათვლელად.

2. ანოტაცია: განხილული იქნა აინშტაინ-ჰილბერტის ქმედების გადაგვარება ორ-განზომილებიან სივრცეში და
აღწერილი იქნე

3. განხილულია ვიტტენის მიერ აღმოჩენილი 5-განზომილებიანი კალუზა-კლეინის თეორიის არასტაბილობა
„არაფრის“ ბუშტების მატერიალიზაციის მიმართ.

4. განხილულია თვითურთიერთქმედებადი სკალარული ველის თეორია გრავიტაციის გათვალისწინებით და
შესწავლილია სფერულად სიმეტრიული ამონახსნები ერთი და ორი ჰორიზონტით. ცნობილ ამონახსნებთან
ერთად ნაპოვნია ამონახსნების ორი ახალი კლასი.   დადგენილია სკალარული ველის პოტენციალის
პარამეტრების  არეები სადაც შესაბამისი კლასის ამონახსნები არსებობენ.

5. https://pca-pdmi.ru/2022/program
6. https://pca-pdmi.ru/2022/program
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დანართი 1

გამოქვეყნებული და გამოსაქვეყნებლად გადაცემული ნაშრომები

2022 წელს გამოქვეყნებული ნაშრომები
(*-ით აღნიშნულია იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალებში გამოყვეყნებული ნაშრომები)

მონოგრაფია
1. A. Kharazishvili, Notes on Real Analysis and Measure Theory—fine Properties of Real Sets and Functions. Springer

Monographs in Mathematics, Springer, Cham, 2022. xi+253 pp.

სტატიები
1. *A. Al-Rawashdeh, B. Mesablishvili, Hilbert's theorem 90 in monoidal categories. J. Algebra 602 (2022), 1-36.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021869322001004
2. B. Anjaparidze, M. Ashordia, On the criterion of well-posedness of the Cauchy problem with weight for systems of

linear ordinary differential equations with singularities. Reports of QUALITDE 1 (2022), 13-17.
3. M. Ashordia, N. Kharshiladze, On the well-posedness of the weighted Cauchy problem for systems of linear impulsive

differential equations with singularities. Mem. Differ. Equ. Math. Phys. 85 (2022), 21-33.
4. *M. Ashordia, On the well-posedness of the Cauchy problem with weight for systems of linear generalized ordinary

differential equations with singularities. Georgian Math. J. 29 (2022), no. 5, 641-659.
5. *M. Bakuradze, Cohomological realization of the Buchstaber formal group law, Uspekhi Mat. Nauk 77 (2022), no.

5(467), 189-190; DOI: https://doi.org/10.4213/rm10073
6. *N. Bezhanishvili, V. Ciancia, D. Gabelaia, G. Grilletti, D. Latella, M. Massink, Geometric model checking of

continuous space. Log. Methods Comput. Sci. 18 (2022), no. 4, Paper No. 7, 38 pp.
7. *G. Bezhanishvili, D. Gabelaia, M. Jibladze, A negative solution of Kuznetsov's problem for varieties of bi-Heyting

algebras. J. Math. Log. 22 (2022), no. 3, Paper No. 2250013, 21 pp. https://doi.org/10.1142/s0219061322500131
8. T. Bibilashvili, S. Kharibegashvili, Darboux type problem for one nonlinear hyperbolic equation of the fourth order.

Rep. Enlarged Sess. Semin. I. Vekua Appl. Math. 36 (2022), 11-14.
9. G. Chkadua, Asymptotic analysis and regularity results for a mixed type interaction problem of acoustic waves and

electro-magneto-elastic structures. Mem. Differ. Equ. Math. Phys. 85 (2022), 53--74.
10. O. Chkadua, A. Toloraia, Boundary-transmission problems of the thermo-piezo-electricity theory without energy

dissipation. Trans. A. Razmadze Math. Inst. 176 (2022), no. 1, 1--27.
11. G. Chkadua, Asymptotic analysis and regularity results for a mixed type interaction problem of acoustic waves and

electro-magneto-elastic structures. Mem. Differ. Equ. Math. Phys. 85 (2022), 53--74.
12. O. Chkadua, A. Toloraia, Boundary-transmission problems of the thermo-piezo-electricity theory without energy

dissipation. Trans. A. Razmadze Math. Inst. 176 (2022), no. 1, 1-27.
13. *A. G. Elashvili, M. Jibladze, V. G. Kac, Semisimple cyclic elements in semisimple Lie algebras. Transform.

Groups 27 (2022), no. 2, 429-470.
14. L. Ephremidze, A. Gamkrelidze and I. Spitkovsky, On the spectral factorization of singular, noisy, and large matrices

by Janashia-Lagvilava method, Trans. A. Razmadze Math. Inst. 176 (2022), no. 3, 361-366.
15. *L. Ephremidze and I. Spitkovsky, On the generalization of the Janashia-Lagvilava method for arbitrary

fields. Georgian Math. J. 29 (2022), no. 3, 353-362; https://doi.org/10.1515/gmj-2021-2140
16. *L. Ephremidze and I. Spitkovsky, On multivariable matrix spectral factorization method. J. Math. Anal.

Appl. 514 (2022), no. 1, Paper No. 126300, 25 pp. https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2022.126300
17. L. Ephremidze, I. Spitkovsky and A. Saatashvili, On J-unitary matrix polynomials, J. Math Sci. 266 (2022), 196-209;

https://doi.org/10.1007/s10958-022-05878-w
18. E. Gordadze, A. Meskhi and M. A. Ragusa, On some extrapolation in generalized grand Morrey spaces and

applications to partial differential equations. Trans. A. Razmadze Math. Inst. 176 (2022), no. 3, 435-441
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19. T. Gorgadze, V. Kokilashvili and D. Makharadze, The inequalities for trigonometric polynomials and entire functions
of finite order in generalized weighted grand Lebesgue spaces, Trans. A. Razmadze Math. Inst. 176 (2022), no. 3, 443-
446.

20. G. Imerlishvili, Trace inequalities for fractional integrals in central Morrey spaces. Trans. A. Razmadze Math.
Inst. 176 (2022), no. 3, 447-450

21. *H. Inassaridze, (Co)homology of $\Gamma $-groups and $\Gamma $-homological algebra. Eur. J. Math. 8 (2022),
suppl. 2, 720-763.

22. M. Jibladze, T. Pirashvili, Internal Hom of stable quadratic modules, Trans. A. Razmadze Math. Inst. 176 (2022), no. 3,
373-392.

23. O. Jokhadze, On the periodicity of the Riemann function of second order general type linear hyperbolic equations.
Reports of QUALITDE 1 (2022), 94-96.

24. *O. M. Jokhadze, Mixed problem with a nonlinear boundary condition for a semilinear wave equation. (Russian)
Differ. Uravn. 58 (2022), no. 5, 591-606; translation in Differ. Equ. 58 (2022), no. 5, 593-609.

25. *O. Jokhadze, A new class of exact solutions of von Karman’s equation in the nonlinear theory of gas dynamics.
Georgian Math. J. 29 (2022), no. 5, 715-724.

26. G. Kapanadze, L. Gogolauri, The problem of finding an equistrong contour for a viscoelastic rectangular
domain. Trans. A. Razmadze Math. Inst. 176 (2022), no. 2, 273-279.

27. G. Kapanadze, L. Gogolauri, B. Gulua, The problem of finding an equal-strength contour in the case of a viscoelastic
square plate. Appl. Math. Inform. Mech (AMIM) 27 (2022), no. 1 (in press).

28. G. Kapanadze, B. Gulua, On one problem of the plane theory of viscoelasticity for polygonal area with circular hole.
Appl. Math. Inform. Mech (AMIM) 27 (2022), no. 2 (in press).

29. *A. Kharazishvili, On a geometric statement of Ramsey type. Georgian Math. J. 29 (2022), no. 2, 229-232;
https://doi.org/10.1515/gmj-2021-2125

30. *A. Kharazishvili, On rainbow isosceles $n$-simplexes. Georgian Math. J. 29 (2022), no. 4, 543-549;
https://doi.org/10.1515/gmj-2022-2147

31. A. Kharazishvili, An abstract version of sup-measurability. Trans. A. Razmadze Math. Inst. 176 (2022), no. 1, 135-
138.

32. A. Kharazishvili, Mazurkiewicz sets of universal measure zero. Trans. A. Razmadze Math. Inst. 176 (2022), no. 1, 139-
141.

33. A. Kharazishvili, Sierpiński-Zygmund functions and $\omega$-powers. Trans. A. Razmadze Math. Inst. 176 (2022),
no. 2, 281-284.

34. *S. S. Kharibegashvili, B. G. Midodashvili, On the solvability of a special boundary value problem in a cylindrical
domain for a class of nonlinear systems of partial differential equations. (Russian) Differ. Uravn. 58 (2022), no. 1, 82-
92; translation in Differ. Equ. 58 (2022), no. 1, 81-91.

35. *S. Kharibegashvili, B. Midodashvili, On the solvability of one boundary value problem for one class of higher-order
semilinear hyperbolic systems. Lith. Math. J. 62 (2022), 360-371..

36. *S. S. Kharibegashvili, B. G. Midodashvili, Boundary-value problem for a class of nonlinear systems of partial
differential equations of higher orders. (Ukrainian) Ukr. Mat. Zh. 74 (2022), no. 6, 856-868; translation in Ukr. Math.
J. 74 (2022), no. 6, 981-995.

37. S. Kharibegashvili, The boundary value problem for one class of nonlinear systems of partial differential equations.
Reports of QUALITDE 1 (2022), 117-120.

38. I. Kiguradze, N. Partsvania, The Cauchy weighted problem for singular in time and phase variables higher order delay
differential equations. Mem. Differ. Equ. Math. Phys. 87 (2022), 63-76.

39. I. Kiguradze, On the set of solutions of the Cauchy problem for higher order non-Lipshitzian ordinary differential
equations. Reports of QUALITDE 1 (2022), 121-124.

40. A. Kirtadze, The method of almost surjective homomorphisms and the relative measurability of functions. Trans. A.
Razmadze Math. Inst. 176 (2022), no. 1, 143-145.

41. V. Kokilashvili, Boundary value problems for analytic functions with boundary data from grand lebesgue spaces. J.
Math. Sci. 268 (2022), no. 3, 355-367 (2022), https://link.springer.com/article/10.1007/s10958-022-06200-4

42. V. Kokilashvili, A. Meskhi, Compactness of fractional type integral operators on spaces of homogeneous type, J. Math.
Sci. 268 (2022), No. 3, 368-375; https://link.springer.com/article/10.1007/s10958-022-06202-2

43. V. Kokilashvili, A. Meskhi, Operators of harmonic analysis in grand variable exponent Morrey spaces. Trans. A.
Razmadze Math. Inst. 176 (2022), no. 1, 147-152.



68

44. S. Kukudzhanov, Dynamical thermostability of shells of revolution with an elastic filler and under the action of
meridional forces, normal pressure and temperature. Trans. A. Razmadze Math. Inst. 176 (2022), no. 1, 45-55.

45. *A. Kvinikhidze, B. Blankleider, Covariant tetraquark equations in quantum field theory. Physical Review D 106,
054024 (2022) (10 pp)

46. *G. Lavrelashvili, J. L. Lehners, Scalar lumps with two horizons. Phys. Rev. D 105 (2022) 2, 024051, 15 pp. DOI:
10.1103/PhysRevD.105.024051

47. V. Lomadze, Linear ODE's with Laurent polynomial coefficients. Funct. Differ. Equ. 29 (2022), no. 1-2, 79-89; DOI:
10.26351/FDE/29/1-2/5

48. *V. Lomadze, Continuity of the solution set to a linear PDE with constant coefficients. Internat. J. Control 95 (2022),
no. 11, 2987-2991; https://doi.org/10.1080/00207179.2021.1948106

49. *M. Mania, R. Tikanadze, Functional equations and martingales. Aequationes Math. 96 (2022), no. 1, 221-241;
https://doi.org/10.1007/s00010-021-00807-9

50. *N. Martins-Ferreira, A. Montoli, A. Patchkoria, M. Sobral, The third cohomology group of a monoid and admissible
abstract kernels. Internat. J. Algebra Comput. 32 (2022), no. 5, 1009-1041.
https://doi.org/10.1142/S0218196722500436

51. A. Meskhi, Weighted extrapolation in grand Morrey spaces beyond the Muckenhoupt range. Trans. A. Razmadze
Math. Inst. 176 (2022), no. 2, 285-289.

52. E. Namgalauri, O. Purtukhia, Z. Zerakidze, Stochastic integral representation of past-dependent non-smooth
Brownian functionals. Bull. TICMI 26 (2022), no. 1, 3-18.

53. N. Partsvania, Optimal conditions for the solvability of the Cauchy weighted problem for higher order singular in
time and phase variables ordinary differential equations. Reports of QUALITDE 1 (2022), 169-173.

54. *M. Pirashvili, T. Pirashvili, Symmetric cohomology of groups and Poincaré duality. J. Algebra 614 (2023), 177-198;
https://doi.org/10.1016/j.jalgebra.2022.09.015.

55. O. Purtukhia, V. Jaoshvili, E. Namgalauri, Martingale representation of one non-smooth functional of Brownian
motion. Rep. Enlarged Sess. Semin. I. Vekua Inst. Appl. Math. 36 (2022), 83-86.

56. *S. Saneblidze and R. Umble, Framed Matrices and A$\infty$-Bialgebras*. Adv. Stud. Euro-Tbil. Math. J. 15 (2022),
no. 4, 41-140; DOI: 10.32513/asetmj/19322008230.

57. N. Shavlakadze, Discrete interaction of an elastic wedge-shaped plate with an elastic stringer. Trans. A. Razmadze
Math. Inst. 176 (2022), no. 2, 301-307.

58. N. Shavlakadze, Adhesive interaction of a piecewise-homogeneous orthotropic plate with an elastic beam. Izv. Nats.
Akad. Nauk Armen. Mekh. 75 (2022), no. 1-2, 184-194.

59. *N. Shavlakadze, O. Jokhadze, Solutions of a singular integro-differential equation related to the adhesive contact
problems of elasticity theory. Georgian Math. J. 29 (2022), no. 2, 285-293; https://doi.org/10.1515/gmj-2021-2126

60. *T. Supatashvili, M. Eliashvili, G. Tsitsishvili, Group structure of Wilson loops in 2D tight-binding models with 2-
band and 4-band energy spectra. Int. J. Mod. Phys. B 36 (2022) 2250197, (16 pp)
http://dx.doi.org/10.1142/S0217979222501971

61. Sh. Tetunasvili and T. Tetunashvili, On reconstruction of coefficients of Walsh series with gaps. Trans. A. Razmadze
Math. Inst. 176 (2022), no. 1, 159-162.

62. T. Toronjadze, Construction of identifying and real M-estimators in general statistical model with filtration,
Materials of the conference: Application of random processes and mathematical statistics in financial economics and
social sciences VII, Georgian-American University, December 2022, pp. 42-51.

63. *D. Zangurashvili, Right-cancellable protomodular algebras. Algebra Universalis 83 (2022), no. 1, Paper No. 10, 20
pp. doi.org/1007/s00012-021-00747-0

64. Z. Zerakidze, O. Purtukhia, Consistent estimator of parameter in the Hilbert space of measures. Rep. Enlarged Sess.
Semin. I. Vekua Inst. Appl. Math. 36 (2022), 103-106.

2022 წელს “online” გამოქვეყნებული სტატიები

1. *S. Adam-Day, N. Bezhanishvili, D. Gabelaia, V. Marra, Polyhedral completeness of intermediate logics: the Nerve
Criterion, Journal of Symbolic Logic, Published online by Cambridge University Press: 14 November 2022, 36 pp.
https://doi.org/10.1017/jsl.2022.76,



69

2. *Sh. Akhalaia, M. Ashordia and M. Talakhadze, On the well-posedness of nonlocal boundary value problems for a
class of systems of linear generalized differential equations with singularities. Georgian Math. J. 30 (2023), no. 1;
Published online October 26, 2022, https://doi.org/10.1515/gmj-2022-2184.

3. *M. Bakuradze and A. Gamrelidze, On classifying map of the integral Krichever–Hoehn formal group law, Georgian
Math. J. 30 (2023), no. 1; Published online October 28, 2022, https://doi.org/10.1515/gmj-2022-2199.

4. *V. Bovdi, B. Mesablishvili, Descent Cohomology and Factorizations of Groups. Algebras and Representation Theory
(2022). 20 pp. https://doi.org/10.1007/s10468-022-10139-0

5. *B. Chikvinidze, M. Mania and R. Tevzadze, Functional equations for stochastic exponential, arXiv:2112.14189
[math.PR], submitted to “Stochastic and Dynamics” 2022.

6. *T. Datuashvili and T. Şahan, Pentactions and action representability in the category of reduced groups with action.
Georgian Math. J., Published online November 30,2022, https://doi.org/10.1515/gmj-2022-2205

7. *T. Datuashvili, T. Sahan, Actions and semi-direct products in categories of groups with action, Hacet. J. Math. Stat.
(2023), https://doi.org/10.15672/hujms.1028848

8. *L. Grafakos and A. Meskhi, On sharp Olsen’s and trace inequalities for multilinear fractional integrals. Potential
Analysis, 2022. https://doi.org/10.1007/s11118-022-09991-y

9. *G. Imerlishvili and A. Meskhi, Weighted inequalities for one-sided multilinear fractional integrals. Positivity 27
(2023), no. 1, Paper No. 1; https://doi.org/10.1007/s11117-022-00954-6

10. A. Khvedelidze and A. Torosyan,  Comparing classicality of qutrits from Hilbert-Schmidt, Bures and Bogoliubov-
Kubo-Mori ensembles.  to appear in J. Math. Sci (2022). https://doi.org/10.48550/arXiv.2208.13908

11. *V. Kokilashvili and A. Meskhi, Extrapolation and the boundedness in grand variable exponent lebesgue spaces
without assuming the Log-Hölder continuity condition, and applications. J. Fourier Anal. Appl.
https://doi.org/10.1007/s00041-022-09919-5

12. *V. Kokilashvili and A. Meskhi, Rubio de Francia's weighted extrapolation in mixed norm spaces and applications.
Math. Nachr., DOI: 10.1002/mana.202100244

13. *V. Lomadze, Differential equations defined by (convergent) Laurent series, J. Algebra Appl.,
https://doi.org/10.1142/S0219498823500871

14. *M. Mania and R. Tevzadze, Martingale transformations of Brownian Motion with application to functional
equations. Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes,  Published online 10 June
2022, doi.org/10.1080/17442508.2022.2084341

2022 წელს გამოსაქვეყნებლად მიღებული სტატიები

1. *M. Ashordia, The necessary and sufficient conditions of well-posedness of the Cauchy problem with weight for
systems of linear ordinary differential equations with singularities. Georgian Math. J. (accepted).

2. *R. Bastos, G. Donadze, R. D. Nunes, N. R. Rocco, q-tensor and exterior centers, related degrees and capability,
Applied Categorical Structure (accepted).

3. M. Beriashvili, A. Kirtadze, Absolutely negligible sets and their algebraic sums. Trans. A. Razmadze Math. Inst.
(accepted).

4. T. Bibilashvili, S. Kharibegashvili, Darboux type problem for a class of fourth-order nonlinear hyperbolic equations.
Mem. Differential Equations Math. Phys. (accepted).

5. O. Chkadua, A. Toloraia, Mixed Type  Boundary-transmission problems  with interior craks of the thermo-piezo-
electricity theory  without energy dissipation. Mem. Differ. Equ. Math. Phys. (2023) (accepted).

6. *O. Jokhadze, On the von Karman’s equation in the nonlinear theory of gaz dynamics. Miskolc Math. Notes
(accepted).

7. *O. M. Jokhadze, N. N. Shavlakadze, S. S. Kharibegashvili, A mixed problem for a class of second-order nonlinear
hyperbolic systems with Dirichlet and Poincaré boundary conditions. Mat. Zametki (accepted).

8. *A. Kharazishvili, Quasi-invariant measures on topological groups and $\omega$-powers. Georgian Math. J., 2022
(accepted).

9. *V. Kokilasvili, E. J. Ibrahimov, Weak and strong type inequalities criteria for fractional maximal functions and
fractional integrals associated with Gegenbauer differential operator. Georgian Math. J., 2022 (accepted).

10. A. Meskhi, H. Rafeiro, Ts. Tsanava, Duality and Interpolation for Weighted Grand Morrey Spaces, Trans. A.
Razmadze Math. Inst. 9 pp. (accepted).



70

11. *E. Namgalauri, O. Purtukhia, On the stochastic integral representation of Brownian functionals, Georgian Math. J.
(accepted)

12. O. Purtukhia, Z. Zerakidze, Consistent Estimators of Parameters of Statistical Structures. Trans. A. Razmadze Math.
Inst. (accepted)

2022 წელს გამოსაქვეყნებლად გადაცემული სტატიები

1. *B. Anjaparidze, M. Ashordia and M. Kublashvili, On the numerical solvability of the initial problem with weight for
ordinary linear differential systems with singularities. Georgian Math. J., 2022 (submitted).

2. *D. Cardona, R. Duduchava, A. Hendrix, M. Ruzhanski, Global pseudo-differential operators on the Lie group G=(-
1,1)^n. https://arxiv.org/abs/2209.09751, 2022. Submitted to Journal of Functional Analysis, 34 pp.

3. R. Duduchava, Convolution equations on the Lie group G=(-1,1). https://arxiv.org/abs/2208.08765, 2022, Submitted to
Mathematical Methods in the Applied sciences, 26 pp.

4. *O. Dzagnidze, I. Tsivtsivadze, Representations of summable functions of two variables by iterated, double and
associated Fourier series, J. Fourier Anal. Appl., 17 pp. (submitted).

5. *G. Chkadua and E. Shargorodsky, Asymptotic analysis of fundamental solutions of hypoelliptic operator. Georgian
Math. J., 2022 (submitted).

6. *R. Gachechiladze, Boundary contact problems with regard to friction of couple-stress viscoelasticity for
inhomogeneous anisotropic bodies (quasi-static cases). Georgian Math. J., 2022 (submitted).

7. *D. Kapanadze, E. Pesetskaia, Half-plane diffraction problems on a triangular lattice. DOI: 10.48550,
https://arxiv.org/abs/2207.04386, 2022, Submitted to Journal of Engineering Mathematics, 26 pp.



71

დანართი 2

ინსტიტუტის საგამომცემლო საქმიანობა

ჟურნალი “ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის შრომები”
(“Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute”)

2022 წელს გამოვიდა ჟურნალის 176-ე ტომის სამი ნომერი 459 გვერდის მოცულობით. ტომი სულ
მოიცავს 49 სტატიას.

პირველ ნომერში გამოქვეყნდა 16 სტატია, მათგან 10 ქართველი ავტორებისაა, 2 – ინდოელი ავტორების,
1 - თურქი ავტორის, 3 – საერთო ბულგარელი და ირანელი, პაკისტანელი და ნორვეგიელი, ინდოელი და
თურქი ავტორების.

მეორე ნომერში გამოქვეყნდა 17 სტატია, მათგან 8 ქართველი ავტორებისაა, 2 – თურქი ავტორების, 2 –
ინდოელი ავტორების, 1 – პოლონელი ავტორების, 1 - ეგვიპტელი ავტორების, 1 – ირანელი ავტორების, 2 –
საერთო რუსი და სერბი ავტორების და ავტორების შვედეთიდან და ისრაელიდან.

მესამე ნომერი მიეძღვნა შესანიშნავი მათემატიკოსის, მასწავლებლის და პიროვნების ედემ ლაგვილავას
ხსოვნას, რომელშიც გამოქვეყნდა მის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სტატია, მისი მეგობრების მოგონებები და 16
სამეცნიერო სტატია. მათგან 5 სტატია ქართველი ავტორებისაა, 1 – რუსი ავტორის, 1 – ტაილანდელი ავტორის,
1 – ბელორუსი ავტორების, 1 – ავტორის აშშ-დან, 1 – ეკვადორელი ავტორის, 1 – ინდოელი ავტორის, 5 – საერთო
ქართველი და იტალიელი ავტორების, ქართველი ავტორის და ავტორის გაერთიანებული არაბეთის
ემირატებიდან, ინდოელი და კოლუმბიელი ავტორების, გერმანელი ავტორის და ავტორის აშშ-დან, იტალიელი
ავტორის და ავტორის დიდი ბრიტანეთიდან.

„საქართველოს მათემატიკური ჟურნალი“ („Georgian Mathematical Journal“)

2022 წელს გამოვიდა ჟურნალის 29-ე ტომის 6 ნომერი (966 გვერდის მოცულობით). ტომი 82 სტატიას
შეიცავს. აქედან 25 ქართველი ავტორებისაა, 3 – საერთო ქართველი და უცხოელი ავტორების (გერმანელი
ავტორი, ავტორი აშშ-დან და ავტორი გაერთიანებული არაბეთის ემირატებიდან), 54 – უცხოელი ავტორების.
გამოქვეყნებული სტატიებიდან შესრულებულია: ანდრია რაზმაძის სახ. მათემატიკის ინსტიტუტში (თსუ) – 6,
ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში – 9, ილია ვეკუას სახ. გამოყენებითი
მათემატიკის ინსტიტუტში (თსუ) – 1, საქართველოს უნივერსიტეტში – 2, საქართველოს ტექნიკურ
უნივერსიტეტში – 1, ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტში (სტუ) – 2,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში – 1, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში – 1, ერთობლივად ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტსა და ი. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში – 1, ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტსა და საქართველოს უნივერსიტეტში – 1, ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტსა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში – 2, საქართველოს უნივერსიტეტსა და ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტში – 1, ერთმა ავტორმა სამი სტატია გამოაქვეყნა, ხუთმა – ორ-ორი.

ჟურნალი “მემუარები დიფერენციალურ განტოლებებსა და მათემატიკურ ფიზიკაში”
(“Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics”)

2022 წელს გამოქვეყნდა ჟურნალის სამი ტომი: 85-ე – 143 გვერდის მოცულობით, 86-ე – 152 გვერდის
მოცულობით, 87-ე – 178 გვერდის მოცულობით.

85-ე ტომში გამოქვეყნდა 9 დიდი მოცულობის სამეცნიერო სტატია (2 – ქართველი ავტორების, 1 –
ალჟირელი ავტორის, 1 – ვიეტნამელი ავტორების, 1 – თურქი ავტორების, 1 – მაროკოელი ავტორების, 1 –
პოლონელი ავტორების, 2 – ტუნისელი ავტორის).

86-ე ტომში გამოქვეყნდა 10 დიდი მოცულობის სამეცნიერო სტატია (3 – ქართველი ავტორების, 3 –
ალჟირელი ავტორების, 1 – მაროკოელი ავტორების, 1 – ავტორების ისრაელიდან, 1 – მარიკოელი ავტორების,  1
– საერთო ალჟირელი ავტორების და ავტორის აშშ-დან).

87-ე ტომი მიეძღვნა პროფესორ ნ. ვ. აზბელევის დაბადებიდან 100 წლისთავს. გამოქვეყნდა პროფ. ნ.
აზბელევისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სტატია და 14 დიდი მოცულობის სამეცნიერო სტატია (1 – ქართველის
ავტორების, 13 – რუსი ავტორების).
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პრეამბულა 

 

ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ) ი. ვეკუას 

სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიეროკვლევით ინსტიტუტში (გმი) საა

ნგარიშო წლის მანძილზე დასაქმებული იყო 64 თანამშრომელი (მათ შორის 5 დოქტო

რანტი, 8 მაგისტრანტი და ბაკალავრიატის 1 სტუდენტი  სხვადასხვა ხანგრძლივობის 

შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე, და 7 დამხმარე მუშაკი). პროგრამული დაფი

ნანსებით 2018–2022 წლებისათვის გათვალისწინებული პროგრამის „გამოყენებითი 

მათემატიკის ზოგიერთი აქტუალური პრობლემა“ ფარგლებში ინსტიტუტში მუშავდება 

11 გარდამავალი სამეცნიეროკვლევითი თემა (პროექტი), რომლებშიც აქტიურად იყვნენ 

ჩართული გმიში დასაქმებული დოქტორანტები და მაგისტრანტები. გარდა ამისა, 2022 

წლის მანძილზე ინსტიტუტის თანამშრომლები მონაწილეობდნენ 10 სამეცნიერო პროექ

ტში/გრანტში, რომელთაგან 5 სრულდებოდა ინსტიტუტის ბაზაზე (რაც აღნიშნულია 

ანგარიშის ფორმა № 1ის მე3 და მე4 პუნქტების სათანადო გრაფებში). 

 

საანგარიშო პერიოდში ინსტიტუტის თანამშრომლებმა გამოაქვეყნეს 62 სამეცნიერო ნაშ

რომი, მათ შორის 15 გამოიცა იმპაქტფაქტორის (Thomsonის კლასიფიკაციით) მქონე 

სამეცნიერო ჟურნალებში, 35  scopusის ბაზაში ინდექსირებულ სამეცნიერო ჟურნალებ

ში, აგრეთვე 2 სახელმძღვანელო. 

 

გმიის ბაზაზე ჩატარდა ერთი საერთაშორისო სამეცნიერო შეკრება (თსუ ი. ვეკუას სახე

ლობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის XXXVI საერთაშორისო გაფართოებული 

სხდომები). გარდა ამისა, ინსტიტუტი იყო ორი საერთაშორისო სამეცნიერო შეკრების 

თანაორგანიზატორი (საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის XIII ყოველწლიური 

საერთაშორისო კონფერენცია და Computational Logic Autumn Summit  CLAS 2022 

http://viam.science.tsu.ge/clas2022/). 

 

შენიშვნა1.საანგარიშო პერიოდში გმიის ბაზაზე სამეცნიეროკვლევით მუშაობას საზოგა

დოებრივ საწყისებზე ეწეოდა გმიის ყოფილი თანამშრომლებიდან თსუში კონკურსის 

წესით არჩეული 6 პროფესორი, 2 ასოცირებული პროფესორი და 1 ასისტენტ პროფესორი. 

 

შენიშვნა2.გმიის ბაზაზე მოქმედებს თბილისის საერთაშორისო ცენტრი მათემატიკასა და 

ინფორმატიკაში (TICMI). მისი სამეცნიერო–ორგანიზაციული მუშაობის წლიური ანგა

რიში შეიძლება ინახოს ჟურნალში 

Bull. TICMI, v. 26, №2 
და ვებგვერდზე 

http://www.viam.science.tsu.ge/bulletin/bulletin



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ) 

დამოუკიდებელ სამეცნიეროკვლევით დაწესებულებაში  ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტში (გმი) 2018 წლიდან სახელწიფო დაფინანსებით 

სრულდებოდა ხუთწლიანი პროგრამა „გამოყენებითი მათემატიკის ზოგიერთი 

აქტუალური პრობლემა“ (ხელმძღვანელი გ. ჯაიანი). პროგრამა დაყოფილია ქვეპროგ

რამებად: 

1. დრეკადობის თეორიის ამოცანები სხვადასხვა ფიზიკური ველის გათვალისწინებით 

და ანალიზის მონათესავე საკითხები (ხელმძღვანელები გ. ჯაიანი, დ.ნატროშვილი); 

2. მოდელირებისა და რიცხვითი ანალიზის ზოგიერთი აქტუალური პრობლემის შესა

ხებ (ხელმძღვანელი თ. ვაშაყმაძე); 

3. დაკვირვებათა განაწილების კანონის ფუნქციონალური მახასიათებლების არაპარა

მეტრულ შეფასებათა თეორიისა და პარამეტრულ ჰიპოთეზათა შემოწმების ზო

გიერთი ამოცანა (ხელმძღვანელი ე. ნადარაია); 

4. დისკრეტული სტრუქტურების ზოგიერთი კომბინატორული მახასიათებელი და ამ 

მახასიათებლების ცვალებადობა გარკვეული ტიპის მოდელებში (ხელმძღვანელი 

ა. ხარაზიშვილი). 

თითოეული ქვეპროგრამა, თავის მხრივ, დაყოფილია თემებად (პროექტებად), რომლებიც 

სრულდებოდა ინსტიტუტის სამეცნიერო ერთეულებში. 

 

შენიშვნა: შემდგომში, ანგარიშის ტექსტში ყველგან, ინსტიტუტის თანამშრომლების 

გვარები გამუქებულია იმ შემთხვევებში, როდესაც თანაავტორები (თანამომხსენებლები) 

სხვა ორგანიზაციებს წარმოადგენენ. 
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ანგარიშის ფორმა №1 

 

2022 წელს გაწეული სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობის ანგარიში 
 

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

დამოუკიდებელი სამეცნიეროკვლევითი  დაწესებულება  

 

ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი 
 

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული 

სამეცნიეროკვლევითი პროექტების ჩამონათვალი: 
  
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; 

პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 

 

1.  დრეკადობის თეორიის სამ და ორგანზომილებიანი თეორიისა და გარსთა თეორიის ამოცანები 

სხვადასხვა ფიზიკური ველის გათვალისწინებით  

(მათემატიკა (გამოყენებითი მათემატიკა); 20182022წწ.) 

 

2.  ფუნქციონალურდიფერენციალური და სხვაობიანი განტოლებების თვისებრივი თეორიის 

ზოგიერთი საკითხი: ამონახსნების ასიმპტოტური ყოფაქცევა, ამონახსნების ვარიაციის 

ფორმულები და ოპტიმიზაციის ამოცანები 

(მათემატიკა (გამოყენებითი მათემატიკა; დიფერენციალური და სხვაობიანი განტოლებები, 

ოპტიმალური მართვა); 20182022წწ.) 

 

3. ზოგიერთი კლასის დიფერენციალური და ინტეგროდიფერენციალური მოდელის გამოკვლევა 

და მიახლოებითი ამოხსნა 

(მათემატიკა (მათემატიკური მოდელირება და გამოთვლითი მათემატიკა); 20182022წწ.) 

 

4. ფურიეს მწკრივების კრებადობა და შეჯამებადობა 

(მათემატიკა (ფუნქციონალური ანალიზი); 20182022წწ.) 

 

5. განზოგადებული ანალიზური ფუნქციები რიმანის ზედაპირებზე და მათი გამოყენებები 

(მათემატიკა/გამოყენებითი მათემატიკა; 20182022წწ.) 

 

6. უწყვეტი გარემოს ზოგიერთი არაწრფივი ამოცანის მოდელირება და მათი გათვლის ანალიზურ

დისკრეტული სქემები 

(მათემატიკა (მათემატიკური მოდელირება და გამოთვლითი მათემატიკა); 20182022წწ.) 

 

7. ზოგიერთი არასტაციონარული ოპერატორული დიფერენციალური განტოლებისათვის 

მიახლოებითი ამოხსნის ალგორითმის აგება, გამოკვლევა და კომპიუტერული რეალიზაცია 

(მათემატიკა (მათემატიკური მოდელირება და გამოთვლითი მათემატიკა); 20182022წწ.) 

 

8. წესებზე დაფუძნებული გამოთვლითი და ლოგიკური სტრუქტურები 

(კომპიუტერული მეცნიერებები (კომპიუტერული ლოგიკა); 20182022წწ.) 

 

9. დედამიწის ატმოსფერულ და იონოსფერულ შრეებში სტრუქტურული ტალღური 

ტურბულენტობის ფიზიკური და მათემატიკური მოდელირება 

(საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები (ფიზიკური მეცნიერებები); 20182022წწ.) 

10. დაკვირვებათა განაწილების კანონის ფუნქციონალური მახასიათებლების არაპარამეტრულ 

შეფასებათა თეორიისა და პარამეტრულ ჰიპოთეზათა შემოწმების ზოგიერთი ამოცანა 

(მათემატიკა (ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა); 20182022წწ.) 
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11. დისკრეტული სტრუქტურების ზოგიერთი კომბინატორული მახასიათებელი და ამ 

მახასიათებლების ცვალებადობა გარკვეული ტიპის მოდელებში 

(მათემატიკა (დისკრეტული მათემატიკა და ალგორითმების თეორია); 20182022წწ.) 

 

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

 

1. თენგიზ მეუნარგია    20182021 წლებში  პროექტის ხელმძღვანელი (განყოფილების ხელმძღვანელი,  

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი,  ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი), 

ნათელა ზირაქაშვილი    2022 წლიდან პროექტის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი 

(განყოფილების   ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი,  ფიზიკამათემატიკის 

მეცნიერებათა  კანდიდატი), 

გიორგი ჯაიანი   პროექტის შემსრულებელი (მთავარი  მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკამათემატიკის           

მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი), 

დავით ნატროშვილი   პროექტის შემსრულებელი (მთავარი  მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა

მათემატიკის  მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი), 

გიორგი კაპანაძე   პროექტის შემსრულებელი (უფროსი  მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკამათემატიკის           

მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი), 

ნატალია ჩინჩალაძე   პროექტის შემსრულებელი (უფროსი  მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა

მათემატიკის           მეცნიერებათა კანდიდატი), 

ლამარა ბიწაძე  პროექტის შემსრულებელი (უფროსი  მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკამათემატიკის           

მეცნიერებათა კანდიდატი), 

ივანე ცაგარელი    პროექტის შემსრულებელი (უფროსი  მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკამათემატიკის           

მეცნიერებათა კანდიდატი), 

რომან ჯანჯღავა   პროექტის შემსრულებელი (ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, უფროსი  მეცნიერი 

თანამშრომელი, ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი), 

ბაკურ გულუა   პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკამათემატიკის           

მეცნიერებათა კანდიდატი), 

მაია სვანაძე   პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი), 

მირანდა გაბელაია  პროექტის შემსრულებელი (თსუ  მაგისტრანტი, გმი სპეციალისტი), 

ნინო ბლიაძე  პროექტის შემსრულებელი (თსუ  მაგისტრანტი, გმი სპეციალისტი), 

სოფო ბლიაძე  პროექტის შემსრულებელი (თსუ  მაგისტრანტი, გმი სპეციალისტი), 

გიორგი ბაკურაძე  პროექტის შემსრულებელი (თსუ  მაგისტრანტი, გმი სპეციალისტი), 

ანა მელია  პროექტის შემსრულებელი (თსუ  მაგისტრანტი, გმი სპეციალისტი), 

არჩილ საყევარაშვილი  პროექტის შემსრულებელი (თსუ  მაგისტრანტი, გმი სპეციალისტი); 

 

საზოგადოებრივ საწყისებზე: 

ჰოლმ ალტენბახი (მაგდებურგის ოტოგიურიკეს უნივერსიტეტი, გერმანია; თსუ ი.ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის საპატიო დოქტორი), 

რაინჰოლდ კინცლერი (ბრემენის უნივერსიტეტი, გერმანია;  თსუ ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი 

მათემატიკის ინსტიტუტის საპატიო დოქტორი), 

ვოლფგანგ მიულერი (ბერლინის ტექნიკური უნივერსიტეტი, გერმანია), 

ბერტვოლფგანგ შულცე (პოტსდამის უნივერსიტეტი,გერმანია; თსუ ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი 

მათემატიკის ინსტიტუტის საპატიო დოქტორი ), 

ინგო ვიტი (გიოტინგენის უნივერსიტეტი, გერმანია), 

პაოლო პოდიოგუიდული (რომის უნივერსიტეტი 2, იტალია), 

ფლავია ლანძარა (რომის უნივერსიტეტი „ლა საპიენცა“,  იტალია), 

ალბერტო ჩალდეა (ბაზილიკატას უნივერსიტეტი, იტალია) 

 2. თამაზ თადუმაძე   პროექტის ხელმძღვანელი (განყოფილების ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი,  ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი), 

რომან კოპლატაძე     პროექტის შემსრულებელი (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა

მათემატიკის           მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი), 

თეა შავაძე   პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი), 

ქეთი გუჯეჯიანი   პროექტის შემსრულებელი (თსუ მაგისტრანტი, გმი სპეციალისტი); 
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საზოგადოებრივ საწყისებზე: 

აბდელჯალილ ნაშავი (ნანტის უნივერსიტეტის 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, ლელა ალხაზიშვილი და მედეა იორდანიშვილი (თსუ, ზუსტი და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ფაკულტეტის კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი) 

 

 3. თემურ ჯანგველაძე   პროექტის ხელმძღვანელი (განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი,  ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი), 

ზურაბ კიღურაძე    პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკამათემატიკის           

მეცნიერებათა კანდიდატი), 

დაზმირ  შულაია    პროექტის შემსრულებელი (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა

მათემატიკის           მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი),  

მიხეილ გაგოშიძე    პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი); 

 

საზოგადოებრივ საწყისებზე: 

მაია აფციაური (აკადემიური დოქტორი), 

რევაზ კაკუბავა  (ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

პროფესორი), 

მაია წკრიალაშვილი (დოქტორანტი), 

სოლომონ კურტანიძე (მაგისტრანტი), 

გიორგი ლობჯანიძე (ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, კავკასიის უნივერსიტეტის 

პროფესორი), 

მაია ნიკოლიშვილი (აკადემიური დოქტორი), 

ნუგზარ სხირტლაძე (ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, კავკასიის უნივერსიტეტის ვიცე

პრეზიდენტი, პროფესორი), 

ბესიკ ტაბატაძე (აკადემიური დოქტორი), 

ამირან ჩიტალაძე (ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი), 

გიორგი წულაია (აკადემიური დოქტორი), 

გიორგი ჯანგველაძე (თავისუფალი უნივერსიტეტის მაგისტრანტი) 

 

 4. უშანგი გოგინავა   პროექტის ხელმძღვანელი (განყოფილების ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი,  ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი), 

ლაშა ბარამიძე (თსუ დოქტორანტი, გმი სპეციალისტი), 

გვანცა შევარდენიძე (თსუ დოქტორანტი, გმი სპეციალისტი); 

 

საზოგადოებრივ საწყისებზე: 

გიორგი გატი (დერბეს უნივერსიტეტი, უნგრეთი) 

ციცინო ტეფნაძე (ნორვეგიის არქტიკის უნივერსიტეტის დოქტორანტი) 

 

 5. გრიგორ გიორგაძე   პროექტის ხელმძღვანელი (განყოფილების ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი,  ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი), 

ნიკოლოზ ავაზაშვილი   პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკამათემატიკის           

მეცნიერებათა კანდიდატი), 

ვალერიან ჯიქია   პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი), 

 

საზოგადოებრივ საწყისებზე: 

გიორგი ახალაია (ფიზიკა მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, გმი სამეცნიეროტექნიკური 

ინფორმაციის განყოფილების ხელმძღვანელი), 

ირაკლი სიხარულიძე (თსუ დოქტორანტი), 

გიორგი კაკულაშვილი (თსუ დოქტორანტი), 
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ნინო ბრეგვაძე (თსუ დოქტორანტი) 

 

 6. თამაზ ვაშაყმაძე   პროექტის ხელმძღვანელი (განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი,  ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი), 

ნინო ხატიაშვილი  პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკამათემატიკის           

მეცნიერებათა კანდიდატი), 

ხათუნა ელბაქიძე  პროექტის შემსრულებელი (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკამათემატიკის           

მეცნიერებათა კანდიდატი), 

არჩილ პაპუკაშვილი   პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკამათემატიკის           

მეცნიერებათა კანდიდატი) 

 

საზოგადოებრივ საწყისებზე: 

აჰმეტ სინან ოქტემი და იუსუფ გიულვერი (გებზეს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თურქეთი), 

ოლეგ ხარშილაძე (თსუ  ასოცირებული პროფესორი), 

მარინე მენთეშაშვილი (სტუ ნ.მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი), 

ქრისტინე ფირუმოვა (თსუ დოქტორანტი) 

 

 7. ჯემალ როგავა   პროექტის ხელმძღვანელი (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი,  ფიზიკამათემატიკის 

მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი), 

არჩილ პაპუკაშვილი   პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკამათემატიკის           

მეცნიერებათა კანდიდატი), 

 

საზოგადოებრივ საწყისებზე: 

დავით გულუა (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი), 

ნანა დიხამინჯია (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი), 

ზურაბ ვაშაკიძე (საქართველოს უნივერსიტეტის დოქტორანტი), 

მიხეილ წიკლაური (მისურის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ასოცირებული 

მკვლევარი, აშშ) 

 

 8. თემურ კუცია   პროექტის ხელმძღვანელი საზოგადოებრივ საწყისებზე (იოჰან კეპლერის 

უნივერსიტეტი, ლინცი, ავსტრია), 

ჯემალ ანთიძე  პროექტის შემსრულებელი (განყოფილების ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი,  ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი), 

მიხეილ რუხაია    პროექტის შემსრულებელი (ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი), 

ბესიკ დუნდუა     პროექტის შემსრულებელი (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკამათემატიკის           

მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი), 

ლალი ტიბუა    პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი) 

 

 9. თამაზ კალაძე   პროექტის ხელმძღვანელი (განყოფილების ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი,  ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი), 

ლუბა წამალაშვილი   პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი), 

დავით კალაძე  პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი) 

 

10. ელიზბარ ნადარაია   პროექტის ხელმძღვანელი (განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი,  ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრიკორესპონდენტი), 

ქართლოს ყაჭიაშვილი    პროექტის შემსრულებელი (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი,  ტექნიკურ 

მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრი), 

ალექსანდრე ტყეშელაშვილი    პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი, აკადემიური 

დოქტორი); 

  

საზოგადოებრივ საწყისებზე: 

პეტრე ბაბილუა (ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი,  თსუ ასოცირებული პროფესორი) 
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11. ალექსანდრე ხარაზიშვილი   პროექტის ხელმძღვანელი (განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი 

მეცნიერი თანამშრომელი,  ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრი), 

მარიამ ბერიაშვილი    პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი), 

თენგიზ ტეტუნაშვილი    პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი, აკადემიური 

დოქტორი), 

თამარ ქასრაშვილი   პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი) 

 

 

2.პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიეროკვლევითი 

პროექტების შესრულების შედეგები 

 

2.2. 

1) დასრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 

 

1.  დრეკადობის თეორიის სამ და ორგანზომილებიანი თეორიისა და გარსთა თეორიის ამოცანები 

სხვადასხვა ფიზიკური ველის გათვალისწინებით  

( მათემატიკა (გამოყენებითი მათემატიკა); 20182022წწ.) 

 

2.  ფუნქციონალურდიფერენციალური და სხვაობიანი განტოლებების თვისებრივი თეორიის 

ზოგიერთი საკითხი: ამონახსნების ასიმპტოტური ყოფაქცევა, ამონახსნების ვარიაციის 

ფორმულები და ოპტიმიზაციის ამოცანები 

( მათემატიკა (გამოყენებითი მათემატიკა; დიფერენციალური და სხვაობიანი განტოლებები, 

ოპტიმალური მართვა); 20182022წწ.) 

 

3. ზოგიერთი კლასის დიფერენციალური და ინტეგროდიფერენციალური მოდელის გამოკვლევა 

და მიახლოებითი ამოხსნა 

(მათემატიკა (მათემატიკური მოდელირება და გამოთვლითი მათემატიკა); 20182022წწ.) 

 

4. ფურიეს მწკრივების კრებადობა და შეჯამებადობა 

(მათემატიკა (ფუნქციონალური ანალიზი); 20182022წწ.) 

 

5. განზოგადებული ანალიზური ფუნქციები რიმანის ზედაპირებზე და მათი გამოყენებები 

(მათემატიკა/გამოყენებითი მათემატიკა; 20182022წწ.) 

 

6. უწყვეტი გარემოს ზოგიერთი არაწრფივი ამოცანის მოდელირება და მათი გათვლის ანალიზურ

დისკრეტული სქემები 

(მათემატიკა (მათემატიკური მოდელირება და გამოთვლითი მათემატიკა); 20182022წწ.) 

 

7. ზოგიერთი არასტაციონარული ოპერატორული დიფერენციალური განტოლებისათვის 

მიახლოებითი ამოხსნის ალგორითმის აგება, გამოკვლევა და კომპიუტერული რეალიზაცია 

(მათემატიკა (მათემატიკური მოდელირება და გამოთვლითი მათემატიკა); 20182022წწ.) 

 

8. წესებზე დაფუძნებული გამოთვლითი და ლოგიკური სტრუქტურები 

(კომპიუტერული მეცნიერებები (კომპიუტერული ლოგიკა); 20182022წწ.) 

 

9. დედამიწის ატმოსფერულ და იონოსფერულ შრეებში სტრუქტურული ტალღური 

ტურბულენტობის ფიზიკური და მათემატიკური მოდელირება 

(საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები (ფიზიკური მეცნიერებები); 20182022წწ.) 

10. დაკვირვებათა განაწილების კანონის ფუნქციონალური მახასიათებლების არაპარამეტრულ 

შეფასებათა თეორიისა და პარამეტრულ ჰიპოთეზათა შემოწმების ზოგიერთი ამოცანა 

(მათემატიკა (ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა); 20182022წწ.) 
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11. დისკრეტული სტრუქტურების ზოგიერთი კომბინატორული მახასიათებელი და ამ 

მახასიათებლების ცვალებადობა გარკვეული ტიპის მოდელებში 

(მათემატიკა (დისკრეტული მათემატიკა და ალგორითმების თეორია); 20182022წწ.) 

 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1. თენგიზ მეუნარგია    20182021 წლებში  პროექტის ხელმძღვანელი (განყოფილების ხელმძღვანელი,  

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი,  ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი), 

ნათელა ზირაქაშვილი    2022 წლიდან პროექტის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი 

(განყოფილების   ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი,  ფიზიკამათემატიკის 

მეცნიერებათა  კანდიდატი), 

გიორგი ჯაიანი   პროექტის შემსრულებელი (მთავარი  მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკამათემატიკის           

მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი), 

დავით ნატროშვილი   პროექტის შემსრულებელი (მთავარი  მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა

მათემატიკის  მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი), 

გიორგი კაპანაძე   პროექტის შემსრულებელი (უფროსი  მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკამათემატიკის           

მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი), 

ნატალია ჩინჩალაძე   პროექტის შემსრულებელი (უფროსი  მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა

მათემატიკის           მეცნიერებათა კანდიდატი), 

ლამარა ბიწაძე  პროექტის შემსრულებელი (უფროსი  მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკამათემატიკის           

მეცნიერებათა კანდიდატი), 

ივანე ცაგარელი    პროექტის შემსრულებელი (უფროსი  მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკამათემატიკის           

მეცნიერებათა კანდიდატი), 

რომან ჯანჯღავა   პროექტის შემსრულებელი (ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, უფროსი  მეცნიერი 

თანამშრომელი, ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი), 

ბაკურ გულუა   პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკამათემატიკის           

მეცნიერებათა კანდიდატი), 

მაია სვანაძე   პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი), 

მირანდა გაბელაია  პროექტის შემსრულებელი (თსუ  მაგისტრანტი, გმი სპეციალისტი), 

ნინო ბლიაძე  პროექტის შემსრულებელი (თსუ  მაგისტრანტი, გმი სპეციალისტი), 

სოფო ბლიაძე  პროექტის შემსრულებელი (თსუ  მაგისტრანტი, გმი სპეციალისტი), 

გიორგი ბაკურაძე  პროექტის შემსრულებელი (თსუ  მაგისტრანტი, გმი სპეციალისტი), 

ანა მელია  პროექტის შემსრულებელი (თსუ  მაგისტრანტი, გმი სპეციალისტი), 

არჩილ საყევარაშვილი  პროექტის შემსრულებელი (თსუ  მაგისტრანტი, გმი სპეციალისტი); 

 

საზოგადოებრივ საწყისებზე: 

ჰოლმ ალტენბახი (მაგდებურგის ოტოგიურიკეს უნივერსიტეტი, გერმანია; თსუ ი.ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის საპატიო დოქტორი), 

რაინჰოლდ კინცლერი (ბრემენის უნივერსიტეტი, გერმანია;  თსუ ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი 

მათემატიკის ინსტიტუტის საპატიო დოქტორი), 

ვოლფგანგ მიულერი (ბერლინის ტექნიკური უნივერსიტეტი, გერმანია), 

ბერტვოლფგანგ შულცე (პოტსდამის უნივერსიტეტი,გერმანია; თსუ ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი 

მათემატიკის ინსტიტუტის საპატიო დოქტორი ), 

ინგო ვიტი (გიოტინგენის უნივერსიტეტი, გერმანია), 

პაოლო პოდიოგუიდული (რომის უნივერსიტეტი 2, იტალია), 

ფლავია ლანძარა (რომის უნივერსიტეტი „ლა საპიენცა“,  იტალია), 

ალბერტო ჩალდეა (ბაზილიკატას უნივერსიტეტი, იტალია) 

 

2. თამაზ თადუმაძე   პროექტის ხელმძღვანელი (განყოფილების ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი,  ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი), 

რომან კოპლატაძე     პროექტის შემსრულებელი (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა

მათემატიკის           მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი), 

თეა შავაძე   პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი), 

ქეთი გუჯეჯიანი   პროექტის შემსრულებელი (თსუ მაგისტრანტი, გმი სპეციალისტი); 
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საზოგადოებრივ საწყისებზე: 

აბდელჯალილ ნაშავი (ნანტის უნივერსიტეტის 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, ლელა ალხაზიშვილი და მედეა იორდანიშვილი (თსუ, ზუსტი და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ფაკულტეტის კომპიუტერულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი) 

 

 3. თემურ ჯანგველაძე   პროექტის ხელმძღვანელი (განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი,  ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი), 

ზურაბ კიღურაძე    პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკამათემატიკის           

მეცნიერებათა კანდიდატი), 

დაზმირ  შულაია    პროექტის შემსრულებელი (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკა

მათემატიკის           მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი),  

მიხეილ გაგოშიძე    პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი); 

 

საზოგადოებრივ საწყისებზე: 

მაია აფციაური (აკადემიური დოქტორი), 

რევაზ კაკუბავა  (ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

პროფესორი), 

მაია წკრიალაშვილი (დოქტორანტი), 

სოლომონ კურტანიძე (მაგისტრანტი), 

გიორგი ლობჯანიძე (ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, კავკასიის უნივერსიტეტის 

პროფესორი), 

მაია ნიკოლიშვილი (აკადემიური დოქტორი), 

ნუგზარ სხირტლაძე (ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, კავკასიის უნივერსიტეტის ვიცე

პრეზიდენტი, პროფესორი), 

ბესიკ ტაბატაძე (აკადემიური დოქტორი), 

ამირან ჩიტალაძე (ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი), 

გიორგი წულაია (აკადემიური დოქტორი), 

გიორგი ჯანგველაძე (თავისუფალი უნივერსიტეტის მაგისტრანტი) 

 

 4. უშანგი გოგინავა   პროექტის ხელმძღვანელი (განყოფილების ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი,  ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი), 

ლაშა ბარამიძე (თსუ დოქტორანტი, გმი სპეციალისტი), 

გვანცა შევარდენიძე (თსუ დოქტორანტი, გმი სპეციალისტი); 

 

საზოგადოებრივ საწყისებზე: 

გიორგი გატი (დერბეს უნივერსიტეტი, უნგრეთი) 

ციცინო ტეფნაძე (ნორვეგიის არქტიკის უნივერსიტეტის დოქტორანტი) 

 

 5. გრიგორ გიორგაძე   პროექტის ხელმძღვანელი (განყოფილების ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი,  ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი), 

ნიკოლოზ ავაზაშვილი   პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკამათემატიკის           

მეცნიერებათა კანდიდატი), 

ვალერიან ჯიქია   პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი), 

 

საზოგადოებრივ საწყისებზე: 

გიორგი ახალაია (ფიზიკა მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, გმი სამეცნიეროტექნიკური 

ინფორმაციის განყოფილების ხელმძღვანელი), 

ირაკლი სიხარულიძე (თსუ დოქტორანტი), 

გიორგი კაკულაშვილი (თსუ დოქტორანტი), 



 

12 

 

ნინო ბრეგვაძე (თსუ დოქტორანტი) 

 

 6. თამაზ ვაშაყმაძე   პროექტის ხელმძღვანელი (განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი,  ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი), 

ნინო ხატიაშვილი  პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკამათემატიკის           

მეცნიერებათა კანდიდატი), 

ხათუნა ელბაქიძე  პროექტის შემსრულებელი (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკამათემატიკის           

მეცნიერებათა კანდიდატი), 

არჩილ პაპუკაშვილი   პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკამათემატიკის           

მეცნიერებათა კანდიდატი) 

 

საზოგადოებრივ საწყისებზე: 

აჰმეტ სინან ოქტემი და იუსუფ გიულვერი (გებზეს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თურქეთი), 

ოლეგ ხარშილაძე (თსუ  ასოცირებული პროფესორი), 

მარინე მენთეშაშვილი (სტუ ნ.მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი), 

ქრისტინე ფირუმოვა (თსუ დოქტორანტი) 

 

7. ჯემალ როგავა   პროექტის ხელმძღვანელი (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი,  ფიზიკამათემატიკის 

მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი), 

არჩილ პაპუკაშვილი   პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკამათემატიკის           

მეცნიერებათა კანდიდატი), 

 

საზოგადოებრივ საწყისებზე: 

დავით გულუა (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი), 

ნანა დიხამინჯია (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი), 

ზურაბ ვაშაკიძე (საქართველოს უნივერსიტეტის დოქტორანტი), 

მიხეილ წიკლაური (მისურის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ასოცირებული 

მკვლევარი, აშშ) 

 

 8. თემურ კუცია   პროექტის ხელმძღვანელი საზოგადოებრივ საწყისებზე (იოჰან კეპლერის 

უნივერსიტეტი, ლინცი, ავსტრია), 

ჯემალ ანთიძე  პროექტის შემსრულებელი (განყოფილების ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი,  ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი), 

მიხეილ რუხაია    პროექტის შემსრულებელი (ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი), 

ბესიკ დუნდუა     პროექტის შემსრულებელი (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ფიზიკამათემატიკის           

მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი), 

ლალი ტიბუა    პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი) 

 

 9. თამაზ კალაძე   პროექტის ხელმძღვანელი (განყოფილების ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი,  ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი), 

ლუბა წამალაშვილი   პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი), 

დავით კალაძე  პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი) 

 

10. ელიზბარ ნადარაია   პროექტის ხელმძღვანელი (განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი,  ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრიკორესპონდენტი), 

ქართლოს ყაჭიაშვილი    პროექტის შემსრულებელი (უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი,  ტექნიკურ 

მეცნიერებათა დოქტორი,  პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრი), 

ალექსანდრე ტყეშელაშვილი    პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი, აკადემიური 

დოქტორი); 

  

საზოგადოებრივ საწყისებზე: 

პეტრე ბაბილუა (ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი,  თსუ ასოცირებული პროფესორი) 
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11. ალექსანდრე ხარაზიშვილი   პროექტის ხელმძღვანელი (განყოფილების ხელმძღვანელი, მთავარი 

მეცნიერი თანამშრომელი,  ფიზიკამათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრი), 

მარიამ ბერიაშვილი    პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი), 

თენგიზ ტეტუნაშვილი    პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი, აკადემიური 

დოქტორი), 

თამარ ქასრაშვილი   პროექტის შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი)  

 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. ხუთწლიანი პროექტით გათვალისწინებული იყო: 

 

 ორგვარი ფორების შემცველი სხეულებისათვის დრეკადობის თეორიის და თერმოდ

რეკადობის ბრტყელი სასაზღვრო ამოცანების შესწავლა და მათი ამონახსნების ეფექტური 

სახით წარმოდგენა. ამოცანების ამონახსნებისათვის ერთადერთობის თეორემების 

დამტკიცება კონკრეტული არეების შეთხვევაში. კვლევის მიზანი იყო ფოროვანი 

არეებისათვის დრეკადობისა და თერმოდრეკადობის სასაზღვრო ამოცანების ცხადი სახით 

ამოხსნა კონკრეტული არეებისათვის. სახელდობრ, 

 დრეკადობისა და თერმოდრეკადობის თეორიის სტატიკის ამოცანების ცხადი 

ამონახსნების მიღება ცარიელი ფორების შემცველი კონკრეტული ფორმის სხეულებისათ

ვის; ამონახსნთა ერთადერთობის საკითხის გამოკვლევა. 

 დრეკადობის თეორიის დინამიკის ამოცანების ცხადი ამონახსნების მიღება სითხის 

შემცველი ორგვარი ფორებისა და, აგრეთვე, ცარიელი ფორების შემცველი კონკრეტული 

ფორმის სხეულებისათვის; ამონახსნთა ერთადერთობის საკითხის გამოკვლევა. 

 დრეკადობის თეორიის კვაზისტატიკის ამოცანების ცხადი ამონახსნების მიღება სითხის 

შემცველი ორგვარი ფორებისა და, აგრეთვე, ცარიელი ფორების შემცველი კონკრეტული 

ფორმის სხეულებისათვის; ამონახსნთა ერთადერთობის საკითხის გამოკვლევა. 

 დრეკადობის თეორიის სასაზღვროსაკონტაქტო და საკონტაქტო ამოცანების ცხადი 

ამონახსნების მიღება სითხის შემცველი ორგვარი ფორების მქონე კონკრეტული ფორმის 

სხეულებისათვის. 

 დრეკადობის და თერმოდრეკადობის ძირითადი და ახალი არაკლასიკური სასაზღვრო 
ამოცანების გამოკვლევა ბრტყელ და სივრცით თეორიებში ფოროვნობის მქონე 

სხეულებისათვის, მიკროტემპერატურის მქონე სხეულებისათვის და მიკროდაჭიმული 

სხეულებისათვის. დაგეგმილი იყო ზოგიერთი სამგანზომილებიანი სასაზღვრო ამოცანის 

განხილვა ორმაგი ფოროვნების მქონე ბინარული ნარევისთვის. 

 დრეკადობის ბრტყელი თეორიისა და ფირფიტის ღუნვის პირდაპირი და შებრუნებული 

(ნაწილობრივ უცნობ საზღვარიანი) ამოცანების შესწავლა ტეხილებით შემოსაზღვრული 

ორადბმული არეებისათვის. ასეთი ამოცანების განხილვა განპირობებული იყო პირველ რიგში 

იმ გარემოებით, რომ მათი ამოხსნისას ვრჩებით წრფივი თეორიის ჩარჩოებში და რაც 

არსებითია, შესაძლებელი გახდა ამონახსნთა ეფექტურად აგება.  

 ტენზორული ანალიზის გამოყენება არა მარტო ზედაპირთა თეორიაში, არამედ გარსთა 

თეორიაშიც. ასევე განზოგადებული ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის გამოყენება, რომელიც 

აღმოჩნდა ორგანულად დაკავშირებული მყარი ტანის მექანიკის ამოცანებთან. 

 დრეკადი და თერმოდრეკადი პრიზმული გარსებისათვის მიკროტემპერატურით, 

მიკროპოლარული დრეკადი პრიზმული გარსებისათვის, ბლანტიდრეკადი კელვინფოიგტის 

პრიზმული გარსებისათვის სიცარიელეებით და მის გარეშე აგებული იერარქიული 

მოდელების დაბალ მიახლოებებში სასაზღვრო და საწყისსასაზღვრო ამოცანების შესწავლა, 

კერძოდ, წამახვილებული პრიზმული გარსების შემთხვევაში. 

 რთული შინაგანი სტრუქტურის მქონე ფირფიტებისა და გარსებისათვის წონასწორობის 

განტოლებათა სისტემების მიღება, ზოგიერთ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ სისტემების 

ზოგადი ამონახსნების ჩაწერა და მათი გამოყენებით სასაზღვრო ამოცანების ამოხსნა. 

განხილულიყო ფირფიტებში ხვრელის გასწვრივ ძაბვის კონცენტრაციის და პერფორირებულ 

სხეულებში დაძაბული მდგომარეობის განსაზღვრის ამოცანები. თერმოდრეკად შემთხვევაში 
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მომხდარიყო ასევე მიკროტემპერატურული ველის ზემოქმედების გათვალისწინებაც. ნაწილი 

დასმული ამოცანების ამოხსნა ანალიზურად, ხოლო დანარჩენებისთვის  მიახლოებითი 

ამონახსნის აგების ალგორითმის დამუშავება. 

 დასმული სასაზღვრო და სასაზღვროსაკონტაქტო ამოცანების ანალიზურად ამოხსნა;  

რიცხვითი და ვიზუალური რეალიზაცია. 

 გამიზნული იყო უბნობრივ ერთგვაროვანი და არაერთგვაროვანი მრავალკომპონენტიანი 

კომპოზიტური დრეკადი სტრუქტურებისთვის დასმული თერმოელექტრომაგნიტო

დრეკადობის თეორიის დინამიკის შერეული სასაზღვროსაკონტაქტო და ბზარის ტიპის 

სამგანზომილებიან ამოცანების გამოკვლევა. კლასიკური მოდელების გარდა გამოკვლეულიყო  

განზოგადებული თერმოელექტრომაგნიტოდრეკადობის გრინლინდსეის მოდელი.  

თერმოდრეკადობის კლასიკური მოდელებისაგან განსხვავებით ამ მოდელში სითბო 

ვრცელდება სასრული სიჩქარით. 

 

მიღებული ძირითადი შედეგები და მათი მნიშვნელობა:  

 

კონკრეტული არეებისათვის აიგო დასმული ამოცანების ცხადი ამონახსნები აბსოლუტურად და 

თანაბრად კრებადი მწკრივების სახით; დამტკიცდა ამოცანების ამონახსნების ერთადერთობის 

თეორემები. პროექტის წარმატებულმა განხორციელებამ მოგვცა დრეკადობის თეორიის 

სასაზღვრო ამოცანების ცხადი ამონახსნების მოძებნის ხერხების ილუსტრაციის საშუალება 

კონკრეტული ფორმისა და კონკრეტული სტრუქტურის მქონე არეებისათვის. ყოველივე ეს ხელს 

შეუწყობს დრეკადობის თეორიის ახალი, უფრო რთული განტოლებებისა და ამოცანების 

შესწავლას. ყველა შედეგი მეცნიერულად ინოვაციურია და საერთაშორისო სტანდარტების 
შესაბამისი. ამოხსნილია თერმოდრეკადობის თეორიის ძირითადი და ახალი არაკლასიკური 
ამოცანების ფართო კლასი მიკროსტრუქტურის მქონე სხეულებისათვის. პროექტში მიღებული 

შედეგების საფუძველზე შესაძლებელია გამოვიკვლიოთ არა მარტო განზოგადოებული 

დრეკადობისა და თერმოდრეკადობის თეორიების სასაზღვრო ამოცანები, არამედ, თანამედროვე 

მათემატიკური თეორიების სასაზღვრო ამოცანების ფართო კლასი მიკრო და ნანოსტრუქტურის 

მქონე სხეულებისათვის. 

 

ყურადღება გამახვილდა, როგორც თანაბრად მტკიცე კონტურის მოძებნის, ისე დრეკადობის 

ბრტყელი თეორიის საკონტაქტო ამოცანების განხილვაზე. მოხდა განხილული ამოცანების 

ამონახსნთა ეფექტური აგება და მათი გამოკვლევა. დასმულ ამოცანათა განხილვის პროცესში 

გადაწყვეტილი იქნა მოცემული კონკრეტული არის წრიულ რგოლზე კონფორმულად გადამსახავი 

ფუნქციის ეფექტურად აგების საკითხი, რაც თავის მხრივ მათემატიკის ერთ–ერთ საინტერესო 

ამოცანადაა მიჩნეული. 

 

გარსების იერარქიული მოდელების n=0,1,2,…Nრიგის მიახლოებებისათვის ამოხსნილია ძაბვების 

კონცენტრაციის ამოცანები და მოხდა მიღებული შედეგების შედარება დღემდე არსებულ 

დაზუსტებულ თეორიებით მიღებულ შედეგებთან. 

 

დრეკადი და თერმოდრეკადი პრიზმული გარსების მიკროტემპერატურით, მიკროპოლარული 

დრეკადი პრიზმული გარსების, ბლანტდრეკადი კელვინფოიგტის პრიზმული გარსებისათვის 

სიცარიელეებით და მის გარეშე იერარქიული მოდელების დაბალ მიახლოებაში წამახვილებული 

გარსებისათვის გამოკვლეულია სასაზღვრო და საწყისსასაზღვრო ამოცანების კორექტულად 

დასმის საკითხი. სახელდობრ, დადგენილია კრიტერიუმები, როგორც ცვლადი სისქის და 

ცვალებადი იუნგის მოდულის, ასევე სხვადასხვა ფიზიკური ველის დამახასიათებელი ფიზიკური 

კოეფიციენტების საზღვარზე ნულად ქცევის ხასიათიდან გამომდინარე სასაზღვრო პირობების 

დასმის თავისებურებები: სასაზღვრო პირობებისაგან საზღვრის განთავისუფლების, საზღვარზე 

წონიანი სასაზღვრო პირობების დასმის და ა.შ., აუცილებლობა. 

 

ამოხსნილია კოსერას გარემოსგან შედგენილ ფირფიტებში ხვრელის გასწვრივ ძაბვის 

კონცენტრაციის ამოცანები. ამოიხსნა კოსერას გარემოსგან შედგენილ პერფორირებულ სხეულებში 

დაძაბული მდგომარეობის განსაზღვრის ამოცანები. ი. ვეკუას მეთოდით მიღებული იქნა 

განტოლებათა სისტემები ბინარული ნარევისგან შედგენილი ორგვარი ფოროვნების მქონე 
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დამრეცი გარსებისათვის. ზოგიერთ კონკრეტულ შემთხვევაში აგებულ იქნა ამ განტოლებათა 

სისტემების ზოგადი ამონახსნები და ამოიხსნა შესაბამისი სასაზღვრო ამოცანები. ანალიზურად 

ამოხსნილია სამგანზომილებიანი სასაზღვრო ამოცანა ორმაგი ფოროვნების მქონე ბინარული 

ნარევისთვის, როცა არე წარმოადგენს მართკუთხა პარალელეპიპედს. ზოგიერთი ამოცანა ამოიხსნა 

ანალიზურად, ხოლო ზოგიერთისთვის დამუშავდება მიახლოებითი ამონახსნის აგების 

ალგორითმი, რომელიც დაფუძნებული იყო ფუნდამენტალურ ამონახსნთა მეთოდზე.  

 

აგებულ იქნა დრეკადობის თეორიის ზოგიერთი რთული გეომეტრიის მქონე (არაკლასიკური) 

ამოცანის მათემატიკური მოდელები, გამოკვლეული იქნა მათი ანალიზურად და მიახლოებით 

(სასაზღვრო ელემენტთა და სასარულ ელემენტთა მეთოდებით) ამოხსნის საკითხები. 

 

ლაპლასის გარდაქმნის გამოყენებით უბნობრივ ერთგვაროვანი და არაერთგვაროვანი 

მრავალკომპონენტიანი კომპოზიტური დრეკადი სტრუქტურებისთვის დასმული თერმო

ელექტრომაგნიტოდრეკადობის თეორიის დინამიკის შერეული სასაზღვროსაკონტაქტო და 

ბზარის ტიპის სამგანზომილებიან ამოცანები დაიყვანება კომპლექსურ პარამეტრზე 

დამოკიდებულ ელიფსურ ამოცანებზე. პოტენციალთა მეთოდის შესაბამისი ელიფსური 

ამოცანებისთვის და ფსევდოდიფერენციალური ოპერატორების თეორიის გამოყენებით 

შესწავლილია ამონახსნთა არსებობის, ერთადერთობის, რეგულარობის საკითხები და მათ 

ასიმპტოტური თვისებები ბზარის კიდეების, განსხვავებული ტიპის სასაზღვრო პირობების 

გამყოფი წირების ან საკონტაქტო ზედაპირისა და შედგენილი სხეულის გარე ზედაპირის 

გადაკვეთის წირების მახლობლობაში. 

 

განხილულ იქნა თითქმის ყველა მათემატიკურად დასაშვები და ფიზიკურად შესაძლებელი 

პირობები ბზარის ზედაპირებზე, შეიქმნა ეფექტური ალგორითმები ძაბვების სინგულარობების 

ექსპონენტების გამოსათვლელად. ბზარის საკონტაქტო ტიპის ამოცანებისთვის დეტალურად 

გაანალიზებულ იქნა ძაბვების სინგულარობების ექსპონენტების მატერიალურ პარამეტრებზე 

დამოკიდებულება. ამის შემდეგ დადგენილ იქნა მიღებული ელიფსური ამოცანების ამონახსნების 

შეფასებები კომპლექსური პარამეტრის მიმართ და ლაპლასის შებრუნებული გარდაქმნის 

გამოყენებით აგებულ იქნა თავდაპირველი დინამიკური ამოცანების ამონახსნები. შესწავლილ იქნა 

თერმომექანიკური და ელექტრომაგნიტური მახასიათებლების მთავარი სინგულარული წევრე

ბის დროის ცვლადზე დამოკიდებულება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ბზარის გავრცელების 

ამოცანებისთვის. 

 

ერთგვაროვანი იზოტროპული დრეკადი ნახევარსივრცისათვის დასმული და ამოხსნილია 

დრეკადობის თეორიის არაკლასიკური ამოცანები. განხილულია ბრტყელი დეფორმირებული 

მდგომარეობა. აქ განხილული არაკლასიკური ამოცანები ფორმულირებულია შემდეგი სახით: 

როგორი ნორმალური ძაბვა უნდა მოვდოთ ნახევარსიბრტყის საზღვრის ნაწილზე იმისათვის, რომ 

სხეულის შიგნით მონაკვეთზე მივიღოთ წინასწარ მოცემული ძაბვები ან გადაადგილებები. 

დასმულია  შესაბამისი სასაზღვრო ამოცანები და ამოხსნილია სასაზღვრო ელემენტთა მეთოდით. 

დასმული არაკლასიკური ამოცანების სასაზღვრო პირობების შერჩევის გზით ფორმულირებულია 

ძაბვვებისა და გადაადგილებების ლოკალიზაციის ამოცანები ერთგვაროვანი იზოტროპული 

დრეკადი ნახევარ სიბრტყისათვის.  კერძოდ, წარმოდგენილია ლოკალიზაციის ორი ამოცანის 

მათემატიკური მოდელი. ამ ამოცანებს აქვთ შემდეგი ფიზიკური არსი: უნდა ვიპოვოთ 

ნახევარსიბრტყის საზღვრის ნაწილზე ისეთი ნორმალური ძაბვების განაწილება, რომელიც  

ნახევარ სიბრტყის შიგნით მდებარე მისი საზღვრის პარალელური  მონაკვეთის შუა წერტილში 

პირველ შემთხვევაში გამოიწვევს შეყურსულ ძალას (ძაბვათა ლოკალიზაციას),  ხოლო მეორე 

შემთხვევაში კი მიიღება ვიწრო ღრმა ორმო (გადაადგილებების ლოკალიზაცია). განხილული 

ამოცანები შეიძლება გამოყენებულ იქნას პრაქტიკაში. მაგალითად, ნიადაგსა და ქანებში, 

მასალებში, რომლებიც ძვრით იბზარებიან ან იხლიჩებიან, აგრეთვე სამხედრო სტრუქტურების 

გასანადგურებლად, მაგალითად, მიწისქვეშა სამხედრო დანადგარების ლიკვიდასიისათვის. 

 

დრეკადობის თეორიის  სტატიკის ამოცანებზე დაყრდნობით შედგენილია სქელკედლიანი მილის 

სიმტკიცეზე ანგარიშისათვის მათემატიკური მოდელი. დასმულია და ანალიზურადაა ამოხსნილი 

დრეკადობის თეორიის სტატიკის სათანადო ამოცანები პოლარულ კოორდინატთა სისტემაში. 
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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 ცხრილებშია მოცემული). მიღებულია 

ზოგიერთი რიცხვითი შედეგი და აგებულია შესაბამისი გრაფიკები. 

 

შესწავლილია დრეკადობის ბრტყელი თეორიის  ამოცანები ჰიპერბოლური და პარაბოლური 

ჭრილებისა და ბზარების შემცველი  სასრული და უსასრულო სხეულებისათვის. გამოკვლეულია  

ბზარების წვეროების მახლობლად ძაბვების კონცენტრაციისა და ინტენსივობის კოეფიციენტები. 

განხილული ამოცანები ამოხსნილია ანალიზური (ცვლადთა განცალების მეთოდი) და რიცხვითი 

(სასაზღვრო ელემენტთა მეთოდი) მეთოდებით. ორივე მეთოდით მიღებული ამონახსნების 

საფუძველზე,  პროგრამული უზრუნველყოფა MATLABის გამოყენებით, მიღებულია რიცხვითი 

შედეგები, აგებულია შეაბამისი გრაფიკები და გაკეთებულია სათანადო ფიზიკური და მექნიკური 

ინტერპრეტაცია. 

 

გამოკვლეულია არაკუმშვადი ელიფსური ცილინდრისა და ელიფსურ ხვრელიანი უსასრულო 

სხეულის დაძაბულდეფორმირებული მდგომარეობა, როდესაც ელიფსოცილინდრულ 

ზედაპირებზე მოდებულია ნორმალური ან მხები ძაბვები.  დასმულია შესაბამისი სასაზღვრო 

ამოცანები და ამოხსნილია ანალიზური (ცვლადთა განცალების) და რიცხვითი (სასაზღვრო 

ელემენტთა) მეთოდებით. მიღებულია, MATLABის გამოყენებით, ზოგიერთი ამოცანის რიცხვითი 

და ვიზუალური შდეგები. 

 

წლების მანძილზე მიღებული ძირითადი შედეგებია: 

 

გამოკვლეულია ღეროს სტატიკის ერთი ამოცანა იერარქიული მოდელების (0,0) მიახლოებაში. 

განხილულია L სიგრძის ღერო, რომლის სიგანე და სისქე იცვლება შემდეგი კანონით: 

2h� = h�
� და 2h�= h�

�e
�
�

��, 

x� ∈ [0, L], h�
�, h�

� = const > 0, κ = const > 0, L = const > 0. 

წამახვილებულ ბოლოში დასმულია წონიანი სასაზღვრო პირობა და არაწამახვილებულ ბოლოში 

დირიხლეს სასაზღვრო პირობა. სასაზღვრო ამოცანის ამონახსნი აგებულია კვადრატურებში. 

დადგენილია ტოლწინაღობის წამახვილებული ძელის ფორმა. კომპიუტერის გამოყენებით 

ჩატარებულია მისი გაანგარიშება სიმტკიცეზე. ჩატარებულია აგრეთვე მისი და მუდმივი კვეთის 

ღეროს შედარებითი ანალიზი, მასალის ოპტიმალურად გამოყენების თვალსაზრისით. 

კონკრეტული წამახვილებული დრეკადი პრიზმული ღეროებისაგან შედგენილი ორფენოვანი 

პრიზმული ღეროსთვის გამოკვლეულია სასაზღვრო ამოცანის კორექტულად დასმის საკითხი. 

0N  მიახლოებაში განხილულია წამახვილებული პრიზმული გარსი, შემდეგი ზედა და 

ქვედა პირითი ზედაპირებით: 
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  სასრული ან უსასრულო არეა, რომლის საზღვარი შეიცავს ან 2x  ღერძის მონაკვეთს ან მთელ 2x  

ღერძს. სასრული არის შემთხვევაში დამტკიცებულია კელდიშის ტიპის ამოცანის კორექტულობა. 

ცილინდრული დეფორმაციის შემთხვევაში, როცა   2x  ღერძის პარალელური ზოლია, კელდიშის 

ტიპის და წონიანი სასაზღვრო ამოცანები ცხადი სახითაა ამოხსნილი. 

 

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. 

 

ნულოვან მიახლოებაში შესწავლილია  დრეკადი და თერმოდრეკადი წამახვილებული პრიზმული 

გარსებისათვის სხვადასხვა ფიზიკური ველის გათვალისწინებით აგებული იერარქიული მოდელე
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ბის სასაზღვრო და საწყისსასაზღვრო ამოცანები. სახელდობრ, ცვლადი სისქის და ცვალებადი 

იუნგის მოდულის, ასევე სხვადასხვა ფიზიკური ველის დამახასიათებელი ფიზიკური კოეფიციენ

ტების საზღვარზე ნულად ქცევის ხასიათიდან გამომდინარე დადგენილია სასაზღვრო პირობების 

დასმის თავისებურებები: სასაზღვრო პირობებისაგან საზღვრის განთავისუფლების, საზღვარზე 

წონიანი სასაზღვრო პირობების დასმის აუცილებლობა, გარდა ამისა, ჩატარებულია ღეროების სიმ

ტკიცეზე გათვლა. 

 

მიღებულ იქნა ორგვარი ფოროვნების მქონე გარსების იერარქიული მოდელები. ფირფიტებისათ

ვის, N=0 მიახლოებაში, შესაბამისი განტოლებათა სისტემისათვის, კომპლექსური ცვლადის 

გამოყენებით მიღებულ იქნა ზოგადი ამონახსნები, რომლებიც წარმოდგება სამი ანალიზური 

ფუნქციისა და ორი ჰელმჰოლცის განტოლების ამონახსნის საშუალებით. მიღებული 

წარმოდგენების გამოყენებით ამოხსნილ იქნა ძირითადი სასაზღვრო ამოცანები წრისათვის და 

წრიული რგოლისათვის. 

 

წამახვილებული ფირფიტების და ღეროების ღუნვის ამოცანების და მათთან დაკავშირებული 

სინგულარული დიფერენციალური განტოლებების კვლევისას გ. ჯაიანის, ნ. ჩინჩალაძის, 

ს. ბლიაძის, ნ. ბლიაძის, გ. ბაკურაძის, ა. მელიას და ა. საყევარაშვილის მიერ წინა წლებში 

მიღებული შედეგების შესაბამისად ჩატარდა კომპიუტერული ექსპერიმენტები და რიცხვითი 

რეალიზაციები. სახელდობრ, დადგენილ იქნა როგორც ცვლადი სისქის და ცვალებადი იუნგის 

მოდულის, ასევე სხვადასხვა ფიზიკური ველის მახასიათებელი კონსტიტუციური 

კოეფიციენტებისათვის საზღვარზე ნულად ქცევის ხასიათიდან გამომდინარე სასაზღვრო 

პირობების დასმის თავისებურებები: სასაზღვრო პირობებისაგან საზღვრის განთავისუფლება, 

წონიანი სასაზღვრო პირობების დასმა. კერძოდ, გამოყვანილია წამახვილებული დრეკადი 

ფირფიტებისათვის ი. ვეკუას იერარქიული მოდელების ზოგადი Nური რიგის მიახლოების 

სტატიკისა და დინამიკის ძირითად განტოლებათა სისტემა გაჭიმვაკუმშვისა და ღუნვის 

შემთხვევაში. შესწავლილია წამახვილებული ფირფიტებისთვის სტატიკის შემთხვევაში ძირითადი 

სასაზღვრო ამოცანების დასმის თავისებურებები. სასაზღვრო ამოცანების დასმა არაკლასიკურია 

და დამოკიდებულია წამახვილების ტიპზე. შესაბამისი კრიტერიუმები დადგენილია. ზოგიერთ 

კერძო შემთხვევაში დასმული სასაზღვრო ამოცანის ამონახსნი აგებულია ცხადი სახით. MatLabის 

გამოყენებით ჩატარებულია რიცხვითი რეალიზაციები. 

ისეთი შემთხვევების განხილვას, როცა, მაგალითად, თერმოდრეკადობის მმართველ განტოლებათა 

სისტემა იხლიჩება, მივყავართ ტემპერატურის ცვლილებებისთვის დამოუკიდებელი სასაზღვრო 

ამოცანების ამოხსნამდე და ამონახსნის თერმოდრეკადობის მმართველ განტოლებათა სისტემის 

მარჯვენა მხარეში შეტანის შემდეგ დრეკადობის თეორიის დამოუკიდებელი სასაზღვრო 

ამოცანების ამოხსნამდე. ამიტომ ამ და სხვა მსგავსი შემთხვევებისთვის მნიშვნელოვანია ცალკე 

სითბოგამტარებლობის განტოლებისათვის იერარქიული მოდელების აგება და გამოკვლევა. 

განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა აგებული იერარქიული მოდელების გამოკვლევის საკითხს, 

როცა განსახილველ გარემოს უკავია წამახვილებული პრიზმული გარსის ფორმის, ზოგადად 

არალიპშიცური საზღვრის მქონე, არე. 

გამოკვლეულია დინამიკის ამოცანა პიეზოელექტრული ტრანსვერსალურად იზოტროპული ღე

როების იერარქიული მოდელების (0,0) მიახლოებისთვის. დასმული ამოცანების ამონახსნები 

აგებულია თანაბრად და აბსოლუტურად კრებადი მწკრივების სახით. 

შესწავლილია არახარისხოვანი, წამახვილების მქონე დრეკადი ღეროს სიმტკიცეზე გათვლის 

ამოცანა. ჩატარებულია იზოტროპული ღეროს შედარებითი ანალიზი მუდმივკვეთიან პრიზმულ 

იზოტროპულ ღეროსთან იმ შემთხვევისათვის, როდესაც ღეროების სიგრძე და ჩამაგრების კვეთში 

გემოტრიული მახასიათებლები ერთნაირია განხილული ძელებისათვის, იდენტური სასაზღვრო 

პირობებისა და დატვირთვის პირობებში, იმ დაშვებით, რომ ძაბვის მაქსიმალური მნიშვნელობა არ 

უნდა აღემატებოდეს, ჰუკის განზოგადებული კანონის თანახმად, კონკტერული მასალისათვის 

ძაბვის პროპორციულობის ზღვარს. განსაზღვრულია სიმტკიცის მარაგის კოეფიციენტები ორივე 

შემთხვევისათვის და მასალის ეკონომიის პროცენტული მაჩვენებელი არახარისხოვანი 

წამახვილების შემთხვევისათვის. აგრეთვე ჩატარებულია პროგრამული ანალიზი. 

თერმოდრეკადი კელვინფოიგტის პიეზოელექტრული პრიზმული გარსებისათვის სიცარიელეე

ბით აგებულია იერარქიული მოდელები. სახელდობრ, ილია ვეკუას განზომილების რედუქციის 

მეთოდით გამოყვანილია ძირითად განტოლებათა სისტემა და იერარქიული მოდელების �ურ 
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მიახლოებაში დასმულია სასაზღვრო და საწყისსასაზღვრო ამოცანები. � = 0 მიახლოებაში 

გამოკვლეულია ტრანსვერსალურად იზოტროპული პიეზოელექტრული მასალის ანტიბრტყელი 

დეფორმაციისათვის დირიხლეს ტიპის სასაზღვრო ამოცანა, ამონახსნი აგებულია ცხადი სახით.  

 

აგებულია იზოტროპული ერთგვაროვანი პერფორირებული მართკუთხა ფირფიტების გაჭიმვა–

კუმშვისა და ღუნვის ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანის მიახლოებითი ამონახსნი. ამის მიზნით 

დამუშავებულია სასაზღვრო ამოცანათა მიახლოებითი ამონახსნის აგების ალგორითმი ი. ვეკუას 

თეორიის N=1 მიახლოების შემთხვევაში. 

 

მიახლოებით ამოხსნილია რიგი ბრტყელი სასაზღვრო ამოცანებისა პერფორირებული 

სხეულებისთვის კოსერას გარემოს შემთხვევაში. არე წარმოადგენს მართკუთხედს, რომელიც 

შესუსტებულია რამდენიმე წრიული ან კვადრატული ხვრელით.  

ანალიზურადაა ამოხსნილი თერმოდრეკადობის სასაზღვრო ამოცანათა კლასი 

ნახევრადუსასრულო პრიზმისათვის და მართკუთხა პარალელეპიპედისათვის, როცა გვერდით 

წახნაგებზე  მოცემულია ამონახსნის სიმეტრიული ან ანტისიმეტრიული გაგრძელების პირობები. 

განხილულია შესაბამისი სასაზღვროსაკონტაქტო ამოცანები მრავალფენიანი მართკუთხა 

პარალელეპიპედისათვის, როცა ფენებს შორის მოცემულია როგორც ხისტი, ასევე სრიალა 

კონტაქტის პირობები. 

 

განხილულია ბრტყელი დეფორმაციის ამოცანები დრეკადი სხეულებისათვის სიცარიელეებით. 
პერფორირებული მართკუთხა არეებისათვის მიახლოებით ამოხსნილია სხვადასხვა სასაზღვრო 

ამოცანა და გამოთვლილია ძაბვის კონცენტრაციის კოეფიციენტები. ანალოგიური ამოცანები 

განხილულია ცარიელი ფორების მქონე ფირფიტების გაჭიმვაკუმშვის შემთხვევაში. ასეთი 

ფირფიტების მოდელის  მისაღებად გამოყენებულია მიმდევრობითი გაწარმოების მეთოდი. 

 

აბსოლუტურად და თანაბრად კრებადი მწკრივების სახით ამოხსნილია სტატიკის 

ორგანზომილებიანი სასაზღვრო ამოცანები  ცარიელფორებიანი დრეკადი წრისათვის და 

ცარიელფორებიანი დრეკადი სიბრტყისათვის წრიული ხვრელით. დადგენილია ამონახსნის 

ერთადერთობის საკითხები.  

 

განხილულია ელასტოსტატიკის ამოცანები ცარიელფორებიანი წრიული რგოლისათვის. ძირითად 

განტოლებათა სისტემის ზოგადი ამონახსნი წარმოდგენილია ელემენტარული ფუნქციების სახით. 

ამ წარმოდგენების გამოყენებით  ამოცანების ამონახსნები მიიღება ცხადად  მწკრივების სახით. 

დადგენილია ის პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფს ამ მწკრივების აბსოლუტურად და 

თანაბრად კრებადობას. 

 

განხილულია დინამიკის საწყისსასაზღვრო ამოცანები ორგვარი ფოროვნობის დრეკადი 

დისკოსათვის. ლაპლასის გარდაქმნით ეს ამოცანები მიყვანილია ფსევდორხევის სასაზღვრო 

ამოცანებზე, რომელთა ამონახსნები წარმოდგენილია აბსოლუტურად და თანაბრად კრებადი 

მწკრივების სახით. დამტკიცებულია, რომ შებრუნებული გარდაქმნებით მიიღება თავდაპირველი 

დინამიკის ამოცანების ამონახსნები. გამოკვლეულია განსახილველი ამოცანების რეგულარულ 

ამონახსნთა ერთადერთობის  საკითხი. 

 

ელემენტარული ფუნქციების მეშვეობით აგებულია წრფივი თერმოდრეკადობის დიფერენციალურ 

განტოლებათა სისტემის ზოგადი ამონახსნის სპეციალური წარმოდგენები. ეს საშუალებას 

გვაძლევს შევცვალოთ საწყის განტოლებათა სისტემა უფრო მარტივი სტრუქტურის 

განტოლებებით. ამ წარმოდგენების გამოყენებით ეფექტურად არის ამოხსნილი 

თერმოდრეკადობის თეორიის სასაზღვრო ამოცანები ცარიელფორებიანი დისკოსათვის. 

აბსოლუტურად და თანაბრად კრებადი მწკრივების სახით ამოხსნილია კვაზისტატიკის 

სასაზღვრო ამოცანები სითხით გაჯერებული  ორგვარი ფორების მქონე დრეკადი წრისათვის. 

 

2022 წლის მანძილზე: 
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გამოკვლეულია თერმოდრეკადობის წრფივი თეორიის საფუძველზე გაჭიმვაკუმშვისა და ღუნვის 

ამოცანები ი. ვეკუას იერარქიული მოდელების N=0,1 მიახლოებებში (მოდელებში) და N=2 

მოდიფიცირებულ მოდელში, კერძოდ, წამახვილებული სხეულებისა და ფუნქციონალურად 

გრადუირებული მასალებისათვის. 

 

გამოკვლეულია ტრანსვერსალურად იზოტროპული პიეზოელექტრული მასალის ანტიბრტყელი 

დეფორმაციისათვის სასაზღვრო ამოცანების კორექტულად დასმის საკითხი. 

ჩატარებულია წამახვილებული იზოტროპული ფირფიტის სიმტკიცეზე გაანგარიშება, სასრულ 

ელემენტთა მეთოდის გამოყენებით. 

 

გაგრძელდა  წინა წელს  დაგეგმილი არაკუმშვადი ელიფსური ცილინდრისა და ელიფსური 

ხვრელის მქონე უსასრულო სხეულის დაძაბულდეფორმირებული მდგომარეობის  შესწავლა. 

კერძოდ, დსმულია პრაქტიკაში გამოყენებადი (მაგ. საავტომობილო და საავიაციო წარმოებაში) 

ზოგიერთი ამოცანა და ამოხსნილია ანალიზური (ცვლადთა განცალების) და რიცხვითი 

(სასაზღვრო ელემენტთა) მეთოდებით. MATLABის გამოყენებით მიღებულია ზოგიერთი 

პრაქტიკული ამოცანის რიცხვითი და გრაფიკული (ვიზუალური) შედეგები სათანადო ფიზიკური 

და მექანიკური ინტერპრეტაციით. 

პროექტის ფარგლებში მიღებული თეორიული და პრაქტიკული შედეგები ა) გამოქვეყნებულია 

რეცენზირებად და მაღალი რეიტინგის მქონე ჟურნალებში, ბ) განხილულია ადგილობრივ და 

საერთაშორისო ფორუმებზე. 

 

კვადრატურებში ამოხსნილია ძირითადი სასაზღვრო ამოცანები ორგვარი ფორების შემცველი 

ნახევარსივრცისათვის, დრეკადობის ბმული თეორიის მდგრადი რხევის განტოლებებისათვის. 

განხილულია ორგანზომილებიანი თერმოდრეკადობის წრფივი თეორია ცარიელფორებიანი 

სხეულის განტოლებებისათვის. მიღებულია ამონახსნის ზოგადი წარმოდგენის ფორმულები. 

აგებულია ამონახსნთა ფუნდამენტური და სინგულარული მატრიცები ელემენტარული 

ფუნქციების საშუალებით. შედგენილია მარტივი და ორმაგი ფენის პოტენციალები და 

შესწავლილია მათი თვისებები საზღვრის მახლობლობაში. განხილულია დრეკადი სფერო 

სიცარიელის და მიკროტემპერატურის გათვალისწინებით. აგებულია თერმოდრეკადობის 

განტოლებებისათვის ამონახსნის ზოგადი წარმოდგენის ფორმულები. ამოხსნილია ნეიმანის ტიპის 

სასაზღვრო ამოცანები სფეროსათვის და სივრცისათვის სფერული ხვრელით. მიღებული 

ამონახსნები წარმოდგენილია აბსოლუტურად და თანაბრად კრებადი მწკრივების სახით. 

აგებულია დრეკადობის ბმული თეორიის კვაზისტატიკის დირიხლეს და ნეიმანის ტიპის 

სასაზღვრო ამოცანების ცხადი ამონახსნები ფოროვანი წრისათვის და უსასრულო სიბრტყისათვის 

წრიული ხვრელით.  

 

მიღებულია ბლანტი დრეკადობის ბმული წრფივი თეორიის მდგრადი რხევის ძირითადი 

განტოლებები სამგვარი ფოროვნობის მქონე კელვინფოიგტის მასალებისათვის. ელემენტარული 

ფუნქციების საშუალებით აგებულია ამ თეორიის მდგრადი რხევის განტოლებათა სისტემის 

ფუნდამენტური ამონახსნი. განსახილველ თეორიაში მიღებულია გრინის ფორმულების 

ანალოგები, რომელთა გამოყენებით დამტკიცებულია მდგრადი რხევის შიგა და გარე სასაზღვრო 

ამოცანების ამონახსნების ერთადერთობის თეორემები. აგებულია ზედაპირული (მარტივი და 

ორმაგი ფენის) და მოცულობითი პოტენციალები და დადგენილია მათი ძირითადი თვისებები. 

ბოლოს, პოტენციალთა მეთოდისა და სინგულარულ ინტეგრალურ განტოლებათა თეორიის 

გამოყენებით დამტკიცებულია ამ თეორიის მდგრადი რხევის შიგა და გარე არაკლასიკური 

სასაზღვრო ამოცანების ამონახსნების არსებობის თეორემები. 

 

მიღებულ იქნა ორგვარი ფოროვნების მქონე გარსების იერარქიული მოდელები. 

ფირფიტებისათვის, N=0 და N=1 მიახლოებებში, შესაბამისი განტოლებათა სისტემისათვის, 

კომპლექსური ცვლადის გამოყენებით მიღებულ იქნა ზოგადი ამონახსნები, რომლებიც 

წარმოდგება ანალიზური ფუნქციებისა და ჰელმჰოლცის განტოლების ამონახსნების საშუალებით. 

მიღებული წარმოდგენების გამოყენებით ამოხსნილ იქნა ძირითადი სასაზღვრო ამოცანები 

წრისათვის, წრიული რგოლისათვის და სიბრტყისათვის წრიული ხვრელით. 
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განხილულია დრეკედობის ბრტყელი თეორიის ზოგიერთი ძირითადი ამოცანა ცარიელფორებიანი 

არეებისათვის. შესაბამისი განტოლებათა სისტემის ზოგადი ამონახსნი წარმოდგენილი იქნა 

კომპლექსური ცვლადის ორი ანალიზური ფუნქციის და ჰელმჰოლცის განტოლების ამონახსნის 

საშუალებით. ამოხსნილი იქნა სასაზღვრო ამოცანები წრისათვის, რგოლისათვის და უსასრულო 

არისათვის წრიული ხვრელით. 

 

ილია ვეკუას მიერ დამუშავებული რედუქციის  მეთოდის  გამოყენებით მიღებულია  ბინარული 

დრეკადი ნარევისგან შედგენილი დამრეცი გარსების წონასწორობის ძირითადი 

ორგანზომილებიანი განტოლებები. მასალათა ნარევი, რომლისგანაც შედგება გარსი, ფოროვანია, 

ამასთან მისი თითოეული კომპონენტი ხასიათდება სიცარიელეების  ფარდობითი მოცულობის 

ცვლილების საკუთარი ფუნქციით.  

 

განხილულია ბრტყელი დეფორმაციის ამოცანები დრეკადი სხეულებისათვის სიცარიელეებით. 
პერფორირებული მართკუთხა არეებისათვის მიახლოებით ამოხსნილია სხვადასხვა სასაზღვრო 

ამოცანა და გამოთვლილია ძაბვის კონცენტრაციის კოეფიციენტები. მიახლოებითი ამონახსნების 

ასაგებად გამოყენებულია შესაბამისი განტოლებათა სისტემის ზოგადი ამონახსნი და 

ფუნდამენტურ ამონახსნთა მეთოდი. 

 

კოვინნუციატოს სამგანზომილებიანი მოდელიდან ვეკუას მეთოდის გამოყენებით, მიღებულია 

ორგანზომილბიანი განტოლებათა სისტემები ცარიელი ფორების მქონე დრეკადი 

ფირფიტებისათვის. გაჭიმვაკუმშვის შესაბამისი განტოლებათა სისტემის ზოგადი ამონახსნი 

წარმოდგენილია ორი ჰარმონიული ფუნქციისა და ჰელმჰოლცის განტოლების ამონახსნის 

საშუალებით. მიღებული ზოგადი ამონახსნსა და ფუნდამენტურ ამონახსნათა მეთოდზე 

დაყრდნობით,   დამუშავებულია სასაზღვრო ამოცანათა მიახლოებითი ამონახსნის აგების 

ალგორითმი. მიახლოებით ამოხსნილია რიგი სასაზღვრო ამოცანებისა მართკუთხა 

ფირფიტებისათვის წრიული ხვრელით. გამოთვლილია ძაბვების კონცენტრაციის კოეფიციენტები. 

 

ამოხსნილია დინამიკის საწყისსასაზღვრო ამოცანები დრეკადი იზოტროპული სხეულისათვის 

ორგვარი სიცარიელით. ლაპლასის გარდაქმნის გამოყენებით ეს ამოცანები მიყვანილია 

ფსევდორხევის  სასაზღვრო ამოცანებზე, რომელთა ამონახსნები წარმოდგენილია ცხადი სახით, 

აბსოლუტურად და თანაბრად კრებადი მწკრივების სახით. დამტკიცებულია, რომ შებრუნებული 

გარდაქმნები       იძლევა თავიდან დასმული დინამიკის ამოცანების ამონახსნებს.  გამოკვლეულია 

განხილული  ამოცანების რეგულარულ ამონახსნთა ერთადერთობის საკითხი. 

 

2. ხუთწლიანი პროექტის ფარგლებში: 

 

მაღალი რიგის ემდენ–ფაულერის ტიპის სხვაობიანი განტოლებებისთვის, როცა ფაზური კოორდი

ნატის ხარისხი ერთზე მეტია, დამტკიცებულია საკმარისი პირობები იმისა, რომ მოცემულ 

განტოლებას გააჩნდეს A ან B თვისება. პირველი რიგის სხვაობიანი განტოლებებისთვის მრავალი 

დაგვიანებით მიღებულია ამონახსნების რხევადობის საკმარისი პირობები, რომლებიც 

სპეციფიურია ასეთი ტიპის განტოლებებისთვის და თვისებრივად განსხვავდება აქამდე ცნობილი 

შედეგებისგან. 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. 

მაღალი რიგის წრფივი დაგვიანებულ არგუმენტებიანი დიფერენციალური განტოლებისთვის 

მრავალი დაგვიანებით, დამტკიცებულია ამონახსნების რხევადობის ახალი საკმარისი პირობები. 

ეს შედეგები ჩვეულებრივი განტოლების შემთხვევაშიც კი წარმოადგენს ადრე ცნობილი შედეგების 

განზოგადოებას. მაღალი რიგის დისკრეტული განტოლებებისთვის დადგენილია 

შემოუსაზღვრელი, ქრობადი და რხევადი ამონახსნების არსებობის საკმარისი პირობები. გარდა 

ამისა, დადგენილია საკმარისი პირობები იმისა, რომ მოცემულ განტოლებას გააჩნდეს A ან B თვი
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სება. წრფივი ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებებისთვის მიღებულია ამონახსნების 

რხევადობის ახალი ტიპის კრიტერიუმები.  

 

სამართი ფუნქციონალურ–დიფერენციალური განტოლებისთვის მრავალი მუდმივი დაგვიანებით 

და კვაზი–წრფივი სამართი ნეიტრალური ფუნქციონალურდიფერენციალური გატოლებისთვის 

დამტკიცებულია კოშის ამოცანის ამონახსნის უწყვეტად დამოკიდებულება საწყისი მონაცემებზე 

თანაბრად მართვების მიმართ. სამართი ფუნქციონალურდიფერენციალური განტოლებისთვის, 

უწყვეტი და წყვეტილი საწყისი პირობით, დადგენილია დიფერენციალური განტოლებისა და 

საწყისი პირობის სახე, რომელსაც აკმაყოფილების ამონახსნის ნაზრდის პირველი ვარიაცია. 

არაწრფივი ოპტიმალური ამოცანისთვის მუდმივი დაგვიანებით როგორც ფაზურ კოორდინატებში 

ასევე მართვებში, დამაგრებული ბოლოებითა და ინტეგრალური ფუნქციონალით დამტკიცებულია 

ოპტიმალურობის აუცილებელი პირობები: საწყისი ფუნქციისთვის გაწრფივებული ინტეგრალური 

მაქსიმუმის პრინციპის ფორმით; მართვისთვის წერტილოვანი მაქსიმუმის პრინციპის ფორმით; 

საწყისი და საბოლოო მომენტებისთვის ტოლობებისა და უტოლობების სახით. ამონახსნის 

ვარიაციის ფორმულები დამტკიცებულია: შერეული საწყისი პირობის შემცველი სამართი 

ფუნქციონალურდიფერენციალური განტოლებისთვის; წრფივი ნეიტრალური ფუნქციონალურ

დიფერენციალური განტოლებისთვის უწყვეტი საწყისი პირობით. ფორმულებში გამოვლენილია 

დაგვიანების პარამეტრების, საწყისი ვექტორის, საწყისი და მართვის ფუნქციების შეშფოთების 

ეფექტები. დაგვიანების ოპტიმიზაციის წრფივი ამოცანისათვის შერეული საწყისი პირობით, 

მიღებულია ოპტიმალურობის აუცილებელი პირობები. 

 

2022 წლის მანძილზე: 

 

მაღალი რიგის არაწრფივი სხვაობიანი განტოლებისთვის დადგენილია შემოუსაზღვრელი, 

რხევადი და ქრობადი ამონახსნების არსებობის საკმარისი პირობები. მეორე რიგის ემდენ

ფაულერის განზოგადოებული არაწრფივი სხვაობიანი განტოლებისთვის დადგენილია წესიერი 

ამონახსნების რხევადობის  საკმარისი პირობები. 

 

დადგენილია დიფერენციალურ განტოლებათა  სისტემის სახე, რომელსაც აკმაყოფილებენ 

მარჩუკის მოდიფიცირებული იმუნური პასუხის დიფერენციალური მოდელის სენსიტიურობის 

კოეფიციენტები, როცა მოდელში შეშფოთებას განიცდის დაგვიანების პარამეტრი, საწყისი და 

მართვის ფუნქციები. იმუნური პასუხის დიფერენციალური მოდელის შესაბამისი ოპტიმიზაციის 

ამოცანისთვის მიღებულია მართვების ოპტიმალურობის აუცილებელი პირობები. 

 

3. ხუთწლიანი პროექტის ფარგლებში: 

 

ბუნებაში მიმდინარე მრავალი პროცესი მოდელირდება არაწრფივი დიფერენციალური და ინტეგ

როდიფერენციალური განტოლებებით და მათი სისტემებით. ერთერთი ასეთი მოდელი წარმოი

შობა ელექტრომაგნიტური ველის გარემოში გავრცელების პროცესის მათემატიკური მოდელირე

ბისას და აღიწერება მაქსველის ცნობილი არაწრფივი სისტემით. გარკვეულ პირობებში მაქსველის 

სისტემა რედუცირდება არაწრფივ კერძოწარმოებულებიან ინტეგროდიფერენციალურ მო

დელებზე. კერძოწარმოებულებიანი არაწრფივი მოდელები წარმოიშობა მცენარეთა ფოთლებში 

ძარღვოვანი განვითარების აღწერისასაც. აღნიშნული მოდელებისათვის  საწყისსასაზღვრო 

ამოცანათა რამდენიმე შემთხვევისათვის შესწავლილ იქნა კორექტულობა, ამონახსნების 

ასიმპტოტური ყოფაქცევა დროითი ცვლადის უსასრულოდ ზრდისას და ჰოფის ბიფურკაციის 

შესაძლებლობა. განხორციელდა მიახლოებითი ამოხსნის ალგორითმების გამოკვლევა. ჩატარდა 

რიცხვითი ექსპერიმენტები და მათი ანალიზი. 

მცენარეთა ფოთლებში ძარღვოვანი განვითარების აღმწერი ორგანზომილებიანი არაწრფივი 

სისტემისა და მრავალგანზომილებიანი ანალოგისათვის აგებული და გამოკვლეულია  ამოცანების 

ერთგანზომილებიანებზე რედუქცია. 

შესწავლილ იქნა გაზური დინამიკისა და გადატანის წრფივი მრავალსიჩქარიანი ინტეგროდიფე

რენციალური ამოცანები. ზოგიერთი შემთხვევისათვის მოხერხდა ამონახსნების წარმოდგენა 

ანალიზური სახით. 
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განხილულია პრაქტიკული ღირებულების მქონე ტერიტორიულად განაწილებული კომპიუტერუ

ლი და ტელეკომუნიკაციური ქსელების მათემატიკური მოდელირება. აქ შესასწავლი საკითხები 

დაიყვანება ჩვეულებრივ დიფერენციალურ და კერძოწარმოებულებიან განტოლებათა სის

ტემებისათვის საწყისსასაზღვრო ამოცანების გამოკვლევაზე, სადაც ფიგურირებს ინტეგრალური 

არალოკალური სასაზღვრო პირობებიც.  

განსაკუთრებული ყურადღება მიექცა ჩვეულებრივი დიფერენციალური და კერძოწარმოებულიანი 

ელიფსური განტოლებათა ზოგიერთი შემთხვევისათვის არალოკალური ამოცანების ვარიაციულ 

ფორმულირებასა და არეთა დეკომპოზიციური მეთოდებით მათ ამოხსნას.  

კვლევების ნაწილი ჩატარდა ცნობილ უცხოელ მეცნიერებთან ერთად. თემის შემსრულებლებს ასე

თი ურთიერთობის დიდი გამოცდილება გააჩნიათ და ეს თანამშრომლობა ახლაც ინტენსიურად და 

ნაყოფიერად გრძელდება (პროფ. ბ.ნეტა,, პროფ. ვ.იუცისი, აშშ; პროფ. ო.პირონეუ, პროფ. ფ.ჰექტი, 

საფრანგეთი; პროფ. ს.რეიჩი, ისრაელი; პროფ. თ. ყორშია, რუსეთი, და სხვა). შესასწავლი ამოცანე

ბით დაინტერესებული და კვლევებში ჩართული იყო  ახალგაზრდებიც საუნივერსიტეტო 

სწავლების სამივე საფეხურიდან (ბაკალავრები, მაგისტრანტები, დოქტორანტები) და ახალგაზრდა 

დოქტორები. მიღებული შედეგები გამოქვეყნებული იქნა რეიტინგულ სამეცნიერო გამოცემებში. 

ასევე მოხსენებულ იქნა საერთაშორისო კონფერენციებზე მეცნიერთა ფართო წრისათვის 

გასაცნობად. 

 

2022 წლის მანძილზე: 

 

აგებული და გამოკვლეულია სასრულსხვაობიანი სქემა არაწრფივ კერძოწარმოებულებიან 

დიფერენციალურ განტოლებათა ერთი სისტემისთვის. მოდელი დაფუძნებულია მაქსველის 

ცნობილ განტოლებათა სისტემაზე და წარმოადგენს მის გარკვეულ განზოგადებას. განიხილება 

ერთგანზომილებიანი შემთხვევა სამკომპონენტიანი მაგნიტური ველით. შესწავლილია 

განხილული სქემის კრებადობა და მიღებულია მიახლოებითი ამონახსნის ცდომილების შეფასება. 

 

ერთი არაწრფივი გადაგვარებული პარაბოლური ტიპის ერთგანზომილებიანი ინტეგრო

დიფერენციალური განტოლებისთვის გამოკცლეულია საწყისსასაზღვრო ამოცანის ამონახსნის 

არსებობა და ერთადერთობა. აგებულია სივრცული ცვლადის მიმართ ნახევრადდისკრეტული და 

სრულადდისკრეტული სასრულსხვაობიანი სქემები. დამტკიცებულია  შესაბამისი კრებადობის 

თეორემები. 

 

აგებულ დისკრეტულ ანალოგებზე დაფუძნებული ალგორითმებით და მანქანური სწავლების 

მეთოდების გამოყენებით განხორციელდა განხილული მოდელების მიახლოებითი ამოხსნა. 

ჩატარდა რიცხვითი ექსპერიმენტები და მიღებულია მათი ილუსტრაციები ცხრილებისა და გრაფი

კების საშუალებით. ჩატარდა რიცხვითი შედეგების ანალიზი. 

 

განხილულია მაქსველის არაწრფივ კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებათა 

სისტემაზე დაფუძნებული ორი ერთგანზომილებიანი მოდელი. დამტკიცებულია შესაბამისი 

საწყისსასაზღვრო ამოცანების ცალსახად ამოხსნადობა.  აგებულია ნახევრადდისკრეტული და 

სასრულსხვაობიანი სქემები დამტკიცებულია მათი მდგრადობა და კრებადობა. 

 

 

4. ხუთწლიანი პროექტის ფარგლებში: 

 

ზ. ჭანტურიას ცვლილების მოდულის ტერმინებში, იუნგის კლასებში, ვინერის კლასებში 

დადგენილია საკმარისი პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფენ აღნიშნული კლასების ფურიე–

ვილენკინის მწკრივების წერტილში და თანაბარ კრებადობას. 

მრავალი ცვლადის ფუნქციებისთვის დადგენილია ონევერ–ვატერმანის თეორემის ანალოგი და ამ 

თეორემის გამოყენებით სხვადასხვა კლასისათვის (ჰარდის, სააკიან–ვატერმანის, სააკიან–

გოგინავას) დამტკიცებულია პირობები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ჯერადი ფურიე–ვილენკინის 

მწკრივების როგორც წერტილში, ასევე თანაბარ კრებადობას. ანალოგიური საკითხები 

გადაჭრილია ფურიე–ვილენკინის მწკრივების ჩეზაროს უარყოფითი რიგით შეჯამებადობის სა

კითხებში. 
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ცნობილია, რომ ყოველი შმოუსაზღვრელი ვილენკინის ჯგუფებისათვის არსებობს უწყვეტი ან 

ინტეგრებადი ფუნქცია, რომლის ფურიე–ვილენკინის მწკრივების ფეიერის საშუალოები 

განშლადია წერტილში, ნორმით, შესაბამისად. უწყვეტობის მოდულის ტერმინებში დადგენილია 

აუცილებელი და საკმარისი პირობები იმისათვის, რომ ჯერადი ფურიე–ვილენკინის მწკრივების 

მართკუთხოვანი კერძო ჯამები იყვნენ ნორმით კრებადი. ასევე შემოუსაზღვრელი ვილენკინის 

ჯგუფებისათვის შესწავლილია რისის ლოგარითმული მეთოდით შეჯამებადობის საკითხები და 

დადგენილია შემოუსაზღვრელი ვილენკინის ჯგუგები, რომლებიც ამ მეთოდით იქნებიან ნორმით 

შეჯამებადი. 

 

ერთი და მრავალი ცვლადის ფუნქციების ფურიეს მწკრივების კრებადობისა და შეჯამებადობის 

საკითხების შესწავლას ხანგრძლივი ისტორია აქვს. კერძოდ, ჯერ კიდევ 1881 ჟორდანმა დაამტკიცა, 

რომ თუ ფუნქცია არის სასრული ვარიაციის, მაშინ მისი ფურიეს მწკრივი, კლასიკური 

ტრიგონომეტრიული სისტემის მიმართ, კრებადია ყოველ წერტილში. ეს თეორემა 

განზოგადებული იქნა მრავალი ავტორის მიერ. კერძოდ, ამ მიმართულებით ფუნდამენტური 

შრომები ეკუთვნის ვინერს, იუნგს, მარცინკევიჩს, სალემს, ვატერმანს, ზ. ჭანტურიას, კიტა და 

იონედას, ახობაძეს და სხვებს. მრავალი ცვლადის შემთხვევაში ჟორდანის თეორემის ანალოგი 

დამტკიცებული იქნა ჰარდის მიერ 1906 წელს. ჰარდის ეს თეორემა გაძლიერებული იქნა მრავალი 

ავტორის მიერ. სახელდობრ, სააკიანმა შემოიღო მრავალი ცვლადის ფუნქციებისათვის ვატერმანის 

კლასის ანალოგიური კლასები და დაამტკიცა, რომ თუ ორი ცვლადის ფუნქცია არის ჰარმონიული 

სასრული ვარიაციის, მაშინ მისი ფურიეს მწკრივი კლასიკური ტრიგონომეტრიული სისტემის 

მიმართ კრებადია ყოველ წერტილში, სადაც ცალმხრივი ზღვრები არსებობენ. ბახვალოვმა აჩვენა, 

რომ სააკიანის თეორემა არაა სამართლიანი სამი და მეტი ცვლადის ფუნქციებისათვის. მანვე 

სააკიანის მიერ შემოღებული კლასები გამოიყენა ფურიეს მწკრივების ჩეზაროს უარყოფითი რიგის 

შეჯამებადობის საკითხებში. 1999 წელს გოგინავამ შემოიღო კერძო სასრული ვარიაციის 

ფუნქციათა კლასის ცნება და ეს კლასები გამოიყენა ფურიეს მწკრივის თანაბრად კრებადობისა და 

შეჯამებადობის საკითხებში. ეს კლასები სხვადასხვა მიმართულებით განზოგადებული იქნა 

გოგინავასააკიანის მიერ და მათ მიერ დადგენილი იქნა აუცილებელი და საკმარისი პირობები, 

რომ აღნიშნული კლასების ფურიეს მწკრივები იყოს კრებადი, შეჯამებადი. უწყვეტობის მოდულის 

ტერმინებში ჯერადი მწკრივების კრებადობის და შეჯამებადობის საკითხი გადაჭრილი იქნა 

ჟიჟიაშვილის მიერ. ანალოგიური კლასიკური საკითხები არაა შესწავლილი თუ ფურიეს მწკრივებს 

განვიხილავთ ვილენკინის ზოგად ჯგუფებზე. კვლევა ამ მიმართულებით შეიძლება დაიყოს 2 

ჯგუფად:  

 ფურიეს მწკრივების კრებადობა და შეჯამებადობა შემოსაზღვრულ ვილენკინის 

ჯგუფებზე;  

 ფურიეს მწკრივების კრებადობა და შეჯამებადობა შემოუსაზღვრელ ვილენკინის 

ჯგუფებზე.  

შესწავლილია ფურიე–უოლშის მწკრივების მართკუთხოვანი კერძო ჯამებისათვის ძლიერად 

ექსპონენციალური საშუალოების თითქმის ყველგან კრებადობის საკითხები. განხილულია 

ძლიერი ლოგარითმული საშუალოების თითქმის ყველგან კრებადობის საკითხები. კერძოდ, 

ნაპოვნია საკმარისი პირობები ქვემიმდევრობებზე, რომლის გასწვრივ ძლიერი ლოგარითმული 

საშუალოები თითქმის ყველგან კრებადია. კვადრატული კერძო ჯამების ქვემიმდევრობებისათვის 

დადგენილია ოპტიმალური კლასები, რომელთათვისაც კვადრატული კერძო ჯამები თითქმის 

ყველგან კრებადია, როცა ქვემიმდევრობა სასრული ვარიაციისა. შემოსაზღვრელ ვილენკინის 

ჯგუფებზე შესწავლილია ლოგარითმული საშუალოების ნორმით კრებადობის საკითხები. ასევე 

დადგენილია საკმარისი და გარკვეული აზრით აუცილებელი პირობები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ ჯერადი ფურიე–ვილენკინის მწკრივების მართკუთხოვანი კერძო ჯამების და 

ფეიერის საშუალოების ნორმით კრებადობას. 

 

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. 
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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 

საშუალოების თანაბრად კრებადობის საკითხები. 

 

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 შემოსაზღვრული 

ვილენკინის სისტემის მიმართ ფურიეს მწკრივების ფეიერის საშუალოები ნორმით იკრიბებოდეს. 

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. დადგენილია საკმარისი პირობები ინდექსებზე 

იმისათვის, რომ ფურიეუოლშის მწკრივების კერძო ჯამები იყოს თითქმის ყველგან კრებადი. 

 

შესწავლილია მარტივი ფურიეუოლშის შეუღლებული მწკრივების ნორმით კრებადობის 

საკითხები. დადგენილია ორმხრივი შეფასებები ფურიეუოლშის შეუღლებული მწკრივების 

შესაბამისი კერძო ჯამების გულების ინტეგრალური ნორმებისათვის. მოყვანილია მაქსიმალური 

ორლიჩის სივრცეები, რომლისთვისაც ადგილი აქვს ინტეგრალური ნორმით კრებადობას. 

შესწავლილია ორმაგი ფურიე უოლშის შეუღლებული მწკრივები და დადგენილია აუცილებელი 

და საკმარისი პირობები იმისათვის, რომ აღნიშნული მწკრივების ფეიერის საშუალოები იყოს 

ზომით კრებადი. სიმრავლეთა კატეგორიის ტერმინებში დახასიათებულია ასეთი თვისების მქონე 

ფუნქციათა კლასები. ცნობილია, რომ თუ ნატურალურ რიცხვთა ქვემიმდევრობა წარმოადგენს 

ერთობლივ სასრულ ვარიაციას, მაშინ მისი ფურიეუოლშის მწკრივი კრებადია თითქმის ყველგან. 

ბალაშოვმა დასვა ამოცანა, ხომ არ იქნებოდა ეს თვისება აუცილებელიც. კონიგინმა გასცა მას 

უარყოფითი პასუხი და ააგო ნატურალურ რიცხვთა ისეთი ქვემიმდევრობა, რომელსაც არ აქვს 

სასრული ვარიაცია და, ამასთან, მის გასწვრივ ყველა ინტეგრებადი ფუნქციის ფურიესუოლშის 

მწკრივები თითქმის ყველგან კრებადია. ამასთან დაკავშირებით კონიაგინმა დასვა ამოცანა: 

დადგენილი იქნეს აუცილებელი და საკმარისი პირობები ქვემიმდევრობაზე, რომლის გასწვრივ 

ყველა ინტეგრებადი ფუნქციის ფურიეუოლშის მწკრივები იქნებიან თითქმის ყველგან კრებადი. 

ჩვენს მიერ ნაწილობრივ გაცემულია კონიაგინის კითხვაზე პასუხი და საკმაოდ ფართო 

ქვემდევრობათა კლასისათვის დამტკიცებულია, რომ ასეთი ქვემიმდევრობების გასწვრის ყველა 

ინტეგრებადი ფუნქციის ფურიეუოლშის მწკრივები თითქმის ყველგან იკრიბებიან. 

 

2022 წლის მანძილზე: 

 

მარტივი ფურიეუოლშის მწკრივების კერძო ჯამების მატრიცული და ნორლუნდის გარდაქმნე

ბისათვის შესწავლილია ნორმით, თითქმის ყველგან და ზომით კრებადობის საკითხები. 

მარტივი ფურიეუოლშის მწკრივების კერძო ჯამების მატრიცული და ნორლუნდის გარდაქმნების 

შესაბამისი მაქსიმალური ოპერატორებისათვის დადგენილია აუცილებელი და საკმარისი 

პირობები იმისათვის, რომ აღნიშნული საშუალოების შესაბამისი მაქსიმალური ოპერატორი 

შემოსაზღრულად მოქმედებდეს ორობითი ჰარდის სივრციდან ლებეგის აზრით pხარიხში 

ინტეგრებად ფუნქციათა კლასებში. 

ჯერადი ფურიეუოლშის მწკრივების კერძო ჯამების მატრიცული საშუალოებისათვის 

შესწავლილია აპროქსიმაციული თვისებები, თითქმის ყველგან კრებადობის საკითხები. 

შესაბამისი მაქსიმალური ფუნქციებისათვის შესწავლილია სუსტი ტიპის უტოლობები, ორ 

პარამეტრზე დამოკისებული ჰარდის სივრცეებზე შემოსაზღრულობის საკითხები. 
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ჯერადი ფურიეუოლშის მწკრივების კუბური კერძო ჯამების მატრიცული გარდაქმნის შესაბამისი 

გულების ინტეგრალური ნორმისათვის დადგენილია ორმაგი შეფასებები. შესწავლილია 

აპროქსიმაციული თვისებები უწყვეტობის მოდულების გამოყენებით. დადგენილია თითქმის 

ყველგან კრებადობისათვის აუცილებელი და საკმარისი პირობები. ასევე მოყვანილია 

აუცილებელი და საკმარისი პირობები იმისათვის, რომ შესაბამისი მაქსიმალური ოპერატორი 

მოქმედებდეს შემოსაზღრულად ერთპარამეტრიან ჰარდის სივრცეებზე. 

 

5. ხუთწლიანი პროექტის ფარგლებში: 

 

შესწავლილ იქნა წანაცვლების მქონე სასაზღვრო ამოცანა (წრფივი შეუღლების ამოცანა) 

კომპაქტურ რიმანის ზედაპირებზე და დადგენილი იქნა, რომ წანაცვლების ოპერატორი 

განსაზღვრავს კომპლექსურ სტრუქტურას და ამ სტრუქტურის მოდულების სივრცის 

პარამეტრიზაციას ახდენს ბელტრამის განტოლება. ამასთან, დადგენილია, რომ ბელტრამის 

განტოლების ამონახსნების სივრცე კანონიკურად იზომორფულია მეორე გვარის 

ფსევდოანალიზურ ფუნქციათა სივრცისა და ამრიგად, წანაცვლების ამოცანა ანალიზური 

ფუნქციათა სივრცისათვის დაიყვანება კლასიკურ (წანაცვლების გარეშე) წრფივი შეუღლების 

ამოცანაზე მეორე გვარის ფსევდოანალიზური ფუნქციებისათვის. არარეგულარული კარლემან

ბერსვეკუას სპეციალური სახის მატრიცული განტოლებისათვის დამტკიცებული იქნა ლიუვულის 

ტიპის თეორემა და ნაჩვენები იქნა, რომ სისტემის შესაბამისი მატრიცის მახასიათებელი რიცხვები 

ხისტად არიან დაკავშირებული სისტემის ამონახსნის ასიმპტოტურ მახასიათებლებთან. სრულად 

იქნა გამოკვლეული ორგანზომილებიანი ამოცანა. 

 

გამოკვლეული იქნა კარლემანბერსვეკუას არარეგულარული განტოლებები იზოლირებული 

განსაკუთრებული წერტილებით და მათთან ასოცირებული ვექტორული ფიბრაციის 

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 შვარცკრისტოფელის ასახვისათვის და 

მიღებული იქნა პარამეტრების გამოთვლის მიახლოებითი ფორმულა ხარისხოვანი მწკრივის 

საშუალებით.  

კონკრეტული არაერთგვაროვანი დრეკადი გარემოთი შევსებული ორგანზომილებიანი 

არეებისათვის, ანალიზურ ფუნქციათა თეორიის მეთოდების გამოყენებით დაზუსტებულ იქნა 

შესაბამის დრეკად მახასიათებლებს  პუასონის კოეფიციენტსა და იუნგის მოდულს შორის ადრე 

შემჩნეული ცხადი სახის კავშირი.  

 

დამტკიცებული იქნა გადაუგვარებელი უბანუბან მუდმივი მატრიცული ფუნქციის 

ფაქტორიზაციის შესაძლებლობა შესაბამისი რეგულარულ განტოლებათა სისტემის ამონახსნთა 

ფუნდამენტური მატრიცის საშუალებით. ნაჩვენები იქნა, რომ არარეგულარული კარლემანბერს

ვეკუას განტოლების და შესაბამისი ბელტრამის განტოლების კოეფიციენტისათვის ირღვევა 

ელიფსურობის პირობა. ნაჩვენები იქნა, რომ კონფორმული მოდული ოთკუთხედისათვის 

გამოისახება ჰიპერგეომეტრიული ფუნქციების კომპოზიციით. 

 

შესწავლილი იქნა ფუქსის ტიპის დიფერენციალური განტოლებებისაგან რიმანის სფეროზე 

ინდუცირებული ვექტორული ფიბრაციის კომპლექსური სტრუქტურა და მისი დეფორმაცია. 

გამოთვლილი იქნა ვექტორული ფიბრაციის გახლეჩვის ტიპი. შესწავლილი იქნა ბრახისტოხრონის 

რელატივისტური ამოცანა ჰაიზენბერგის სივრცეში და მოხდა ამონახსნის დეტალური ანალიზი. 

განზოგადოებული ანალიზური ვექტორებისათვის დასმული რიმანჰილბერტის ტიპის 

სასაზღვრო ამოცანებისათვის გლუვი წირებით შემოსაზღვრული არეების შემთხვევაში 

დადგენილი იქნა ნეტერისეულობის პირობები. ნაჩვენები იქნა, რომ ბერსკარლემანვეკუას 

არარეგულარულ და მის შესაბამის ინტეგრალურ განტოლებებს აქვთ მხოლოდ იგივურად ნულის 

ტოლი ამონახსნები ორი ნამდვილი ცვლადის ანალიზურ ფუნქციათა კლასში. აგებულ იქნა 

კონფორმული მოდულის გამოთვლის ახალი ალგორითმი ოთხკუთხედისათვის და მოხდა მისი 

პროგრამული რეალიზაცია. 
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2022 წლის მანძილზე: 

 

ხარისხოვანი მწკრივის საშუალებით მიღებული იქნა ოთხკუთხედისათვის შვარცკრისტოფელის 

ასახვის პარამეტრების გამოსათვლელი ფორმულა. აგებული იქნა ალგორითმი ოთხკუთხედის 

კონფორმული მოდულის გამოსათვლელად და მოხდა მისი პროგრამული რეალიზაცია. 

 

 

6. ხუთწლიანი პროექტის ფარგლებში: 

 

გასული (20182022) წლებით გათვალისწინებული ს/კ სამუშაოების  შესაბამისი თემატიკა შეიცავდა 

რიგი გამაერთიანებელი გადაუჭრელი პრობლემების შესწავლას: თხელკედლოვანი(არამარტო 

დრეკადი) სტრუქტურების პირით ზედაპირებზე სასაზღვრო პირობების დაკმაყოფილებისა  და 

შესაბამისი ორ სივცულ ცვლადზე დამოკიდებული არსებითად არაწრფივი(ცნობილ 

დაზუსტებულ თეორიათა,მათ ექვივალენტურ  მოდელთა კლასისა, ვეკუას ტიპის ან სხვა სახის 

იერარქიული)  დიფერენციალური განტოლებათა სიტემებისათვის ზოგადი ამონახსნის აგებისა და 

რიგი სათანადო სასაზღვრო ამოცანების მიახლოებით ამოხსნის კრებადი ალგორითმის პოვნის 

საკითხებს. შესაბამისი მასალა გადმოცემულია, მაგალითად, სტატიაში On the Theory and Practice of 

ThinWalled Structures Georg.Mathem.Journal, pp. 483498, 2021, vol28, issue3, De Gruyter, Inf Factor 

0.53,https//doi.org/10.1515/ gmi20202089. 

 

საფრენი აპარატების დიზაინისათვის გამოიყენება კლასიკური თეორიები. განხილულია 

თხელკედლიანი სტრუქტურებისათვის დაზუსტებულ (ფონ კარმანმინდლინრეისნერის ტიპის) 

თეორიათა და მათი ეკვივალენტური ახალი (გამმარტივებელი ჰიპოთეზების გარეშე და 

კონტინუუმის სიმძლავრის მმართველ პარამეტრებზე დამოკიდებული) მოდელების აგების 

მეთოდი. ამოსავალი 3– განზომილებიანი სივრცული ცვლადების მიმართ კოლემანნოლის 

მოდელის საფუძველზე აგებული დაზუსტებული თეორიები, როგორც კერძო შემთხვევებს შეიცავს 

ბზარებისა და ჩართვების გათვალისწინებით, ფორო–დრეკადი გარემოსათვის, ბინარული 

ნარევებისათვის ორგანზომილებიან მათემატიკურ მოდელებს. ფიზიკური გარემო მრავალ 

შემთხვევაში კარნახობს კვლევის ან ამონახსნის პოვნის ხერხს. მოდელის ფორმალიზება 

პარამეტრით განაპირობებს ამონახსნის პოვნის მეთოდის დამოუკიდებლობას ფიზიკური 

გარემოსაგან. ამასთან ერთად აღსანიშნავია, რომ მექანიკის სასაზღვრო ამოცანებისათვის 

განვითარებული რიცხვითი მეთოდებისათვის დამახასიათებელია მაღალი რიგის სიზუსტე, არიან 

კრებადი, მდგრადი და გამოყენებადია ამოცანების შედარებით ფართო კლასისათვის, ვიდრე 

კლასიკური მეთოდები. პრაქტიკული ხასიათის უპირატესობა ხორციელდება შესაბამისი 

პროცესების სწრაფი პროგრამული საშუალებების შექმნისა და ფუნქციონირების შედეგად. ქვემოთ 

წარმოდგენილი კვლევები ეძღვნება თხელკედლიანი სტრუქტურების თეორიის გამოყენებებს. ამ 

მიზნით (ასევე კაინაკისა და გულერის ინიციატივით) გამოყენებულ იქნა ზემაღალი უპილოტო 

საფრენი აპარატების ძირითადი ელემენტების (პირველ რიგში ფრთების) დიზაინის შექმნისათვის. 

მათემატიკური მოდელის შექმნა ეფუძნება პირობითად სისქის მიმართ მრავალფენიანი 

კომპოზიტის შეცვლას ჯერ ანიზოტროპული ერთფენიანი თხელკედლიანი სტრუქტურით, შემდეგ 

კი ექსპერიმენტულ მონაცემებზე დაყრდნობით, ანიზოტროპულობის დამახასიათებელი 

მოდულების ვარიაციით. ორმაგი სიმრუდის მქონე მრავალფენიანი მართკუთხა ანიზოტროპული 

პრიზმული გარსების და თხელკედლიანი ცვლადი სისქის კომპოზიტის მომენტური თეორიით 

იქნა გათვლილი. დღეისათვის ცნობილ ზუსტ დასმაში მილგაყვანილობებთან (ცოცხალი 

ორგანიზმებისათვის სისხლძარღვებში სისხლის მოძრაობის პრობლემატიკა) დაკავშირებული 

ამოცანები დაიყვანება დრეკად თხელკედლიან იზოტროპულ ერთგვაროვან გარსსა და მილში 

სითხისათვის ან გაზისათვის ნავიესტოქსის სამგანზომილებიან (სივრცითი ცვლადების მიმართ) 

არასტაციონარულ კერძოწარმოებულიან დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემამდე. უწყვეტი 

გარემოს მექანიკის ამოცანების ერთიანი ფორმით წარმოდგენის ძალით, შესაძლებელ იქნა მყარი 

დეფორმადი სხეულისათვის სითხეგაზისათვის დამახასიათებელ ტურბულენტობასა და მყარი 

ტანისათვის სოლიტონურ და დარტყმითი ტალღის ფენომენის წარმოშობა. რაც არსებითად ცვლის 

მილგაყვანილობის პრობლემაში შესაბამისი დიფერენციალური ოპერატორის მთავარ ნაწილს. ამ 

ამოცანებისათვის, ცხადია, ოპტიმალური (ჟაკლუი ლიონსის მიერ განვითარებული) მეთოდების 
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მოდიფიკაციის გამოყენების ეფექტურობა, რამდენადაც შესაბამისი მათემატიკური მოდელები 

შეიცავენ სამართავ პარამეტრებს მაღალი რიგის წარმოებულებთანაც. საქართველოს ენერგეტიკის, 

ინდუსტრიის, საბანკოსაფინასო, სამედიცინო, აგრარული, ეკოლოგიური სფეროების გამართული 

ფუნქციონირება საჭიროებს როგორც წმინდა თეორიულ, ასევე გამოყენებითი ხასიათის კვლევებს. 

გამოყენებითი ხასიათის კვლევებში მათემატიკურ მოდელირებას უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება, 

ვინაიდან იგი წარმოადგენს საკმაოდ ეკონომიურ და ამავე დროს საკმაოდ ეფექტურ და საიმედო 

საშუალებას რათა შესწავლილ იქნას ბუნებაში მიმდინარე რთული ხასიათის არაწრფივი 

მოვლენები. ბუნების ეს არაწრფივი პროცესები (გეოფიზიკური, ქიმიური, ბიოლოგიური, 

ეკონომიკური, ეკოლოგიური, და ა.შ.) კი აღიწერებიან არაწრფივ დიფერენციალურ და ალგებრულ 

განტოლებათა სისტემებით, რომელთა ინტეგრირება უმეტესწილად მხოლოდ რიცხვითი 

მეთოდებითაა შესაძლებელი. ეს უკანასკნელი კი თავის მხრივ საჭიროებს როგორც თეორიული 

ხასიათის კვლევებს ასევე რთული ალგორითმებისა და პროგრამული პაკეტების რეალიზებას. 

ამგვარად, მათემატიკური მოდელირებით გეოფიზიკური, მეტეოროლოგიური, ქიმიური, 

ბიოლოგიური, ეკონომიკური, ეკოლოგიური, და ა.შ. ამოცანების შესწავლა მეტად აქტუალურია 

ქვეყნის სამრეწველო დარგების განვითარებისა და აღმავლობისთვის. პროექტით განსაზღვრილი 

პრობლემატიკა გულისხმობს ამოცანების კვლევას ვარიაციულპროექციული და რიცხვითი 

მეთოდებით, მათ მოდიფიკაციასა და განზოგადებას შედარებით ახალი კლასის საწყისსასაზღვრო 

ამოცანებისათვის, უპილოტო საფრენი აპარატებისა და ორგვარი სიმრუდის შემცველი პრიზმული 

გარსის დაძაბული მდგომარეობის განსაზღვრის ამოცანებში პარალელურად გამოყენებულ იქნა 

გულერისა და ოკტემის მიერ განვითარებული მეთოდიკა. წარმოდგენილი ამოცანების კვლევა 

ძირითადად ეყრდნობა შესაბამისი მათემატიკური მოდელების შესწავლას. ვინაიდან ზემოთ 

ჩამოთვლილი ამოცანების მათემატიკური მოდელირება დაფუძნებულია არაწრფივ 

კერძოწარმოებულიან დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემის ინტეგრებაზე, ამიტომ დასმული 

ამოცანების ამოსახსნელად ძირითადად გამოყენებულია რიცხვითი და მიახლოებითი მეთოდები. 

გარდა ამისა, განსახილავი ამოცანების ზუსტი ამონახსნების მიღება არსებითად ეფექტურია. 

ამიტომ ეს მიდგომაც იქნა გამოყენებული. 

 

აგებულ იქნა შედარებით ახალი მათემატიკური მოდელები და სათვლელი ოპტიმალური 

(ამონახსნის ასაგებად საჭირო არითმეტიკული ოპერაციების მინიმიზაციის აზრით) ალგორითმები 

თხელკედლიანი სტუქტურების ქვეკლასებისათვის. კერძოდ, უპილოტო საფრენი აპარატების 

ძირითადი სტრუქტურული ნაწილებისთვის. რეალიზაციის მიზნით, მშენებელი კომპანიის 

მომხმარებელთათვის, მომზადდა საფრენი აპარატის დიზაინის ალგორითმები, რიცხვითი სქემები 

და პროგრამები. აიგო ახალი სათვლელი სქემები ორმაგი სიმრუდის შემცველი ანიზოტროპული 

გარსისათვის მომენტური თეორიის გათვალისწინებით. შეიქმნა ახალი მათემატიკური მოდელები, 

რიცხვითი ალგორითმები და სქემები. გამოკვლეულ იქნა მათი მდგრადობისა და კრებადობის 

საკითხები. 

 

20182019 წლებში შესწავლილ იქნა შრედინგერის წრფივი და არაწრფივი განტოლებები. 

შრედინგერის წრფივი განტოლების საშუალებით შესწავლილ იქნა ორგანზომილებიანი და 

სამგანზომილებიანი ნანოსტრუქტურების ქვანტური თვისებები. მიღებულ იქნა ზუსტი ამოხსნები 

და გამოთვლილ იქნა ელექტრონის შესაძლო ენერგეტიკული დონეები ნახშირბადის 

ნანოსტრუქტურაში. გამოკვლეულ იქნა შრედინგერის არაწრფივი განტოლება კუბური 

არაწრფივობით და მასთან დაკავშირებული არაწრფივი ელიფსური განტოლება, მცირე 

პარამეტრის მეთოდის გამოყენებით მიღებულ იქნა ზუსტი ამოხსნები, რომლებიც წაემოადგენენ 

სოლიტონურ ტალღებს. პროგრამა MAPLE საშუალებით აგებულ იქნა არაგლუვი სოლიტონების 

პროფილი სხვადასხვა პარამეტრისთვის. შედეგები მოხსენებულ იქნა საერთაშორისო ფორუმებზე 

და გომოქვეყნებულ იქნა ნაშრომებში. 

1. Khatiashvili N., On one class of elliptic equations connected with the nonlinear waves, Transactions of A. 

Razmadze  Math. Inst, Vol. 173, 2019, pp. 6170. ISSN 23468092 

2.  Khatiashvili N., On energy levels of electrons in 2D carbon nanostructures, Lecture Notes in Engineering 

and Computer Science, Proceedings of The World Congress on Engineering 2019,35 July, 2019, London, 

U.K, pp. 1419. ISBN: 9789881404923 

3.  Khatiashvili Nino,  Khatiashvili Nata,  On the Quantum Properties of 3D carbon nanostructures, Rep. 

Enlarged Sess. Sem. I. Vekua Inst. Appl. Math., Vol.33, 2019, pp.3037. ISSN 1512—0066 
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20202022 წლებში შესწავლილ იქნა ნავიესტოქსის როგორც წრფივი ასევე არაწრფივ განტოლებათა 

სისტემა. კერძოდ, შესწავლილ იქნა ნავიესტოქსის გაწრფივებული  განტოლება (სტოქსის 

განტოლება) მცოცავი სითხეებისთვის: შესწავლილ იქნა თავისუფალი ზედაპირის 

ორგანზომილებიანი ამოცანა და მცოცავი სითხის სამგანზომილებიანი მოძრაობა პრიზმულ 

მილებში. ორივე შემთხვევაში მიღებულია ზუსტი ამოხსნები ინტეგრალურ განტოლებათა 

მეთოდის გამოყენებით. ამასთანავე ნავიესტოქსის არაწრფივი განტოლებათა სისტემის 

საშუალებით შესწავლილია ოქტაჰედრონისა და პრიზმული სხეულების გარსდენა უკუმშვადი 

სითხით სპეციფიკური წნევის პირობებში. მიღებულია ზუსტი ამოხსნები. შედეგები მოხსენებულ 

იქნა საერთაშორისო ფორუმებზე და გომოქვეყნებულ იქნანაშრომებში 

1. Khatiashvili N., On the Stokes flow in a pipes, J. WayScience,2020, pp.355358. (ISSN 26644819). 

http://www.wayscience.com/wp 

2. Khatiashvili N., On the NonSmooth Solutions of 3D NavierStokes Equations for the Incompressible 

Fluid Flows. International Journal of Physics, Vol. 9(3), 2021, pp.178185, DOI: 10.12691/ijp935;  ISSN  

23334576; http://www.sciepub.com/ijp/content/9/3 . 

3. Khatiashvili N., On the Free Boundary Problem for the creepping Flows, in  Lecture Notes in 

Engineering and Computer Science: World Congress on Engineering  2021, London, UK, 2021, pp.2934. 

ISBN: 9789881404923. 

4. Khatiashvili N., Janjgava D., On the 3D stokes flow in the infinite domains , Proc. of I.Vekua Inst. of 

Appl. Math., Vol. 71, 2021 ,pp. 6070. ISSN 1512004X. 

5. Khatiashvili N., On the Incompressible Fluid Flow over the Prismatic Bodies. International Journal of 

Physics. 2022, 10(2), 93101. DOI: 10.12691/ijp1022 ; ISSN (Print): 23334568 

6. Khatiashvili N., On the Stokes Flow in Pipes with the Polygonal CrossSection, Lecture Notes in 

Engineering and Computer Science, Proceedings of The World Congress on Engineering 2022, 68 July, 

2022, London, U.K, pp.17. (ISSN 97898814048); http://www.iaeng.org/publication/WCE2022/ 

7.  Khatiashvili N., On the Fluid Flow Over the Rectangular Areas. Rep. Enlarged Sess. Sem. I. Vekua Inst. 

Appl. Math., Vol.36, 2022, pp.3034. ISSN 15120066 

8. Khatiashvili N., "On the Creeping Flow in Prismatic Pipes," IAENG International Journal of Applied 

Mathematics, vol. 52, no. 4, pp.11441149, 2022; ISSN: 19929986;  

http://www.iaeng.org/IJAM/issues_v52/issue_4/index.html 

 

შესწავლილია მიახლოებითი ამოხსნის საკითხები შემდეგი ამოცანებისათვის: 

არაწრფივი სასაზღვრო ამოცანა კირხოფის ტიპის სტატიკური ძელისთვის, როდესაც გრინის 

ფუნქციების გამოყენებით ამოცანა დაიყვანება არაწრფივ ინტეგრალურ განტოლებაზე. 

ამოსახსნელად გამოიყენება პიკარის ტიპის იტერაციული მეთოდი; 

არაწრფივი საწყისსასაზღვრო ამოცანა ჯ. ბოლის დინამიური ძელისთვის. ამოცანის ამონახსნი 

მიიღება ალგორითმით, რომლის შემადგენელი ნაწილებია გალიორკინის მეთოდი, სიმეტრიული 

სხვაობიანი სქემა და იაკობის იტერაციული მეთოდი. 

ორივე ამოცანის შემთხვევაში გამოწერილია მიახლოებითი ამოხსნის ახალი სათვლელი 

ალგორითმები და ჩატარებულია რიცხვითი ექსპერიმენტები. შედეგები წარმოდგენილია 

ცხრილებისა და გრაფიკების სახით. 

შედეგები გომოქვეყნებულ იქნა ნაშრომებში: 

1. Archil Papukashvili, Giorgi Papukashvili, Jemal Peradze. On Approximate Solution of a Nonlinear Static 

Beam Equations. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 12, no. 1, 2018. p. 2126. 

2. Archil Papukashvili, Giorgi Papukashvili, Meri Sharikadze. Numerical calculations of the J.Ball nonlinear 

dynamic beam. Reports of Enlarged Session of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. 

Volume 32, 2018. p. 4750.  

3. Archil Papukashvili, Giorgi Papukashvili, Meri Sharikadze. On a numerical realization for a Timosheko 

type one nonlinear beam equation. Reports of Enlarged Session of the Seminar of I. Vekua Institute of 

Applied Mathematics. Volume 33, 2019. p. 5154.  

4. Givi Berikelashvili, Archil Papukashvili, Jemal Peradze. Iterative solution of a nonlinear static beam 

equation. ISSN 10273190. Укр. Мат. Журн., 2020, Т. 72, № 8, c. 10241033. 

DOI:10.37863/umzh. v72i8.833, UDC 517.9.  p. 10241033. 

Ukrainian Mathematical Journal , 2021, 72(8), pp.11851196. 
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5. Archil Papukashvili, Giorgi Geladze, Zurab Vashakidze, Meri Sharikadze.  On the Algorithm of  an 

Approximate Solution and Numerical Computations for J. Ball Nonlinear IntegroDifferential Equation. 

Reports of Enlarged Session of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. Volume 36, 2022. 

p. 7578.   

 

ბზარებით შესუსტებული შედგენილი (უბნობრივერთგვაროვანი) ორთოტროპული სხეულისთვის 

დრეკადობის თეორიის ანტიბრტყელი ამოცანის ამოხსნა ინტეგრალურ განტოლებათა მეთოდით. 

უძრავი განსაკუთრებულობის მქონე, როგორც სინგულარული ინტეგრალური განტოლებისთვის, 

ასევე სინგულარულ ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემისთვის, შექმნილ იქნა ახალი სათვლელი 

ალგორითმები კოლოკაციის მეთოდით, კერძოდ, დისკრეტულ განსაკუთრებულობათა მეთოდის 

გამოყენებით. განხილული იქნა ამოცანები, როდესაც ბზარი კვეთს გამყოფ საზღვარს ან გადის 

საზღვარზე მართი კუთხით. გარკვეული კონკრეტული მასალების შემთხვევაში (სპილენძი და 

ალუმინი) ჩატარებული იქნა რიცხვითი ექსპერიმენტები. შედეგები წარმოდგენილია ცხრილებისა 

და გრაფიკების სახით. გამოთვლილი იქნა დაძაბულობის ინტენსიურობის კოეფიციენტები და 

გაკეთებულია ჰიპოთეტური პროგნოზი ბზარის გავრცელების შესახებ. 

შედეგები გომოქვეყნებულ იქნა ნაშრომებში: 

1. Archil Papukashvili, Giorgi Papukashvili, Meri Sharikadze. On the Numerical Computations of an Anti

Plane Problem in the case of Isotropic Composite Body Weakened by a Crack. Reports of Enlarged Session 

of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. Volume 34, 2020. p. 6568.  

2. Archil Papukashvili, Zurab Vashakidze, Meri Sharikadze. An Approximate Solution of the AntiPlane 

Problems of the Elasticity Theory for Isotropic Composite Plane Weakened by Crack Using a Method of 

Discrete Singularity. Reports of Enlarged Session of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied 

Mathematics. Volume 35, 2021. p. 7578.  

3. Archil Papukashvili, Zurab Vashakidze, Meri Sharikadze. Numerical Solution of AntiPlane Problems of 

the Elasticity Theory for Composite Isotropic Plane Slackened by Linear Crack. Bulletin of the Georgian 

National Academy of Sciences, vol. 16, no. 2, 2022. p. 1422. 

 

საანგარიშო პერიოდში მიღებულია ფიზიკური და მათემატიკური მოდელი, რომელიც აღწერს  

ლითოსფეროატმოსფეროიონოსფერულ კავშირებს შგ ტალღური სტრუქტურების საფუძველზე.  

შგ ტალღების იონოსფეროსა და ატმოსფეროს სხვადასხვა შრეებში გენერაციისა და მათი შემდგომი 

ევოლუციის თავისებურებების გამოკვლევისას გათვალისწინებულ იქნა ადგილობრივ არაერ 

თგვაროვან დინებებთან (ქარებთან) ურთიერთქმედება. განსახილველი პროცესების კვლევისათვის 

გამოყენებულ იქნა ე.წ. არამოდალური მათემატიკური ანალიზი. ამ მეთოდით მოცემულ გარემოში 

(იონოსფეროში, მაგნოტოსფეროში) ტალღადინებების (ქარების) წრფივი ურთიერთქმე დების 

აღმწერი მათემატიკური მოდელი (კერძოწარმოებულიანი წრფივ დიფერენციალურ განტოლებათა 

სისტემა) დაყვანილ იქნა პირველი რიგის (დროის მიხედვით) ჩვეულებრივი დიფერენციალურ 

განტოლებათა სისტემაზე. მიღებული მატემატიკური მოდელის გამოყენებით საწყის  ეტაპზე, 

წრფივ მიახლოებაში, როცა შეშფოთებული წევრების მნიშვნელობა მცირეა და არაწრფივი  

ეფექტები უგულვებელყოფადია, შეშფოთებული სიდიდეების ბრტყელი ტალღით 

აპროქსიმაციისას, საწყისი განტოლებათა სისტემიდან მიღებულია დისპერსიული თანაფარდობა, 

რომელიც  აღწერს წრფივი შგ ტალღების მახასიათებლებს (სიხშირე, სიჩქარე, ჩაქრობის 

დეკრემენტი).  შექმნილია კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც ითვლის დს შგ ტალღის სიხშირის 

დამოკიდებულებას ტალღური ვექტორისაგან და გარემოს პარამეტრებისაგან. მიღებულია შგტ 

სტრუქტურების დინამიკის აღმწერი არაწრფივი დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემა 

ატმოსფეროსა და  იონოსფეროსათვის; არამოდალური მათემატიკური მეთოდის გამოყენებით 

მოცემულ გარემოში  (იონოსფეროში, მაგნოტოსფეროში) ტალღადინებების (ქარების) წრფივი 

ურთიერთქმედების  აღმწერი მათემატიკური მოდელი (კერძოწარმოებულიანი წრფივ 

დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემა) დაყვანილ იქნა პირველი რიგის (დროის მიხედვით) 

ჩვეულებრივი დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემაზე. ჩატარებულ იქნა რიცხვითი 

სიმულაცია, გამოვლენილ იქნა შგ  ტალღების გაძლიერების მექანიზმი. ასევე, შესწავლილია 

სოლიტონური და გრიგალური ტიპის მრავალგანზომილებიანი არაწრფივი მულტიმასშტაბური 

სოლიტონური ტიპისა და ტალღური სტრუქტურების ფორმირება კომპლექსურ გარმოებში 

(ატმოსფერო, ჰიდროსფერო, იონოსფერული და მაგნიტოსფერული პლაზმური გარემო), 

დაჯახებადი და არადაჯახებადი ურთიერთქმედების დინამიკა, მიღებულია პრობლემის კვლევის 
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თეორიული და რიცხვითი მოდელები. ნაჩვენებია, რომ არაწრფივი გრიგალური სტრუქტურები 

შეიძლება იყოს მონოპოლუტი ტიპის, გრიგლური ჯაჭვი ან სიგრძივი გრიგალური ბილი კი 

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 შრედინგერის ამოცანათა კლასით 

დისპერსიული და დისიპაციური ეფექტების გათვალისწინებით. 

1. AlexandreGurchumelia, Luca SorrisoValvo*, David Burgess, Emiliya Yordanova, Khatuna 

Elbakidze, Oleg Kharshiladze and Diana Kvaratskhelia Comparing quasiparallel and quasi

perpendicular configuration in the terrestrial magnetosheath: multifractal analysis..Frontiers in 

physics, V 10,  2022 doi:10.3389/fphy.2022.903632 

2. D. Kvaratskhelia, D. demetrashvili, Kh. Elbakidze, L. SorrisoValvo. Turbulent Mixing Numerical 

Study in the Black Sea Basin Using Modified Version of the Pacanowski–Philander Formulation. 

BULLETIN of TICMI, Vol. 25, No. 01, 2021, 3–19 

3.  L. SorrisoValvo, G. De Vita, F. Fraternale, A. Gurchumelia, S. Perri, G. Nigro, F. Catapano, A. 

Retin`o, C. H. K. 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, Jim L. Burch. Sign singularity of 

the local energy transfer in space plasma turbulence. Front. Phys., 20 August 2019  

https://doi.org/10.3389/fphy.2019.00108). 

4. Chargazia, O. Kharshiladze,D. Kvaratskhelia. Linear Evolution of IGW Structures in the 

Ionospheric Plasma at Interaction with Shear Flows. Bulletin of TICMI. V. 22, N 1. 2019 

5. K. Chargazia, O. Kharshiladze, D. Kvaratskhelia. Parametrization of InternalGravity Waves in the 

Ionosphere with Nonuniform Shear Flow. Bulletin of TICMI Vol. 22, No. 1, 2018, 11–23 

6. Chargazia Kh., Kharshiladze O., Kvaratskhelia D. Global WeatherForming ULF Electromagnetic 

NonlinearVortex  Stuctures in the Shear Flow Driven Ionosphere Plasma. International Scientific 

Conference „Modern Problems of Ecology“, Proceedings, ISSN 15121976, v. 6, Kutaisi, Georgia, 

2122 September, 2018, pp. 100102. 

7. K. Chargazia, O. Kharshiladze. Intensification of the LF IG Wave Structures in the Ionospheric 

Plasma at Interaction with Nonuniform Winds. Proceedings of The IIER Conferences  

International Conference on Applied Physics and Mathematics (ICAPM), November 1314, 2018. 

P.912. 2018 

8. K. Chargazia, O. Kharshiladze, G. Zimbardo, D. Kvatarskhelia, N. Javakhishvili, K. Gomiashvili. 

Parametrization of Low Frequency InternalGravity Waves in the Shear Flow Driven Ionosphere. 

EPSC Abstracts Vol. 12, EPSC20184, 2018 European Planetary Science Congress 2018 

 

2018–2022 წლები მიეძღვნა საქართველოს ენერგეტიკის, ინდუსტრიისა და ეკოლოგიური 

სფეროების ზოგიერთი საჭირბოროტო საკითხების შესწავლას როგორც წმინდა თეორიული, ასევე 

გამოყენებითი ხასიათის კვლევებით. გამოყენებითი ხასიათის კვლევებში კი ძრითადად 

გამოიყენებოდა მათემატიკურ მოდელირება,  ვინაიდან იგი წარმოადგენს საკმაოდ ეკონომიურ 

(იაფად ღირებულ) და ამავე დროს საკმაოდ ეფექტურ და საიმედო საშუალებას  ბუნებაში 

მიმდინარე რთული ხასიათის არაწრფივი მოვლენების შესასწავლად. კერძოდ, საანგარიშო 

პერიოდში შეისწავლებოდა აერო–ჰიდრო–თერმოდინამიკური, მეტეოროლოგიური,  

გეოფიზიკური და  ეკოლოგიური ხასიათის  ამოცანები, რომლებიც  აღიწერებიან არაწრფივ 

დიფერენციალურ და ალგებრულ განტოლებათა სისტემებით, რომელთა ინტეგრირება 

უმეტესწილად შესაძლებელია მხოლოდ რიცხვითი მეთოდებით. ეს უკანასკნელი კი თავის მხრივ 

საჭიროებს როგორც თეორიული ხასიათის კვლევებს ასევე რთული ალგორითმებისა და 

პროგრამული პაკეტების შექმნასა და მათ რიცხვით რეალიზებას. კერძოდ შეისწავლებოდა 

საქართველოს სატრანსპორტო დერეფანში მილსადენების, სარკინიგზო გადაზიდვებისა და 

მიმდებარე ტერიტორიების უსაფრთხოების საკითხები.   რაც დაკავშირებული იყო სატრანსპორტო 

დერეფნის  ტერიტორიებზე ავარიულად დაღვრილი ნავთობით ნიადაგისა და მიწისქვეშა წყლების  

ეკოლოგიური საშიშროების გამოკვლევასთან. ასევე ჩვენი კვლევის ობიექტი იყო რეგიონალური 

კლიმატური ცვლილებების შესწავლა (ატმოსფეროში მიმდინარე რთული თერმოდინამიკური 

პროცესების კვლევა), როგორც სატელიტური მონაცემების სტატიკური ანალიზის საფუძველზე, 
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ასევე ჰიდროთერმოდინამიკის სრულ განტოლრბათა სისტემის ინტეგრირების საშუალებით. მათ 

შორის შესწავლილ იქნა რთული ოროგრაფიის მქონე სეტყვასაშიშ რეგიონებში ლოკალური 

ამინდის  პროგნოზი (თავსხმა ნალექები, სეტყვა)  ჰიდროთერმოდინამიკის სრულ განტოლებათა 

სისტემის ინტეგრირების საშუალებით (ერთმანეთში ჩადგმულ ბადეთა მეთოდის გამოყენებით). 

მეზომეტეოროლოგიური პროცესები შესწავლილ იქნა მათემატიკური მოდელირებით. კერძოდ 

განხორციელდა რადიაციული და ადვექტიური ნისლის მათემატიკური მოდელირება, 

აორთქლებადი ნისლის მათემატიკური მოდელირება, შესწავლილ იქნა ფონური ველების გავლენა 

(ტემპერატურა, ნისლი) ნოტიო პროცესებზე. რიცხვითი მოდელირებით შესწავლილ იქნა ნისლზე 

და ღრუბლებზე აქტიური ზემოქმედების შესაძლებლობა მათ შორის სითბური წყაროებისა და 

მინარევების გამოყენებით. აღსანიშნავია, რომ  ამავდროულად შეისწავლებოდა ამ ზემოქმედების 

ეკონომიკური მხარეც. 

 

საქართველოში, როგორც ტრანზიტულ სახელმწიფოში და მეორეც, რეგიონში, რომლის ფიზიკურ

გეოგრაფიული პირობები განაპირობებენ გარემოს გაბინძურების მაღალ მაჩვენებლებს, დიდი 

ყურადღება დაეთმო გარემოს დაბინძურების პრობლემებთან დაკავშირებული საკითხების 

შესწავლას. ამ მიზნით ჰიდრომეტეოროლოგიური პროცესების რიცხვითი მოდელირების ჯგუფის 

ბაზაზე შესრულდა შემდეგი სამეცნიერო სამუშაოები: 1. ნიადაგში ავარიულად დაღვრილი 

ნავთობის ინფილტრაციის თეორიული და რიცხვითი კვლევები. 2. მილსადენებზე დაზიანებული 

ადგილების აღმოჩენის, შესაძლო გაჟონვისა და ნიადაგისა და მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების 

თეორიული და რიცხვითი კვლევები 3. გაზის მილსადენში კონდენსატის დაგროვების 

ადგილმდებარეობის აღმოჩენა და მაგისტრალურ მილსადენში სხვადასხვა ნავთობპროდუქტების 

მიმდევრობით გადატუმბვის ოპტიმალური პირობების დადგენა ავარიული გაჟონვის 

აღმოსაფხვრელად 4. მტვრის მიგრაცია უდაბმოებიდან და მათი გავლენა ქალაქების კონკრეტული 

რაიონების  დაბინძურებაზე. 

 

ზემოთ ჩამოთვლილ საკითხებთან დაკავშირებით კონკრეტულად 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, რაც ჩვენი აზრით მნიშვნელოვანი შედეგია საქართველოს  

ენერგეტიკული რესურსების ტრანსპორტირების ხელშეწყობისთვის.  

 

პირველად იქნა შესწავლილი მშენებლობის პროცესში მყოფი ბაქოთბილისიყარსის ნავთობის 

სატრანსპორტო სარკინიგზო ხაზის, შაჰდენიზ2ის გაზსადენისა და საქართველოს ტერიტორიაზე 

მდებარე და მიმდებარე ტერიტორიების უსაფრთხოების საკითხები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ძირითად შედეგს 

წარმოადგენს მოსახლეობის დაცვაგაფრთხილება შესაძლო საფრთხისაგან; მომზადდა 

რეკომენდაციები და დასკვნები  შესაბამისი სამსახურებისათვის. ნიადაგის მიწისქვეშა წყლების 

გაჭუჭყიანების ცოდნა სასარგებლოა საკვებ პროდუქტებზე კონტროლის გამკაცრების მიზნით. 

როგორც ცნობილია დიდია (30%მდე) გაზის დანაკარგები მათი მილსადენებით 

ტრანსპორტირების დროს. ამიტომ გაჟონვის ადგილსამყოფელის დროული და ეფექტური 

აღმოჩენა კარგი პირობაა ქვეყნის ეკონომიური პოტენციალის გაზრდის მიზნით. 

 

საქართველოს ტერიტორიაზე რეგიონალური კლიმატის ცვლილების შესასწავლად შემუშავებულ 

იქნა მთელი რიგი  სამეცნიერო და ტექნოლოგიური ამოცანები თავისი ოპერატიული ფუნქციებით. 

კერძოდ, რეგიონალური კლიმატის ცვლილების შესასწავლად რეგიონალური მოდელებისა 

(WRFv.6 Climate, RegCM4.7) და მძლავრი გამომთვლითი ტექნიკის (GRENAს და CERNის 

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. 

კერძოდ, სტატისტიკური შემცირების მეთოდისთვის ჩვენ გამოვიყენეთ  რეგიონალური კლიმატის 

მოდელის შეფასების სისტემა  (RCMES).  ჰაერის ტემპერატურის თვიური მაქსიმალური და 

მინიმალური ტემპერატურები შემუშავებულ იქნა CMIP5  ბაზის 3 მოდელის (GCMs  MPIESMMR; 
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HadGEM2ES; GFDLCM3) მონაცემებიდან, რომლებისთვისაც  4 სხვადასხვა მეთოდით (Delta 

method (addition); Delta method (bias correction); Quantile mapping; Asynchronous linear regression)  

მოხდა მათი სტატისტიკური შემცირება საქართველოს 27 რეგიონისათვის.  მოდელირების 

საფუძველზე სტატისტიკური შემცირება მოხდება 19611985 წლებისთვის ხოლო შემდეგ მათი 

ვალიდაცია 19862010 წ.წ. პერიოდისთვის და მათი საშუალებით შესაძლებელი გახდა  

გვეწარმოებინა ტემპერატურის პროგნოზი 2050 წლისთვის. რეგიონალური მოდელების WRFv.6 

Climate,  RegCM4.7,  CMIP5, GCM ისა  და კლიმატის საპროგნოზო  სხვადასხვა სცენარების 

მიხედვით შემუშავდა  კლიმატის სავარაუდო საპროგნოზო სცენარები კავკასიის (საქართველო) 

რეგიონისთვის. რიცხვითი გათვლებით  შესრულდა მთელი რიგი სამეცნიერო და ტექნოლოგიური 

ამოცანები თავისი ოპერატიული ფუნქციებით: 

 რეგიონული კლიმატური მოდელთა ანსამბლის საშუალებით დათვლილ იქნა ისეთი კლიმატური 

პარამეტრები, რომლებიც განსაზღვრავდნენ კლიმატურ ცვლილებებს და მოიცავდა საქართველოს 

ტერიტორიის ყველა რეგიონს; 

 სრულყოფილი საპროგნოზო ანსამბლის შესადგენად გამოვლენილ იქნა ნაკლოვანებები  და 

საჭიროების შემთხვევაში შესრულდა დამატებითი გამოთვლები. 

 მოხდა მიღებული შედეგების ანალიზი და სხვადასხვა კლიმატური პარამეტრისათვის განსაზღვრა 

ცვლილებისა   და საიმედოობის დიაპაზონები; 

 დაზუსტდა ექსტრემალური კლიმატური სცენარები და შეფასდა ძირითადი განუზღვრელობები 

(ქვეყნის, რეგიონის და საერთაშორისო პროექტების ფარგლებში შესრულებეული CORDEX, 

ENSAMBLES, RegClimate, WRFClimate, COSMO); 

შეფასდა ისეთი საპროგნოზო შედეგები, რომლებიც საზოგადოების განვითარების სცენარებისა და  

ინტერესის მქონე გეოგრაფიული ტერიტორიისათვის იყო დათვლილი სხვადასხვა გლობალური 

და რეგიონული კლიმატური მოდელების კომბინაციით. 

 

რიცხვითი მეთოდებით შესწავლილ იქნა მთელი რიგი დაგეგმილი სამეცნიერო და 

ტექნოლოგიური ამოცანები ატმოსფეროს მეზოსასაზღვრო ფენაში მიმდინარე პროცესებისთვის. 

კერძოდ კომპიუტერული მოდელირებით გამოკვლევულ იქნა ჰაერის კონდენსაციის ფარული 

სითბოს გამოყოფის როლი ატმოსფეროს ისეთი ნოტიო პროცესების მოდელირებისას, როგორიცაა 

ღრუბელი, ნისლი, ტორნადო, ტროპიკული ციკლონი. ასევე ატმოსფერული ინვერსიებისა და 

სმოგების მოდელირება წარმოებდა  ქალაქის კლიმატის მოდელირების (ქალქ”თანამგზავრების” 

დაგეგმარება,  რეკრეაციული ზონების შექმნა) ფონზე. ასევე  2განზომილებიანი 

არასტაციონარული თერმოჰიდროდინამიკისა და დიფუზიის არსებითად არაწრფივი 

განტოლებათა სისტემით წარმოებდა  ოპტიმალური ქარსაცავი ზოლებისა   და ნალექების 

ხელოვნური გამოწვევაშესუსტების მოდელირება. აღსანიშნავია, რომ ეს ამოცანები  

საქართველოსთვის არის მეტად  აქტუალური, თანამედროვე და პრაქტიკული როგორც 

თეორიული, ისე გამოყენებითი თვალსაზრისით. 

 

საანგარიშო პერიოდში (2018–2022) ზემოთ აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით 

ლაბორატორიის თანამშრომლების მიერ გამოქვეყნდა 13 სამეცნირო სტატია, სამეცნიერო 

მოხსენებები გაკეთდა  25 ადგილობრივ და 10 უცხოეთში ჩატარებულ საერთაშორისო 

კონფერენციებში.  

საანგარიშო პერიოდში  შესრულდა სსიპ  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

ფუნდამენტური კვლევების გრანტი FR2017/FR17_548 (2018–2020) „საქართველოს ტერიტორიაზე 

კლიმატის მახასიათებელ ზოგიერთ ელემენტთა ცვლილების შესწავლა საპროგნო ზო 

რეგიონალურ მოდელთა ანსამბლის საფუძველზე“ (პროექტის ხელმძღვანელი–თეიმურაზ 

დავითაშვილი, პროექტის შემსრულებლები:ლია მეგრელაძე, რამაზ ქვათაძე, ინგა სამარაძე), 

რომლის თემატიკა მჭიდროდ იყო დაკავშირებული სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული 

დაფინანსებით გათვალისწინებულ სამეცნიეროკვლევითი პროექტის თემატიკასტან.  პროექტის 
მთავარი მიზანს წარმოადგენდა მაღალი რეზოლუციის რეგიონალური კლიმატის საპროგნოზო 
ანსამბლური სისტემის (მრრკსას) შექმნა, რათა პროგნოზირებულიყო ის ძირითადი პარამეტრები, 
რომლებიც განსაზღვრავდნენ რეგიონალური კლიმატის ცვლილებას და რეგიონის დონეზე 
დანახორციელებდნენ  უფრო დეტალურ კლიმატურ პროგნოზს. ამ მიზნის მისაღწევად, პროექტის 
ფარგლებში გადაიჭრა რიგი ახალი სამეცნიერო და ტექნიკური პრობლემები, რომლებიც მჭიდრო 
კაცშირში არიან  ერთმანეთთან:  
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სხვადასხვა გლობალური და რეგიონალური კლიმატური მოდელების გამოყენებით (CORDEX და 
ENSAMBLES პროექტების შესაბამისად), მოპოვებულ იქნა ყველა საჭირო ინფორმაცია კავკასიაში 
კლიმატის ცვლილების ტენდენციებზე ; განხორციელდა GCM- ის მონაცემების სტატისტიკური და 
დინამიური შემცირება  შეფასების RCMES სისტემის გამოყენებით (CMIP5 მოდელებისა (GCMs - 
MPI-ESM-MR; HadGEM2-ES; GFDL-CM3) და 4 სხვადასხვა მეთოდის (Delta addition; Delta bias 
correction; Quantile mapping; Asynchronous linear regression) გამოყენებით) საქართველოს 27 
რაიონისთვის)  კლიმატური ცვლილებების რეგიონული პარამეტრების განსაზღვრის მიზნით; 
განხორციელდა სხვადასხვა ტიპის დაკვირვებისა და მოდელურ–პროგნოზული  შედეგების 
ურთიერთ შედარება–შეფასება, რეგიონული ანსამბლური კლიმატური მოდელების საპროგნოზო 
მაჩვენებლების შეფასებისა და გაუმჯობესების მიზნით;  დიდი კავკასიონის ზოგიერთი ქართული 

მყინვარების დნობის შესწავლა განხორციელდა მასისა  და ენერგიის ბალანსის დნობის 

მოდელების საფუძველზე PVGISCMSAF მონაცემების საფუძველზე. რაოდენობრივად შეფასდა და 
შემცირდა გაურკვევლობებისა და ცდომილებათა ხარისხი მრრკსას–ის შემადგენელი 
მოდელებისთვის და დადგინდა პროგნოზის ალბათობა, IPCC–ის მიერ დადგენილ სხვადასხვა 

სცენარების საფუძველზე. მრრკსას–ის საშუალებით შეფასებული იქნა წვიმიან და უნალექო დღეთა 

რაოდენობა და პერიოდის ხანგრძლივობა, სხვადასხვა ინტენსივობის დღიური ნალექის 

რაოდენობა მომავალი ორი 30 წლიანი პერიოდისათვის (204170; 20712100). 

ტემპერატურებისათვის გამოთვლილი იქნა ყინვიან და ცხელ დღეთა და ღამეთა, თბური 

ტალღების რაოდენობა, გათბობა გაგრილების პერიოდების ხანგრძლივობა და ა.შ. ანსამბლის 

პროგნოზების შედეგები გაანალიზდა, შეფასდა და დაუკავშირდა ანსამბლის რეგიონალური 

პროგნოზების ობიექტური ალბათური სისტემის შემუშავებას. HRRCPES– ის შემუშავებისას 

გამოვლენილია, შეფასდა და შემცირდა გაურკვევლობები. 

 

 

2022 წლის მანძილზე: 

 

აგებულ და დაფუძნებულ იქნა ე.წ. არაწრფივ ორგანზომილებიან დაზუსტებულ და იერარქიულ 

მოდელთა კლასი ანიზოტროპული არაერთგვაროვანი თხელკედლოვანი პიეზო, 

თერმოდინამიკური დრეკადი და არადრეკადი სტრუქტურებისათვის ელექტრო  მაგნიტური 

ველების გათვალისწინებით. გაგრძელდა კვლევა ფონ კარმანლავის ტიპის დიფერენციალურ 

განტოლებათა დინამიური სისტემის შექმნისა და დაფუძნების მიმართულებით. ამავე დროს, 

გარსებისათვის, ფირფიტების მსგავსად, ტენზორული აღრიცხვის გამოყენებით აგებულ იქნა 

დაზუსტებული თეორიების ქვეკლასი, რომლისთვისაც საძიებელი ამონახსნი შეირჩა ისე, რომ იგი 

აკმაყოფილებს არადამრეცი გარსის პირეულებზე მოცემული არაწრფივ სასაზღვრო პირობებს, 

როდესაც ეს პირობები შერეულიც შეიძლება იყოს. განხილულ იქნა, ასევე, დრეკადობის 

სივრცული თეორიისა და არაწრფივ დაზუსტებულ მოდელთა შესაბამისი დინამიური ამოცანების 

რიცხვითი რეალიზაციის საკითხები, როდესაც დრო იცვლება ნახევრად უსასრულო შუალედში. 

გაგრძელდა კვლევა ი. ვეკუას გარსთა თეორიის იერარქიული მოდელის მდგრადობასთან 

დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრის მიმართულებით.  კერძოდ, დამტკიცდა ოპერატორული 

იტერაციული პროცესის კრებადობა დრეკადი გარსის შემთხვევაში, რაც უზრუნველყოფს კოშის 

ამოცანის მიახლოებითი ამონახსნის აგებას მაღალი რიგის სიზუსტის სქემებით: 

 კვლევები „მეცნიერული გამოთვლები“ არითმეტიკულ ოპერაციათა ოპტიმალურ რაოდენობის 

(რიგის მიხედვით) შეფასების ხაზით; 

 რეალიზებულ იქნა  სქემები  წრფივ დასმაში „ცვლად მიმართულებათა მეთოდის უწყვეტი  

ანალოგის “მიხედვით; 

 კოშის ამოცანის რიცხვით რეალიზაციასთან დაკავშირებით, მაღალი რიგის სიზუსტით აიგო 

კვანძები ფეიერის აზრით, როდესაც ძირითადი (მეორე სტადიის შესაბამისი) გათვლები 

ხორციელდება ლობატოსა და კლენშოუკურტისის კვადრატურული ფორმულებით. 

 2022 წლის ს/კ სამუშაობიდან შეიძლება გამოიყოს თემატიკა, რომელიც ეხება კლასიკური 

ინტეგრა 

ლური აღრიცხვის განვითარების საკითხს და წარმოადგენს, მაგალითად ნიუტონის, კურანტის, 

ფიხტენჰოლცის და სხვა უამრავ ავტორთა  მიმართულების გაგრძელებას. როგორც ცნობილია, 

ფუნქციის ტაბულირება ცივილიზებული კაცობრიობისთვის  ინფორმაციის მიღებისა და 

დამუშავების უცილებელი წყაროა. ამ მიმართულებით პრიმიტივის (პირეველყოფილის) 
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ტაბულირება კვადრატურული ფორმულებით  მათემატიკური ანალიზისა და კალკულუსის 

ძირითადი მიმართულებაა. ცხადია, ცხრილის გაფართოება საჭიროებს O(n) გამრავლებასა და ე.წ. 

ჰორნერს. იმ შემთხვევაში, როდესაც მოცემულია პრიმიტივის მეორე რიგის წარმოებული (მაგ. 

აჩქარება ან სიმრუდე) და მისივე მნიშვნელობა  ორ წერტილში, მაშინ კლასიკური მეთოდით (ე.წ. 

გრინის ფუნქიის გამოყენებით) მონაცემების ტაბულირებისათვის O(n2) გამრავლებაა და ჰორნერია 

საჭირო. ჩვენი გარდაქმნით (იხ. მაგალითად, თ. ვაშაყმაძე, რიცხვითი ანალიზი I, თბილისის 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2009, ან The Theory of Anisotropic Elastic Plates. Kluwer Academic 

Publishers&SpringerVerlag, 2010, xv+240p (second edition)), მტკიცდება, რომ ოპერაციათა რიცხვი 

O(n) რიგისაა, რაც გადამწყვეტი უპირატესობაა  თანამედროვე კომპიუტერების ექსპლოატაცისას. 

დებულება მართებულია ინტეგრებადი ფუნქციებისათვის  რიმანის, ლებეგისა და პერონის აზრით. 

 

გაგრძელდა კვლევა წინა წლებში განხილული იონოსფერული პლაზმის  ტურბულენტური 

მდგომარეობის მულტიფრაქტალური ანალიზის ხაზით. საკვლევი ობიექტია ნავიესტოქსის 

კლასიკური განტოლებების ორგანზომილებიანი და ერთგანზომილებიანი მოდელები. 

განზომილების შეკვეცა განხორციელდა  იტალიის რიგ ექსპერიმენტალურ ლაბორატორიებში 

მიღებულ დაკვირვებათა მონაცემების დამუშავებისა და მოდელირების საფუძველზე პროფესორ 

გაეტანო ზიმბარდოსა და ლუკა სორისო ვალვოსთან (კალაბრიის უნივერსიტეტი, რენდე, იტალია) 

თანამშრომლობით. შესაბამისი პროცესი აღწერილ იქნა შედარებით ახლი არაწრფივი წევრით, 

რომელიც უზრუნველყოფს ენერგიის გადატანას. კვლევის მეთოდი ეფუძნება სათანადო 

ალბათური ზომის თვისებების ინტერპრეტაციას გარკვეული სიდიდისდროის მიხედვით 

სიმკვრივის განაწილებისგანსაზღვრით, რომლისთვისაც  განხორციელებულ იქნა  ამონახსნის 

წარმოდგენა მიტაგლეფლერის მეთოდოლოგიის არსებითად  გამოყენებით. საბოლოოდ, მიღებულ 

იქნა ძირითადი მახასიათებლებისათვის ანალიზური წარმოდგენა ნავიესტოქსის არასრული 

განტოლებისათვის წილადური წარმოებულთა  აღრიცხვის გამოყენებით; დედამიწის 

ახლომდებარე კოსმოსური გარემო (იონოსფერო, მაგნიტოსფერო) ხასიათდება რთული 

არასტაციონალური დინამიკით და ასეთი პროცესების ანალიზისათვის, განსაკუთრებით გარედან 

არასტაციონალური (დარტყმითი) ზემოქმედების პირობებში მნიშვნელოვანია დინამიკის 

დეტერმინირებული და სტოქასტური ნაწილების შეფასება,  როგორც დიდმასშტაბიანი ტალღური 

სტრუქტურების, ასევე ფრაქტალური ბუნების სტრუქტურების გენერაციის შესაძლებლობის 

გამოკვლევა. არაწრფივი დინამიკის მეთოდებით შესწავლილ იქნა სატელიტებით დამზერილი 

გეოკოსმოსური დინებების სიჩქარის და მაგნიტურ ველის შეშფოთებების მდგენელების 

სხვადასხვა პერიოდის დროითი მწკრივები. ამ მონაცემების ციფრული დამუშავებისათვის 

გამოყენებულ იქნა არაწრფივი დინამიკის მეთოდები: კორელაციური  და ფრაქტალური და 

მულტიფრაქტალური ანალიზის მეთოდები, რომელიც ეფექტურად მუშაობენ რთული სიგნალების 

ანალიზის ამოცანებში. ფრაქტალურობა არის სიგნალების დინამიური მახასიათებელი, რომლის 

რაოდენობრივი შეფასება შესაძლებელია ფრაქტალური და მულტიფრაქტალური, ინფორმაციული 

განზომილებების დათვლით, რაც ტექნიკურად რთული ამოცანაა. ასეთი პროცესების 

ანალიზისთვის შედგენილ იქნა პროგრამა მატლაბში სიგნალების ფრაქტალური რაოდენობრივი 

მახასიათებლების გამოკვლევისთვის პლაზმური შეშფოთებების არაწრფივი ანალიზის შედეგების 

ინტერპრეტაციის მიზნით. არაწრფივი დინამიკის მეთოდების   საშუალებით გამოვლენილ იქნა 

ექსპერიმენტებში გაზომილი სიგნალების ქაოსური და ლამინარული მდგენელების ბუნება და 

დინამიური ქაოსის პარამეტრები. ერთმანეთთან შედარებულ იქნა რიცხვითი 

მოდელირებით და თანამგზავრული მონაცემების დამუშავებით მიღებული შედეგები. 

 

განხილულ იქნა პრიზმული სხეულების გარსდენა ბლანტი არაკუმშვადი სითხით. ეს პროცესი 

აღიწერება ნავიესტოქსის არაწრფივი სამგანზომილებიანი განტოლებათა სისტემით შესაბამისი 

საწყისი და სასაზღვრო პირობებით. შესაბამისად, შესწავლილ იქნა ნავიესტოქსის არაწრფივი 

სამგანზომილებიანი არასტაციონალური განტოლებათა სისტემა სივრცეში პრიზმული ჭრილით. 

სპეციფიკური წნევის შემთხვევაში მიღებულ იქნა ზუსტი ამოხსნები. 

 

შესწავლილ იქნა ნავიესტოქსის გაწრფივებული  განტოლება (სტოქსის განტოლება) მცოცავი 

სითხეებისთვის. კერძოდ, გამოკვლეულ იქნა მცოცავი სითხის სამგანზომილებიანი მოძრაობა 

პრიზმულ მილებში. მიღებულია ზუსტი ამოხსნები ინტეგრალურ განტოლებათა მეთოდის 
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გამოყენებით. ასევე,  შემუშავებულ იქნა ადამიანის ორგანიზმში სხვადასხვა ტიპის სისმსივნის 

ზრდის მოდელი ორგანიზმის მეტაბოლიზმის გათვალისწინებით. 

 

გაგრძელდა ჯ. ბოლის არაწრფივი დინამიკური ძელის განტოლებისთვის გამოწერილი ახალი 

სათვლელი ალგორითმების კვლევა და შეიქმნა სრულყოფილი პროგრამული საშუალებები 

მომხმარებელთა ფართო წრისათვის. ჩატარდა რიცხვითი გათვლები კონკრეტული პრაქტიკული 

ამოცანების შემთხვევაში, როდესაც გვაქვს ბლანტიდრეკადი მასალები. ზემოაღნიშნული 

ამოცანებისთვის რიცხვით  ესპერიმენტალური გზით შესწავლილ იქნა მიახლოებითი 

ამონახსნების ცდომილებისა და კრებადობის საკითხები. 

 

სრულყოფილი ახალი სათვლელი ალგორითმების ბაზაზე შეიქმნა პროგრამული საშუალებები და 

ჩატარდა რიცხვითი გათვლები ბზარებით შესუსტებული შედგენილი (უბნობრივერთგვაროვანი) 

ორთოტროპიული სხეულისთვის. დრეკადობის თეორიის ანტიბრტყელი ამოცანის შემთხვევაში 

კოლოკაციის (კერძოდ დისკრეტულ განსაკუთრებულობათა) მეთოდის გამოყენებით  

სრულყოფილი სათვლელი ალგორითმებით კონკრეტული პრაქტიკული ამოცანების შემთხვევაში 

გამოთვლილი იქნა დაძაბულობის ინტენსიურობის კოეფიციენტები და გაკეთდა ჰიპოთეტური 

პროგნოზი ბზარის გავრცელების შესახებ. 

 

გაგრძელდა დახრილ, განშტოების  მქონე მაგისტრალური გაზსადენში გაზის დინების დინამიკის 

შესწავლა არაწრფივი, კვაზისტაციონარული მოდელის საფუძველზე. შესრულდა სერია რიცხვითი 

ექსპერიმენტებისა გაზის ავარიული გაჟონვის ადგილის აღმოსაჩენად და მისი ინტენსივობის 

დასადგენად მაგისტრალურ გაზსადენში გაზის ნაკადის განსხვავებული პარამეტრების (სიჩქარე, 

ტემპერატურა, სიმკრივე) შემთხვევაში.  ნაჩვენებ იქნა, რომ მაგისტრალური გაზსადენში გაზის 

დინების დინამიკა დიდად იყო დამოკიდებული სითბოცვლის პროცესზე გარე სამყაროსა და 

გაზსადენში ტემპერატურულ რეჟიმებს შორის და გაზსადენის დახრის კუთხის ცვლილებაზე.  

 

სამგანზომილებიანი ჰიდროსტატიკური მეზომასშტაბიანი რიცხვითი მოდელის საფუძველზე 

მოდელირებულია ჰაერის ნაკადის დინება სამხრეთ კავკასიის კომპლექსურ რელიეფზე 

(საქართველო) არასტაციონარული ფართომასშტაბიანი ფონური პროცესების პირობებში. 

რიცხვითმა გათვლებმა  აჩვენა ოროგრაფიული ეფექტების ძლიერი გავლენა ტროპოსფეროში 

ჰაერის მოძრაობაზე. კერძოდ, ნაჩვენებია, რომ სინოპტიკური მასშტაბების ჰაერის ნაკადის 

გადაადგილებისას მნიშვნელოვნად იზრდება მეზომასშტაბიანი დინების ვერტიკალური 

ამპლიტუდები და ლიხის ქედის გასწვრივ ჰაერის სიჩქარის ვექტორის გადახრები. ამასთან ერთად 

გამოკვლეულია მდინარე რიონის რეგიონში ძლიერი ქარის რეჟიმი და სტატისტიკური 

მახასიათებლები 19602021 წლებში. ქარის სიჩქარე დაყოფილია 5 მ/წმ ინტერვალებად და  ყოველი 

ინტერვალისთვის შეისწავლება ქარის სიჩქარის განმეორადობის მაჩვენებელი თვეების მიხედვით . 

დადგინდა, რომ ენერგეტიკული თვალსაზრისით, ქუთაისის რეგიონისთვის ქარის სიჩქარის 

ძირითადი დიაპაზონი 1620 მ/წმია. ამდენად, ენერგეტიკული თვალსაზრისით არსებითია ისეთი 

სიჩქარე, რომელიც უზრუნველყოფს ქარის ელექტროსადგურების ავტომატურ რეჟიმს და 

წარმოადგენს მნიშვნელოვან საფუძველს დასავლეთ საქართველოში ქარის ელექტროსადგურების 

განვითარებისათვის. 

 

წარმოებდა ატმოსფეროს  მეზომეტეოროლოგიური სასაზღვრო ფენის (ამსფ) სინთეზურ–

იერარქიული მოდელის შემდგომი სრულყოფა, რომელშიც გათვალისწინებული იყო მთელი რიგი 

ისეთი მნიშვნელოვანი პროცესებისა, როგორიცაა ამსფ–ის თერმოჰიდროდინამიკა, ნოტიო 

პროცესები (ფენა ღრუბლები და რადიაციული ნისლი თავისი კლასტერული სტრუქტურებით), 

აეროზოლის გავრცელება წერტილოვანი მეყსეული წყაროდან.  როგორც დაგეგმილი იყო, 

გაგრძელდა მუშაობა ატმოსფეროს მეზოსასაზღვრო ფენაში მიმდინარე პროცესების შესწავლაზე 

რიცხვითი მეთოდებით. კერძოდ კომპიუტერული სიმულაციის საშუალებით გამოკვლევულ იქნა 

ჰაერის კონდენსაციის ფარული სითბოს გამოყოფის როლი ატმოსფეროს ისეთი ნოტიო პროცესების 

მოდელირებისას, როგორიცაა ღრუბელი, ნისლი, ტორნადო, ტროპიკული ციკლონი. ღრუბლისა და 

ნისლის  ჩვენს მიერ შექმნილი  მოდელის საფუძველზე ტურბულენტურ რეჟიმზე აქცენტი 

გაკეთდა ტორნადოსა და ტროპიკული ციკლონის ზოგიერთი მომენტის ახსნაზე, რაც 

მნიშვნელოვანია ტორნადოსა და ტროპიკული ციკლონის განვითარებაზე. ასევე შესწავლილ იქნა 
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ნალექების ხელოვნური გამოწვევის საკითხი და ღრუბელ–ნისლის ერთიანი, ვერტიკალური 

სტრუქტურა, რომლითაც შესაძლებელი  გახდა ამსფ–ის რიცხვითი მოდელის ფარგლებში 

ახსნილიყო ტროპიკული ციკლონისა და ტორნადოს განვითარების ზოგიერთი ნიუანსი. 

 

7. ხუთწლიანი პროექტის ფარგლებში: 

 

ჰილბერტის სივრცეში განხილულია კოშის ამოცანა არაერთგვაროვანი აბსტრაქტული ჰიპერბო

ლური განტოლებისთვის. ნაშრომში სინუს და კოსინუს ოპერატორული ფუნქციებისთვის მაღალი 

რიგის რაციონალური აპროქსიმაციის საშუალებით აგებულია ორშრიანი ვექტორული სქემა, 

რომელიც იძლევა საშუალებას ყოველ დროით შრეზე ვიპოვოთ როგორც უცნობი ფუნქციის, ასევე 

მისი წარმოებულის მნიშვნელობა მეოთხე რიგის სიზუსტით. 

 

ჰილბერტის სივრცეში განხილულია კოშის ამოცანა მეორე რიგის არაწრფივი ევოლუციური განტო

ლებისთვის. ეს განტოლება წარმოადგენს J.Ballის არაწრფივი ინტეგროდიფერენციალური განტო

ლების აბსტრაქტულ განზოგადებას. დასმული ამოცანის მიახლოებითი ამოხსნისათვის 

შემოთავაზებულია სამშრიანი ნახევრადდისკრეტული სქემა, სადაც გრადიენტის შემცველი 

წევრების აპროქსიმაცია ხდება ინტეგრალური საშუალოების გამოყენებით. ამონახსნთა გლუვ 

კლასში მიღებულია შეფასებები მიახლოებითი ამონახსნის ცდომილებისთვის. მიახლოებითი 

ამონახსნს ყოველ დროით ბიჯზე ვპოულობთ იტერაციის გამოყენებით. დამტკიცებულია მისი 

კრებადობა. 

 

ჰილბერტის სივრცეში განხილულია კოშის ამოცანა აბსტრაქტული ჰიპერბოლური განტოლების

თვის ლიფშიც-უწყვეტი ოპერატორით. განტოლების ელიფსური ნაწილის შესაბამისი ოპერატორი 

წარმოადგენს A_1, A_2, …, A_m ოპერატორების ჯამს. ყოველი შესაკრები არის თვითშეუღლებული 

და დადებითად განსაზღვრული. აგებულია დასმული ამოცანის მიახლოებითი ამოხსნის პარალე

ლური ტიპის დეკომპოზიციის სქემა. დამტკიცებულია შემოთავაზებული სქემის კრებადობა და 

შეფასებულია, როგორც მიახლოებითი ამონახსნის ცდომილება, ისე პირველი რიგის წარმოებუ

ლის შესაბამისი სხვაობიანი ანალოგის ცდომილება, იმ შემთხვევისთვის, როცა საწყისი ამოცანის 

მონაცემები აკმაყოფილებს ბუნებრივ საკმარის პირობებს ამონახსნის არსებობისთვის. 

 

განხილულია საწყისსასაზღვრო ამოცანა კირხჰოფის დინამიური სიმის განტოლებისთვის. ამ 

ამოცანის მიახლოებითი ამოხსნისათვის, დროითი ცვლადის მიხედვით გამოყენებულია სიმეტ

რიული, სამშრიანი, ნახევრადდისკრეტული სქემა, რომელშიც არაწრფივი წევრის მნიშვნელობა 

აღებულია შუა წერტილში. დამტკიცებულია ამ სქემის კრებადობა და ჩატარებულია რიცხვითი 

გათვლები სხვადასხვა მოდელური ამოცანებისთვის, რომლისთვისაც ლეჟანდრიგალიორკინის 

სპექტრალური მეთოდია გამოყენებული სივრცითი ცვლადის მიხედვით.  

 

განხილულია საწყისსასაზღვრო ამოცანა პერიოდული სასაზღვრო პირობებით ჩარნიობუხოვის 

არაწრფივი დიფერენციალური განტოლებისთვის მართკუთხოვან არეში. აგებულია დასმული 

ამოცანის მიახლოებითი ამოხსნის სიმეტრიული ნახევრადდისკრეტული სქემა, რომელიც არის 

ლოკალურად წრფივი. ამ სქემის აპროქსიმაციის რიგია O(tau^2) , სადაც tau არის ბიჯი დროითი 

ცვლადის მიხედვით. მიღებულია მიახლოებითი ამონახსნის ცდომილების შეფასება  

გრიგალისთვის L_2ის ნორმით, ხოლო დენის ფუნქციისთვის  როგორც Wს ნორმით, ასევე C  

ნორმით. 

 

2022 წლის მანძილზე: 

 

განხილულია ბანახის სივრცეში ანალიზური ნახევარჯგუფის აპროქსიმაცია ოპერატორული 

წილადწრფივი ფუნქციების ნატურალური ხარისხების მიმდევრობის საშუალებით. 

დამტკიცებულია, რომ აპროქსიმაციის რიგი ნახევარჯგუფის წარმომქნელი ოპერატორის 

განსაზღვრის არეში არის  O(n^{2}ln(n)). განხილულია ასევე exp(tA) ნახევარჯგუფის აპროქსიმაცია 
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აწონილი საშუალოებით, როცა A არის თვითშეუღლებული და დადებითად განსაზღვრული 

ოპერატორი და წარმოდგება ასეთივე ოპერატორების სასრული ჯამის სახით. დამტკიცებულია, 

რომ თანაბარ ტოპოლოგიაში აპროქსიმაციის რიგია O(n^{1/2}ln(n)). 

 

8. ხუთწლიანი პროექტის ფარგლებში: 

 

წესებზე დაფუძნებულ სისტემებს დღეს უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვთ. წესები ამა თუ იმ 

ფორმით გამოყენების უამრავ სხვადასხვა არეში გვხვდება, დაწყებული ისეთი მარტივი 

აპლიკაციიდან, როგორიცაა კონვერტორები და დამთავრებული ისეთი კრიტიკული სისტემებით, 

როგორიცაა ფრენის მართვა ან ელექტრონული კომერცია. წესებზე დაფუძნებული მიდგომის 

უპირატესობა ისაა, რომ სისტემები დეკლარაციულია და მათი შეცვლა და მომსახურება ადვილია. 

თეორიულ საფუძვლებში მიღწეულმა მნიშვნელოვანმა წინსვლამ და ბოლო დროს შექმნილმა 

წესების შესრულების მძლავრმა მექანიზმებმა ეს მიდგომა მეტად პოპულარული გახადა როგორც 

აკადემიაში, ისე ინდუსტრიაში.  

 

წესებზე დაფუძნებული მიდგომა მოსახერხებელია მეტაპროგრამირების და მეტადედუქციის 

სისტემების იმპლემენტირებისთვის, მაგრამ ამისთვის საჭიროა შესაბამისი ენა საკმარისად 

გამომსახველობითი იყოს და მისთვის გამოყვანის ეფექტური მეთოდები არსებობდეს. ამ პროექტის 

მიზანი სწორედ ასეთი ფორმალიზმის შექმნა იყო, რომელიც ეფუძნება (სპეციალური სახის) 

წესების და (სპეციალური სახის) ლოგიკის კომბინაციას. ჩვენს ამოსავალ წერტილად აღებული იყო 

წესებზე დაფუძნებული ლოგიკური ფორმალიზმი ρLog, ხოლო პროგრამირების სისტემად მისი 

იმპლემენტაცია PρLog. ისინი აერთიანებენ ლოგიკური პროგრამირების ძალას და სტრატეგიებზე 

დაფუძნებული პირობებიანი გარდაქმნის სისტემების მოქნილობას. აღნიშნული პროექტის 

ფარგლებში განხორციელდა მათი გაუმჯობესება და გაფართოება ცვლადთა დამბმელი 

კონსტრუქციებით და ეკვაციონალური შეთანადებით, რამაც მოგვცა ლოგიკურად 

გამომსახველობითი, დეკლარაციულად ცხადი, გამოთვლითი თვალსაზრისით სტაბილური, 

ეფექტური და მოდულარული სტრუქტურა, რომელშიც შესაძლებელია სხვადასხვა ფორმალური 

და გამოთვლითი ქვესტრუქტურის მოდელირება, მათ შესახებ დასკვნების ავტომატურად 

გაკეთება და მათი მეშვეობით გამოყენების ახალ არეებზე ექსპერიმენტირება. 

 

2022 წლის მანძილზე: 

 

PρLogში განხორციელდა ეკვაციონალური პროცედურების კარგად მოქმედი ფრაგმენტებისა და 

ვარიანტების იმპლემენტაცია და პროტოტიპული ინტეგრაცია. ჩატარდა ექსპერიმენტები 

მიღებული სისტემის პრაქტიკული ეფექტურობის მისაღწევად. შეიქმნა საშუალო სირთულის 

გამოყენების სცენარი კომპიუტერული უსაფრთხოების ერთერთი ტექნიკის, ატრიბუტებზე 

დაფუძნებული წვდომის კონტროლისთვის და მოხდა მისი ფორმალიზება ჩვენს ჩარჩო

სტრუქტურაში. ჩატარდა  ექსპერიმენტები და შესწავლილ იქნა მისი მოქმედება. 

 

აღნიშნული პროექტის განმავლობაში, საკვლევ თემატიკსათან დაკავშირებით გუნდის წევრების 

მიერ გამოქვეყნდა 10ზე მეტი სტატია, მოხსენებები გაკეთდა 20მდე კონფერენციაზე. 

 

9. ხუთწლიანი პროექტის ფარგლებში: 

 

გამოკვლეულია დედამიწის სუსტად იონიზირებულ იონოსფეროში წანაცვლებითი ზონალური 

ნაკადის მოქმედების ქვეშ მყოფი ულტრადაბალი სიხშირის გრძელმასშტაბოვანი (დედამიწის 

რადიუსის რიგის) ელექტრომაგნიტური პლანეტარული ტალღებისა და შესაბამისი არაწრფივი 

განმხოლოებული სტრუქტურების (ზონალური ქარები, სოლიტონები, გრიგალები) გავრცელების 

დინამიკა.  განზოგადოებული მაგნიტოჰიდროდინამიკური თეორიის ბაზაზე შექმნილია 

შესატყვისი თვითშეთანხმებული ფიზიკური და მათემატიკური მოდელები, რომლებიც 

იონოსფეროს სამივე შრეში აღწერენ ელექტრომაგნიტური ტალღების გავრცელების დინამიკას 

ზონალურ ქართან ურთიერთქმედების გათვალისწინებით. დადგენილია ასეთი ტალღების 

გავრცელების პირობები, შესწავლილია მათი როგორც წრფივი, ასევე არაწრფივი მახასიათებლები, 

გამოაშკარავებულია ასეთი ტალღებისა და და ზონალური ქარების გენერაციის ახალი ფიზიკური 
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მექანიზმები. გამოკვლეულია ზონალური ნაკადისა და არაწრფივი განმხოლოებული 

სტრუქტურების გენერაციაზე გასაშუალებული ზონალური ქარის გავლენა.  

მდგრად სტრატიფიცირებულ სუსტად იონიზებულ დედამიწის იონოსფეროში გაუმჯობესებულია 

დაბალსიხშირიანი შიდა გრავიტაციული ტალღების თეორია. შესწავლილია არაწრფივი 

დიპოლური სტრუქტურული გრიგალების ფორმირებისა და ევოლუციის დინამიკა, ასევე 

პედერსენის ელექტროგამტარობის პირობებში ტალღატალღა ურთიერთქმედებისას ქაოსის 

წარმოქმნის დინამიკა.  

 

მიღებულია (2+1) განზომილების არაწრფივი კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური ზახაროვ

კუზნეცოვის ტიპის განტოლების მორბენალი ტალღის სახის ცხადი ამონახსნები სპეციალური 

ექსპონენციალური ფუნქციების გამოყენებით. ნაჩვენებია, რომ ასეთი ამონახსნები გამოისახება 

ჰიპერბოლური, ტრიგონომეტრიული, ექსპონენციალური და რაციონალური ფუნქციებით და აქვთ 

სივრცულად იზოლირებული სტრუქტურული (სოლიტონის მსგავსი) ფორმა. 

 

2022 წლის მანძილზე: 

 

აკუსტიკურგრავიტაციული ტალღების დაბალსიხშიროვანი განშტოების (ე.წ. შიდა 

გარვიტაციული ტალღები) გავრცელებაზე და წარმოქმნილ შესაბამის არაწრფივ სტრუქტურებზე 

გამოკვლეულია დედამიწის ბრუნვის კუთხური სიჩქარისა და ზედა ატმოსფეროში დამუხტული 

ნაწილაკების არსებობის გავლენა სივრცულად არაერთგვაროვანი გეომაგნიტური ველის 

პირობებში. განხილულია დედამიწის სუსტად იონიზირებული D, E და Fშრეები და მათზე 

ჰოლისა და პედერსენის ელექტროგამტარობის ქმედება. შესწავლილია   ტალღების მილევის 

მექანიზმები. ინდუცირებული იონოსფერული დენისა და გეომაგნიტური ველის 

ურთიერთქმედების გათვალისწინებით მიღებულია შესაბამისი სამგანზომილებიანი არაწრფივი 

კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური განტოლებები და განხორციელებულია  მათი როგორც 

თეორიული, ასევე რიცხვითი ამონახსნების ანალიზი. ჩატარებულია მიღებული რიცხვითი 

შედეგების შედარება ექსპერიმენტულ მონაცემებთან, ხაზგასმულია დამაკმაყოფილებელი 

თანხმობა.  

 

არაწრფივი ევოლუციური განტოლებები აღწერენ მრავალ მნიშვნელოვან მოვლენებს და 

დინამიკურ პროცესებს ფიზიკაში, ქიმიასა და ბილოგიაში. ამის გამო მათი ცხადი ამონახსნების 

ძიება გადაუდებელი პრაქტიკული მნიშნელობისაა. ამ მიმართულებით წარმოებდა დედამიწის 

ატმოსფეროში მიმდინარე დინამიკური მოვლენების აღმწერი არაწრფივი ევოლუციური 

განტოლებების ცხადი ამონახსნების მიღების ძიება. კერძოდ, მიღებულია პლაზმის ფიზიკაში 

გამოყენებადი ზახაროვკუზნეცოვის ტიპის ევოლუციური არაწრფივი კერძოწარმოებულიანი 

დიფერენციალური განტოლების ცხადი ამონახსნები. 

 

10. ხუთწლიანი პროექტის ფარგლებში: 

 

ყველა ნამდვილ რიცხვთა მიმდევრობების სივრცეში განხილულია ნამდვილმნიშვნელობებიანი 

ფუნქციების ზომადობის საკითხები. კერძოდ, დადგენილია ისეთი ფუნქციების არსებობის 

საკითხი, რომელთა გრაფიკებიც წარმოადგენენ არაგადაგვარებული σსასრული ბორელის 

ზომების მიმართ მასიურ სიმრავლეებს. დამტკიცებულია, რომ უსასრულოგანზომილებიან 

ტოპოლოგიურ ვექტორულ 

სივრცეებში არსებობს ნამდვილმნიშვნელობებიანი ფუნქცია, რომელიც არის ფარდობითად 

ზომადი ამავე სივრცეში მოცემული σსასრული, ყველგან მკვრივი ქვესივრცის მიმართ 

ინვარიანტული ბორელის ზომის გაგრძელების მიმართ. გამოკვლეულია უგულებელყოფადი და 

აბსოლუტურად უგულებელყოფადი სიმრავლეების სტრუქტურა და შინაგანი ბუნება გარდაქმნათა 

გარკვეული ჯგუფების მიმართ ევკლიდეს სიბრტყისათვის და ნაჩვენებია ამ მცირე სიმრავლეების 

ერთმანეთისაგან  

განსხვავებული ყოფაქცევა და ხასიათი. 
 

თითქმის ინვარიანტული სიმრავლეების ტექნიკის გამოყენებით დამტკიცდა, რომ ZFC თეორიის 

გარკვეულ მოდელში მეორე კატეგორიის ნებისმიერი არადისკრეტული ტოპოლოგიური ჯგუფი 
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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 rtსიმრავლეების, ot

სიმრავლეებისა და atსიმრავლეების ანალოგიური სიმრავლეები უფრო ზოგად მეტრიკულ 

სივრცეებში. მიღებული იქნა ამ სიმრავლეების სიმძლავრეების შეფასებები და დადგინდა 

აღნიშნული შეფასებების სიზუსტე. შესწავლილი იყო ევკლიდური სივრცის ქვესიმრავლეებისთვის 

მოცულობის ტიპის ინვარიანტული 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. 

 

შესწავლილი იქნა იზომეტრიული ჩადგმის ინდექსის კომბინატორული თვისებები, მიღებული 

იყო ე.წ. at–სიმრავლეების, ot–სიმრავლეებისა და rt–სიმრავლეების სტრუქტურის აღწერა, 

ბორსუკის ჰიპოთეზასთან დაკავშირებული უარყოფითი შედეგები, ტარსკის კლასიკური 

პრობლემა ზოლების შესახებ, ერდოშ–მორდელის ცნობილი უტოლობის განზოგადებული 

ვერსიები, განათების ამოცანის 

ვარიანტები, გაანალიზებული იყო ამორჩევის აქსიომის გეომეტრიული ფორმა და სხვ. ნაჩვენები 

იქნა დისკრეტული მათემატიკის (გრაფთა თეორიის, სასრული და უსასრულო კომბინატორიკის, 

რამსეის თეორიის) მეთოდების ეფექტური გამოყენებების შესაძლებლობები გეომეტრიული 

სტრუქტურების კვლევებში. მიღებული იქნა ერთადერთობის თეორემები ფუნქციათა 

მწკრივებისათვის ისეთი სისტემების მიმართ, როგორებიცაა: სასრულ ფუნქციათა სისტემა, 

ლებეგის აზრით ზომად და სასრულ ფუნქციათა სისტემა და ასევე, ფუნქციათა ზოგიერთი 

ორთონორმირებული სისტემა. შესწავლილი იქნა ევკლიდური სიბრტყის უნიფორმული 

ქვესიმრავლეების დესკრიფციული სტრუქტურა და ამ ქვესიმრავლეების ზოგიერთი თვისება 

განზოგადებული ზომადობის ცნების თვალსაზრისით. შესწავლილი იქნა ფიგურათა მოცულობის 

აქსიომატური ცნება, რომელიც არსებითად არის დაკავშირებული გეომეტრიის ისეთ საკითხებთან, 

როგორიცაა ფიგურათა ტოლშედგენილობა, ფიგურათა დაჭრა სასრულ რაოდენობა ნაწილებად და 

სხვა. ერთერთ მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს ელემენტარული მოცულობის გაგრძელება 

ევკლიდეს სივრცის ფიგურათა რაც შეიძლება მდიდარ კლასზე. ნაჩვენებია, რომ აღნიშნული 

ამოცანის ამოხსნა შესაძლებელია ინვარიანტული ზომის თეორიის ჩარჩოებში და ამ ამოცანის 

ამოხსნა დამოკიდებულია ევკლიდეს სივრცის გარდაქმნათა ჯგუფების წმინდა ალგებრულ 

თვისებებზე. 

 

შესწავლილია დიდი კარდინალური რიცხვების ზოგიერთი კომბინატორული თვისება და 

მოყვანილია მათი გამოყენება ნამდვილმნიშვნელობიანი ფუნქციების ოსცილაციების ყოფაქცევის 

საკითხებში. გამოკვლეულია ევკლიდურ სასრულგანზომილებიან სივრცეებში ზოგიერთი 

დისკრეტული გეომეტრიული სტრუქტურა. კერძოდ, შესწავლილია atსიმრავლეების, ot

სიმრავლეების და itსიმრავლეების ზოგიერთი მნიშვნელოვანი კომბინატორული თვისება. 

მოყვანილია რამსეის თეორემის სასრული და თვლადი ვერსიების რამდენიმე გამოყენება 

დისკრეტულ წერტილოვან სისტემებში (კერძოდ, ზემოთ აღნიშნული ტიპის სიმრავლეებში). 

განხილულია უნიფორმიზაციის ამოცანის სხვადასხვა ვარიანტი, გამოკვლეულია ე.წ. 

პრიმიტიული ამოზნექილი მრავალწახნაგების კომბინატორული სტრუქტურა და მათი 

ტოლშედგენილობის ზოგიერთი საკითხი. 

 

2022 წლის მანძილზე: 

 

განხილულ იქნა მაზურკიევიჩის ტიპის სიმრავლეებისა და უნიფორმული სიმრავლეების 

ურთიერთკავშირები. ასევე, შესწავლილი იყო აბსოლუტურად უგულვებელყოფად სიმრავლეთა 

კლასისა და მაზურკიევიჩის ტიპის სიმრავლეთა კლასის არაცარიელი თანაკვეთის არსებობა. 

 

შესწავლილია მაზურკევიჩის სხვადასხვა ტიპის წერტილოვან სიმრავლეთა არსებობის საკითხი. 

სახელდობრ, დამტკიცებულია დებულებები, რომლებიც აჩვენებს ზოგიერთი დამატებითი 
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თვისების მქონე ასეთი სიმრვალეების არსებობას. ამ სიმრავლეებისთვის გამოკვლეულია მათი 

ზომადობის საკითხი.    

 

განხილული იყო ალგებრული წირების რამდენიმე თვისება, რაც საინტერესოა გეომეტრიული, 

კომბინატორული, ალგებრული და რიცხვთა თეორიის თვალსაზრისით და გარკვეულწილად 

ასახავს ალგებრული წირების როლს მათემატიკის სხვადასხვა დარგებში. 

 

11. ხუთწლიანი პროექტის ფარგლებში: 

 

ა) შესწავლილია ერთგვაროვნების სტატისტიკური ჰიპოთეზის შემოწმების პრობლემა მრავალი 

დამოუკიდებელი შერჩევათა სერიის შემთხვევაში. დადგენილია აგებული კრიტერიუმის 

სიმძლავრის ზღვარითი ყოფაქცევა დაახლოებითი ალტერნატივებისათვის. 

 

მოძებნილი იქნა განაწილების სიმკვრივის დეველსის რეკურენტული შეფასების ინტეგრალური 

კვადრატული გადახრის ზღვარითი განაწილების კანონი. აგებული იქნა სიმკვრივის სახის 

ჰიპოთეზის შემოწმების თანხმობის კრიტერიუმი და ის შედარებული იქნა გარკვეული ტიპის 

დაახლოებადი ალტერნატივებისათვის კოლმოგოროვსმირნოვის თანხმობის კრიტერიუმთან. 

 

შემოღებული იქნა ბერნულის რეგრესიის ფუნქციის არაპარამეტრული გულოვანი შეფასებათა 

კლასი. შესწავლილი იქნა ამ შეფასების ინტეგრალური კვადრატული გადახრის ზღვარითი 

განაწილების კანონი. 

 

შესწავლილი იქნა ორი დაჯგუფებული შერჩევის საფუძველზე აგებული ბერნულის რეგრესიის 

ფუნქციის გულოვანი შეფასებათა ინტეგრალური კვადრატული გადახრის ზღვარითი განაწილების 

კანონი. ამის საფუძველზე აგებული იქნა რეგრესიის ფუნქციათა ტოლობის ჰიპოთეზის შემოწმების 

კრიტერიუმი. 

 

ბ) განხილული იქნა შეზღუდული ბაიესის მეთოდის (CBM) გამოყენება ასიმეტრიული 

ჰიპოთეზების შესამოწმებლად. ნაჩვენები იქნა, რომ CBMის პირდაპირი გამოყენება საშუალებას 

იძლევა გავაკონტროლოთ არაჭეშმარიტი აღმოჩენის დონე (FDR) სასურველ დონეზე, როგორც 

ასიმეტრიული ჰიპოთეზების ერთი ნაკრებისთვის, ასევე მრავალი შემთხვევისთვის, როდესაც 

განვიხილავთ მრავალ ასიმეტრიული ჰიპოთეზების კომპლექტს. სასურველ დონეზე შეზღუდვის 

დონის გარანტიისას უნდა იქნას გამოყენებული შემოთავაზებული ბაიესის ტიპის მიმდევრობითი 

მეთოდი, რომლის გაჩერების წესები არის სათანადო და გადაწყვეტილების მიღების 

მიმდევრობითი სქემა მკაცრად აკონტროლებს შერეული მიმართულების არასწორი აღმოჩენის 

დონეს. კონკრეტული მაგალითების გამოთვლის შედეგებმა დაადასტურა თეორიული შედეგების 

სისწორე. ასევე განხილული იქნა ასიმეტრიული ჰიპოთეზების ტესტირების პრობლემა CBMის 

გამოყენებით, ძირითადი და ალტერნატიული ჰიპოთეზების ორორად განხილვით. განხილული 

იქნა აღნიშნული იდეის გამოყენება არა მხოლოდ ასიმეტრიული ჰიპოთეზების მარტივი ნაკრების, 

არამედ მრავალი ასიმეტრიული ჰიპოთეზის შესამოწმებლად. ჩამოყალიბებული იქნა ზოგადი 

ფორმულირება და მოხდა პრობლემის გადაწყვეტა. დამუშავდა მარტივი და მრავალჯერადი 

ასიმეტრიული ჰიპოთეზების ტესტირების კვაზიოპტიმალური მიდგომები. განხორციელდა 

თეორიული შედეგების სისწორის დამადასტურებელი კონკრეტული მაგალითების გამოთვლები. 

შემოთავაზებული იქნა მიღებული შედეგების განხილვა და დასკვნები. 

  

ასიმეტრიული ჰიპოთეზების შემოწმების პრობლემა მეტად აქტუალურია, მაგალითად, 

მიკროარეების მონაცემთა ანალიზისას, გამოსახულებათა ანალიზისას, ბიოლოგიურ 

გამოყენებებში და გენეტიკურ კვლევებში. ამიტომ განხილული იქნა მრავალი ასიმეტრიული 

ჰიპოთეზის შემთხვევა, რომელიც მეტად აქტუალურია მრავალ შემთხვევაში, განსაკუთრებულად 

ბიო–სამედიცინო გამოკვლევებისას, როდესაც ჰიპოთეზების რაოდენობა არის ძალზე დიდი. 

მოხდა CBM–ის ერთ–ერთი შესაძლო ფორმულირება ასიმეტრიული ჰიპოთეზების 

შემოწმებისათვის და დამტკიცდა, რომ შეიძლება CBM–თვის სასურველ დონეზე 

კონტროლირებული იყოს არაჭეშმარიტი აღმოჩენის დონე (FDR). აგრეთვე დამტკიცდა, რომ 

მიმდევრობითი ტესტი შექმნილი CBM–ის განხილული ფორმულირებისათვის ყოველთვის 
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იძლევა მარტივ გადაწყვეტილებას შემოსაზღვრული შერეული მიმართულების არაჭეშმარიტი 

აღმოჩენის დონით (mdFDR)–ით. მოხდა CBM–ის გამოყენება მრავლობითი ჰიპოთეზების 

ტესტირებისათვის. ჩამოყალიბდა თეორემები, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ შესაძლებელია FDR–ის 

კონტროლი სასურველ დონეზე. 

 

თეორიული შედეგების კორექტულობის და საიმედობის დადასტურების მიზნით გამოთვლილი 

იქნა კონკრეტული მაგალითები მიღებული თეორიული შედეგების MATLABზე 

რეალიზაციისათვის შექმნილი პროგრამების გამოყენებით. შემუშავებული მეთოდები 

გამოყენებული იქნა მრავალი ჰიპოთეზის შესამოწმებლად. გადაწყვეტილების ჭეშმარიტება 

გარანტირებული იქნა მთლიანი mdFDR–ის შეზღუდვით სასურველ დონეზე. შეთავაზებული 

მეთოდი ადაპტირებული იქნება ინდივიდუალური ჰიპოთეზების დიდი რაოდენობის 

ქვესიმრავლეების შესამოწმებლად მრავლობითი ჰიპოთეზების შემოწმებისას, რაც ზოგავს გამოთ

ვლებისათვის საჭირო დროს და რესურსებს. ნაჩვენები იქნა დამუშავებული მეთოდის საიმედოობა 

და მოხერხებულობა დიდი მონაცემებისათვის გამოთვლილ პრაქტიკულ მაგალითებზე, რაც 

განხორციელდა მიღებული თეორიული შედეგების MATLABზე რეალიზაციისათვის შექმნილი 

პროგრამების გამოყენებით. 

 

განხილული იქნა სტატისტიკური ჰიპოთეზების შემოწმების კლასიკური მეთოდები, შედარებით 

ახალი პირობითი ბაიესის მეთოდი და მათი თავისებურებები. მოიცა ამ მეთოდების არსის მოკლე 

აღწერები. დამუშავდა რეკომენდაციები სტატისტიკური ჰიპოთეზების ტესტირების კონკრეტული 

მეთოდის არჩევისთვის განსახილველი პრობლემის თავისებურების გათვალისწინებით. 

  

განხილული იქნა გარემოს წყლის დაბინძურების დონის გამოთვლის იმიტაციური მოდელები 

დაბინძურების წყაროების ინტენსივობის გათვალისწინებით. ამ მიზნით განხილული იქნა 

არასტაციონარული შემთხვევითი პროცესის ადიტიური მოდელი. მისი კომპონენტების 

მოდელირებისთვის შემოთავაზებული იქნა მოდელები, რომლებიც ითვალისწინებენ ჩამდინარე 

წყლებისთვის მხოლოდ განზავების და თვითგაწმენდის პროცესებს, მდინარის წყლებისთვის კი 

სამგანზომილებიანი ტურბულენტური დიფუზიის განტოლებებს, ხოლო შემთხვევითი 

კომპონენტის მოდელირებისთვის შემოთავაზებულია მრავალგანზომილებიანი გაუსური 

მარკოვის მწკრივები. განხილული იქნა ასეთი იმიტაციური მოდელების დანიშნულება, 

შესაძლებლობები და თავისებურებები წყლის ობიექტების თავისებურებების გათვალისწინებით. 

შემოთავაზებული იქნა იმიტაციის მოდელების შექმნის მოდულური პრინციპი მათი შექმნისა და 

გამოყენების გასაადვილებლად. 

 

გ) ზომის ლოგარითმული წარმოებულის და ზომათა აბსოლუტური უწყვეტობის თვისებების 

გამოყენებით მიღებულ იქნა შემთხვევით პარამეტრებიანი დიფერენციალური განტოლებების (მათ 

შორის არაწრფივისაც) ამონახსნების შეფასება. ზომათა ლოგარითმული წარმოებულის 

სტატისტიკური შეფასების საფუძველზე, შეშფოთების პირობებში ნაწილობრივად დაკვირვებადი 

შემთხვევითი სიდიდეების საშუალებით აგებულ იქნა დაუკვირვებელი შემთხვევითი სიდიდის 

ზოგიერთი პარამეტრის სტატისტიკური შეფასება. 

 

2022 წლის მანძილზე: 

 

ა) აგებული იქნა ბერნულის რეგრესიის ფუნქციის არაპარამეტრული შეფასება ბერნშტეინის 

პოლინომების საშუალებით და შესწავლილი იქნა მისი თვისებები: ძალდებულობა და 

ასიმპტოტურად ნორმალობა. გარდა ამისა, აგებული იქნა რეგრესიის ფუნქციის სახის შესახებ 

ჰიპოთეზის შემოწმების ახალი კრიტერიუმი. მიღებულია ორი შერჩევისათვის განაწილების 

სიმკვრივის ჩენცოვის ტიპის შეფასებათა ინტეგრალური კვადრატული გადახრის ზღვარითი 

განაწილების კანონი. შემოღებული იქნა ერთგვაროვნების ჰიპოთეზის შემოწმების კრიტერიუმი. 

შესწავლილი იქნა ამ კრიტერიუმის სიმძლავრის ასიმპტოტიკა გარკვეული ტიპის დაახლოებადი 

ალტერნატივებისათვის. 

 

ბ) განხილული იქნა პირობითი ბაიესის მეთოდოლოგიის გამოყენება გაერთიანება–გადაკვეთა და 

გადაკვეთა–გაერთიანება ჰიპოთეზებისათვის, რომელიც სტატისტიკური ჰიპოთეზების შემოწმების 
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თეორიისა და პრაქტიკის უახლესი პრობლემაა და რომლის ზოგადი დასმაც და გადაწყვეტაც იქნა 

შემოთავაზებული. დამუშავდა ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღების წესები ჰიპოთეზების 

ყველა შესაძლო კომბინაციისთვის მათი გაერთიანებაგადაკვეთა და გადაკვეთა–გაერთიანებისას. 

თეორიულად დამტკიცდა შექმნილი გადაწყვეტილების წესების ოპტიმალურობა I და II ტიპის 

ცდომილებების სასურველ დონეებამდე შეზღუდვის თვალსაზრისით. მიღებული თეორიული 

შედეგები ილუსტრირებული იქნა პრაქტიკული მაგალითების გამოთვლის შედეგებით. 

 

3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით 

დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
3.1. 

1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით,  პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწყებისა და 

დამთავრების წლები 

1. ფოროვან მასალათა დრეკადობის, თერმოდრეკადობისა და ბლანტი დრეკადობის ბმული 

თეორიების არაკლასიკური ამოცანების გამოკვლევა. სამეცნიერო მიმართულება: 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ქვემიმართულება: 1.1 მათემატიკა. # FR194790;  პროექტის 

დაწყების და დამთავრების წლები: 20202023. 

2. ზოგიერთი კლასის ნეიტრალური დიფერენციალური განტოლებებისა და ოპტიმალური 

ამოცანების სენსიტიური ანალიზი დაგვიანების პარამეტრების შეშფოთებების გათვალისწინებით. 

სამეცნიერო მიმართულება, ქვემიმართულება: ზუსტი მეცნიერებები და ინჟინერია, მათემატიკა

1.1.10,  ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებები და დინამიკური სისტემები; YS21554; 

16.12.2021  16.12.2023. 

3. ზოგიერთი არაწრფივი კერძოწარმოებულებიანი დიფერენციალური და ინტეგრო 

დიფერენციალუ 

რი მოდელის გამოკვლევა და მიახლოებითი ამოხსნა. ზუსტი მეცნიერებები და ინჟინერია. 

მათემატიკა 

#FR212101. 20222025. 

4. ტოლერანტობის მიმართებაზე დაფუძნებული მეთოდები მიახლოებითი მსჯელობისთვის 

(კომპიუტერული მეცნიერებები, კომპიუტერული ლოგიკა), FR2116725; 20222025. 

5. კონტროლირებული ქართული ენა (კომპიუტერული მეცნიერებები, კომპიუტერული ლოგიკა), 

FR1918557. 20202023. 

6. ზომის გაგრძელების ამოცანის სიმრავლურთეორიული ასპექტები. YS-21-1667. მათემატიკა, 

ზომის თეორია, 20212023. 

 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1. მერაბ სვანაძე  ხელმძღვანელი,  

    მაია სვანაძე  ძირითადი შემსრულებელი. 

2. თეა შავაძე  ხელმძღვანელი. 

3. თემური ჯანგველაძე  ხელმძღვანელი, 

    მიხეილ გაგოშიძე  კოორდინატორი, 

   ზურაბ კიღურაძე  შემსრულებელი, 

    თეიმურაზ ჩხიკვაძე  ძირითადი შემსრულებელი. 

4. თემურ კუცია  ხელმძღვანელი,  

    მიხეილ რუხაია  კოორდინატორი,  

    მირჩა მარინი  ძირითადი შემსრულებელი. 

5. ბესიკ დუნდუა  ხელმძღვანელი, 

    ანა ჩუტკერაშვილი  კოორდინატორი, 

    თემურ კუცია  ძირითადი შემსრულებელი, 

    ნინო ამირიძე  ძირითადი შემსრულებელი 

6. მარიამ ბერიაშვილი  ხელმძღვანელი. 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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1. პოტენციალთა მეთოდის გამოყენებით გამოკვლეულია ორგვარი ფოროვნობის მქონე კელვინ

ფოიგტის მასალებისათვის ბლანტი დრეკადობის ბმული თეორიის მდგრადი რხევის სასაზღვრო 

ამოცანები.  

2. კვაზიწრფივი სამართი ნეიტრალური დიფერენციალური განტოლებებისთვის გამოკვლეულია 

ამონახსნის სენსიტიურობა შეშფოთებების მიმართ ამონახსნის საწყის მონაცემებზე უწყვეტად და

მოკიდებულება (კოშის ამოცანის კორექტულობა); დამტკიცებულია ანალიზური კავშირი თავდა

პირველ და შეშფოთებულ განტოლებების ამონახსნებს შორის (ამონახსნის ვარიაციის ფორმულა). 

3. საგრანტო პროექტი ითვალისწილებს მაქსველის ზოგიერთი სისტემისათვის დასმული  საწყის

სასაზღვრო ამოცანების გამოკვლევას. ეს მოდელები შეიცავენ განტოლებებს, რომლებიც ძლიერად 

არიან ერთმანეთთან დაკავშირებულნი. აღნიშნული გარემოება ყოველი კონკრეტული 

მოდელისათვის განაპირობებს კვლევის რელევანტული მეთოდების მიგნებას. ბუნებრივად დგება 

მსგავსი ამოცანების მიახლოებითი ამოხსნის აუცილებლობაც, რაც კვლავ შესაბამისი 

სირთულეების დაძლევასთანაა დაკავშირებული. ყოველივე ზემოთ  თქმულიდან შეიძლება 

დავასკვნათ, რომ პროექტში განხილული ამოცანების გამოსაკვლევად საჭიროა შესაბამისი 

თანამედროვე ინოვაციური მიდგომების გამოყენება. ერთერთი ასეთი მიდგომა გამოიხატება 

კომპიუტერული ტექნოლოგიების, დიფერენციალური განტოლებების თეორიის, არაწრფივი და 

რიცხვითი ანალიზის კლასიკური და თანამედროვე მეთოდების შერწყმაში. 

მაქსველის არაწრფივი კერძოწარმოებულებიანი დიფერენციალური სისტემების და მათზე დაფუძ

ნებული ინტეგროდიფერენციალური მოდელების ერთგანზომილებიანი ორი ვარიანტისათვის 

შესწავლილ იქნა სხვადასხვა სახის საწყისსასაზღვრო ამოცანის ცალსახად ამოხსნადობა. 

ამონახსნის წრფივი და გლობალური მდგრადობა და ჰოფის ტიპის ბიფურკაციის წარმოშობის 

შესაძლებლობა. ამ ამოცანებისათვის მიახლოებითი ამონახსნების საპოვნელად აგებული და 

გამოკვლეულ იქნა სასრულსხვაობიანი სქემები.  განხორციელდა ალგორითმების რიცხვითი 

რეალიზაციები. ჩატარდა შედეგების ანალიზი და კომპიუტერული ექსპერიმენტების შედარება 

თეორიულ დასკვნებთან. 

4. მიმდინარე წელს განხორციელდა მკაცრად განსაზღვრული სიმრავლეების ტოლერანტობაზე 

დაფუძნებული უნიფიკაციის ალგორითმის შემუშავება და მიმდინარეობს ანალოგიური 

ალგორითმის შემუშავება არამკაფიო სიმრავლეებისათვის. 

5. კონტროლირებული ენისთვის განსაზღვრულ იქნა შემდეგი წესები: 

• სიტყვები/ ფრაზები გამოიყენეთ მხოლოდ პირდაპირი მნიშვნელობით. 

• მოერიდეთ იდიომატურ გამოთქმებს. 

• გამოიყენეთ კონკრეტული ცნებები აბსტრაქტულის ნაცვლად. 

• დაწერეთ მოკლე წინადადებები. 

• დაწერეთ მხოლოდ 1 ინფორმაცია (პირობა, ინსტრუქცია, პუნქტი) თითო სტრიქონზე. 

• კონკრეტული სიტუაციები გამოყავით ცალკე ბლოკებად. 

• დაწერეთ სათაური თითოეული კონკრეტული სიტუაციისთვის. 

• მოაცილეთ უმნიშვნელო ინფორმაცია. 

• თუ ზედსართავი სახელი დაკავშირებულია 1ზე მეტ ერთეულთან, მაშინ ზედსართავი სახელი 

დაწერეთ ყოველ ცალკეულ ერთეულთან. 

• ინსტრუქციების წინ ჩაწერეთ პირობა. 

• თავიდან აირიდეთ ორაზროვანი გამონათქვამები. 

• მოერიდეთ ტექნიკურ ტერმინოლოგიას. 

6. პროექტით გათვალისწინებული იყო ზომის გაგრძელების ამოცანისა და მაზურკიევიჩის ტიპის 

სიმრავლეების შესწავლა. ზომის გაგრძელების ამოცანას სამი ძირითადი ასპექტი გააჩნია, მაგრამ ამ 

აპსექტების სხვადასხვა კომბინაციების განხილვა საკმაოდ საინტერესო ამოცანას წარმოადგენს. 

კერძოდ, ზომის არასეპარაბელური  გაგრძელებების შესწავლა.  მნიშვნელოვანი ამოცანა 

ყალიბდება � ნამდვილ  რიცხვთა ღერძზე   ლებეგის   სტანდარტული   ზომის   არასეპარაბელური   

ინვარიანტული გაგრძელებების  არსებობის  კუთხით.  უფრო მეტიც, ზემოთ მოყვანილი 

პრობლემა გაფართოვდა და განხილული იქნა  ჰაარის  ზომისათვის ლოკალურად კომპაქტურ 

ტოპოლოგიურ ჯგუფზე და �სასრულო  მარცხენაინვარიანტული ზომისთვის სხვადასხვა ტიპის 

არათვლად ჯგუფზე.  ასეთი ტიპის ზომის გაგრძელებების ასაგებად გამოიყენება ისეთი 

მეთოდები, როგორიც არის ოქსტობიკაკუტანის მეთოდი და კოდაირაკაკუტანის მეთოდები.  

შევნიშნოთ, რომ თითოეული მეთოდის საშუალებით აგებული ლებეგის ზომის გაგრძელება არის 

ინვარიანტული ყველა იზომეტრიულ გარდაქმნათა ჯგუფის მიმართ � ნამდვილ რიცხვთა ღერძზე. 
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ჩვენს მიერ განხილული იქნა სწორედ არასეპარაბელური გაგრძელების ამოცანა და მიღებული 

შედეგი გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად ჟურნალში Transactions of A. Razmadze Mathematical 

Institute სათაურით   “The Cardinality number of certain classes of measures”. ამას გარდა, განვიხილეთ 

და შევისწავლეთ მაზურკევიჩის ტიპის სიმრავლეების  ზომადობის თვისებები ყველა 

არანულოვანი სიგმასასრული ინვარინტული ზომათა კლასის მიმართ R^2ში. ასევე შევისწავლეთ, 

მაზურკევიჩის ტიპის სიმრავლეების კონსტრუქციების საშუალებით ინვარიანტული სიგმა

სასრულო ზომის გაგრძელების ამოცანა.  მაზურკევიჩის ტიპის სიმრავლეების  შესწავლისას 

მიღებული  შედეგების ნაწილი გამოქვეყნდა Georgian Mathematical Journalში იხ. 

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/gmj20222142/html. ამოცანაზე მუშაობის პროცესში 

აქტიურად ვთანამშრომლობდი პროექტის მენტორთან პროფ. ალექსი კირთაძესთან და პროექტის 

კონსულტანტთან პროფ. ვიშლავ კუბიშთან. მუშაობის გასაღრმავებლად ამა წლის მაისში 

ვიმყოფებოდი პრაღაში ჩეხეთის მეცენიერებათა აკადემიის მათემატიკის ინსტიტუტში 

აბსტაქტული ანალიზის განყოფილებაში პროფ. ვიშლავ კუბიშთან სამუშაო ვიზიტით. ვიზიტის 

ფარგლებში, მონაწილეობა მივიღე სამეცნიერო სემინარებში, სამუშაო შეხვედრებში და გავაკეთე 

მოხსენება „ბორელის ზომის გაგრძელების შესახებ“. იხ. 

https://calendar.math.cas.cz/content/extensionsinvariantborelmeasures. ასევე, მასთან ერთად 

დაიგეგმა სამომავლო სამუშაო გრანტის წარმატებული შესრულებისათვის. კერძოდ, უნიფორმული 

სიმრვლეებისა და   ზოგიერთი  წერტილოვანი სიმრავლეების გამოყენებით დავიწყეთ ერთობლივი 

კვლევა კანტორვალის ტიპის სიმრავლეებისა. ამოცანის შესრულებისას მიღებული შედეგბის 

ნაწილი წარვადგინე საქართველოში სამეცნიერო ღონისძიებებზე: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის XXXVI საერთაშორისო გაფართოებული სხდომებზე და ა. რაზმაძის 

მათემატიკის ინსტიტუტის დისრეტული მათემატიკის VI ვორქშოპზე. 

 

3.2. 

1) დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწყებისა და 

დამთავრების წლები 

1. კოჰერენტული სტრუქტურები და ძიერი გრიგალური ტურბულენტობა ატმოსფეროსა და 

იონოსფეროში. No. FR17_279. საბუნებისმეტყველო მიმართულებანი, 2017წ  2022წ. 

 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

 ხათუნა ელბაქიძე  ხელმძღვანელი, 

 დიანა კვარაცხელია  კოორდინატორი, 

 ნოდარ ჯავახიშვილი  შემსრულებელი, 

 ქეთევან გომიაშვილი  შემსრულებელი. 
 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2022  წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 

შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
1. ფიზიკური სისტემა, რომელსაც ქმნის მზის ქარი, დედამიწის მაგნიტოსფერო, იონოსფერო და 

ნეიტრალური ატმოსფერო წარმოადგენს არაწრფივ, ძლიერად ურთიერთ დაკავშირებულ სისტემას, 

რომელშიც მზის ქარის შეშფოთება გადაეცემა იონოსფეროსა და ატმოსფეროს, ზოგჯერ დედამიწის 

ზედაპირსაც კი საკმაოდ რთული გზებით. ბოლო პერიდში შესრულებული გამოკვლევების 

შედეგები აჩვენებს, რომ კოსმოსურ პლზმაში მაგნიტურ ტურბულენტობას გააჩნია 

მულტიმასშტაბური ხასიათი. დაკვირვებებით გამოვლენილი მახასიათებელი მასშტაბები 

მიუთითებს იმაზე, რომ ტურბულენტობის პროცესი არის ძლიერ ანიზოტროპიული და 

შენაცვლებითი (intermittent). ტურბულენტობის არსებობა აძლიერებს გამტარებლობას და 

ნივთიერება/მომენტის გადატანის დიფუზიურ ხასიათს მაგნიტური ველის მართობულად და 

შესაძლებელს ხდის გლობალურ შეშფოთებებში ლოკალიზებული ფლუქტუაციების მასშტაბებს 

შორის ურთიერთკავშირებს, რაც განაპირობებს მაგნიტოსფეროსა და იონოსფეროატმოსფეროში 

ტურბულენტური გადატანის მექანიზმებისა და ტალღანაწილაკის ურთიერთქმედებების 

შესწავლის აუცილებლობას. როგორც ცნობილია, კვაზი წრფივი დიფუზიის კოეფიციენტი 

განისაზღვრება ტალღანაწილაკის ურთიერთქმედების ველის ამპლიტუდით და შეძლება დიდად 

აღემატებოდეს დაჯახებებით გამოწვეულ დიფუზიის კოეფიციენტს. როგორც წესი, დიფუზიის ეს 
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რეჟიმი არის არაგაუსისებური და ცხადად განიცდის მეხსიერების, შენაცვლებითობის 

(intermitency) და არალოკალურობის გავლენას. 
გამტარი იონოსფეროსა და ნეიტრალურ ატმოსფეროზე ზემოქმედება ხორციელდება დენების 

სისტემით, ნაწილაკების ჩანერგვით და დინებებით. მრავალწლიანი დაკვირვებების მონაცემები 

აჩვენებს, რომ ატმოსფეროიონოსფეროსა და მაგნიტოსფეროს სხვადასხვა რეგიონებში საკმაოდ 

ადვილად გენერირდებიან სხვადასხვა ზომისა და ფორმის არაწრფივი სოლიტონური და 

გრიგალური სტრუქტურები, რომელთაც შეუძლიათ მოძრაობა როგორც ზონალური 

(პარალელების გასწვრივ), ასევე მერიდიონალური და ვერტიკალური მიმართულებებით. 

თეორიული გამოკვლევები აჩვენებს, რომ ასეთი სახის არაწრფივი სტრუქტურები მოიცავენ 

გარემოს ჩაჭერილ ნაწილაკებს (რომელთა რიცხვი თანაზომადია გაქცეული ნაწილაკების 

რიცხვისა) და ვრცელდებიან რა გარემოში მათ შეუძლიათ გააქტიურონ ნივთიერების, ენერგიისა 

და სითბოს გადატანის პროცესები და, შესაბამისად, გარემოში დააფორმირონ 

ძლიერტურბულენტური მდგომარეობა. ტურბულენტობა შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს როგორც 

შედარებით მცირემასშტაბიანი, ძლიერად ლოკალიზებული გრიგალების ანსამბლისაგან 

შედგენილი გაზი, რომლებიც ქმნიან ძირითად მდგომარეობას. სტაციონარული ტურბულენტური 

მდგომარეობის ფორმირება შესაძლებელია შემდეგი კონკურირებადი ეფექტების ბალანსით: 

გრიგალების სპონტანური წარმოქმნა შეშფოთებათა ფრონტის არაწრფივი დაგრეხის შედეგად 

(დაბადების არე); ენერგიის გადაქაჩვა მცირე მასშტაბიან სტრუქტურებში საწყისი სტრუქტურების 

დაჯახებისას მათი შეერთების შედეგად (ინერციული ინტერვალი); მოკლეტალღოვან 

(მცირემასშტაბიან) რეგიონში სტრუქტურები ჩაქრებიან დაჯახებადი ან არადაჯახებადი 

დისიპაციის შედეგად (ჩაქრობის არე). ამ სცენარის თეორიული მოდელირება ატმოსფერულ

იონოსფერული და მაგნოტოსფერული გარემოების სხვადასხვა შრეებისათვის წარმოადგენს ამ 

პროექტის ძირითად მიზანს.  

შემოთავაზებული კვლევითი პროექტის ძირითადი სამეცნიერო მიზანი შეიძლება 

ჩამოყალიბებულ იქნას შემდეგნაირად: 

• იონოსფერულ და ატმოსფერულ გარემოებში ტურბულენტური პროცესების, მასთან 

დაკავშირებული ელექტრული და მაგნიტური ფლუქტუაციებისა და ნივთიერების 

ტურბულენტური გადატანის მოვლენების თავისებურებებში გარკვევა; 

• კოსმოსური მისიების ასევე დედამიწისპირა ობსერვატორიების დაკვირვების მასალების 

შედარებაანალიზი და ამის ბაზაზე ტურბულენტობის აღწერა სპექტრალური ინდექსის, 

ანიზოტროპიულობის, შენაცვლებითობის(intermittency), მაგნიტური რეინოლდსის რიცხვის 

და სხვა მაჩვენებლების მეშვეობით; 

• თერმული წონასწორობის მდგომარეობიდან შორს მყოფი რთული დინამიკური სისტემის 

ტოპოლოგიური აღწერის განვითარება და დაფუძნება, ისე როგორც სტაციონარულ 

მდგომარეობასთან ახლოსმყოფი ტურბულენტური პლაზმისა, ძირითად ფიზიკურ 

პრინციპებზე დაყრდნობით;  

• ატმოსფეროიონოსფეროში არაწრფივი სოლიტონური და გრიგალური სტრუქტურების მიერ 

ტურბულენტური სპექტრების ფორმირების ფიზიკური და მათემატიკური მოდელების აგება 

და ამ სტრუქტურების გავლენის შესწავლა მიკროსკოპული და მაკროსკოპული გადატანის 

ხასიათზე; 

• წანაცვლებით დინებებში სუბდიფუზიური პროცესები და ნანომალური დიფუზიის 

პროცესებზე გადასვლის თავისებურებების ანალიზი; მზის ქარიდან დედამიწის დღის 

მაგნიტოპაუზაში, კასპში, მაგნიტურ კუდში და იონოსფეროატმოსფეროს რეგიონებში მასის, 

მომენტების და ენერგიის ანომალური გადატანის პროცესების რაოდენობრივი აღწერა; 

• მაგნიტოსფეროსა და იონოსფეროში ნაწილაკთა აჩქარებისა და ტალღანაწილაკების         

ურთიერთქმედების თავისებურებების ახსნა. 

შემოთავაზებული პროექტის შესრულებისას მიღებულ იქნა შემდეგი შედეგები: 

• შეიქმნა იონოსფეროსა და ატმოსფეროში არაერთგვაროვან წანაცვლებით დინებებთან 

ურთიერთქმედებისას შგ ტალღების გაძლიერების აღმწერი ფიზიკური და მათემატიკური 

მოდელი. აღნიშნული მოდელების საფუძველზე დადგენილ იქნა არაერთგვაროვანი დინებების 

უზარმაზარი ენერგიის იონოსფერულატმოსფერულ გარემოებში სხვადასხვა მასშტაბის 

შეშფოთებებსნ შორის გადანაწილების დინამიკური სურათი და მისი ეფექტურად მართვის 

პრაქტიკული შესაძლებლობები. 
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• შესწავლილ იქნა შგ ტალღების არაწრფივ გრიგალურ სტრუქტურებად თვითორგანიზაციის 

ეფექტი აღნიშნულ შრეებში არაერთგვაროვანი დინებების ფონზე. არაერთგვაროვანი 

დინებების ფონზე შგ ტალღების დინამიკის აღმწერი არაწრფივი მათემატიკური მოდელის 

(კერძო წარმოებულიან არაწრფივ განტოლებათა სისტემა) ანალიზური სტაციონარული და 

არასტაცინარულირიცხვითი ამონახსნების ყოფაქცევის შესწავლის საფუძველზე დადგენილ 

იქნა, რომ დს ელექტრომაგნიტური და შგ ტალღები აღნიშნულ გარემოებში შეიძლება თვით

ორგანიზდნენ ძლიერად ლოკალიზებული არაწრფივ გრიგალურ სტრუქტურებად. ასეთი 

ტიპის ამინდის შემქმნელი გრიგალები ხშირად დაიკვირვება იონოსფეროსა და 

მაგნიტოსფეროს სხვადასხვა შრეებში.  

• გამოვლენილ იქნა მზის ქარიდან დედამიწის მაგნოტოსფეროში, იონოსფეროში და 

ატმოსფეროში მასის, მომენტებისა და ენერგიის გაძლიერებული გადატანის განმსაზღვრელი 

ძირითადი ფიზიკური მექანიზმები, რაც გამოყენებას ჰპოვებს თერმობირთვული სინთეზის 

რეაქტორებში პლაზმის ჩაჭერისა და გადატანის პროცესებზე კონტროლის გაუმჯობესების 

ამოცანებში; 

• დამუშავებულ იქნა იონოსფეროსა და ატმოსფეროში არაწრფივი გრიგალური სტრუქტურების 

ურთიერთქმედებით განპირობებული ხარისხოვანი ტურბულენტური სპექტრის ფორმირები 

სფიზიკური და მათემატიკური მოდელები; 

• თეორიულად დასაბუთებულ იქნა დედამიწის იონოსფეროში და ატმოსფეროში 

ტურბულენტური სპექტრების ანიზოტროპიულობისა და შენაცვლებითობი სთვისებები; 

• ჩატარებულ იქნა იონოსფეროსა და ატმოსფეროში არაწრფივი გრიგალური სტრუქტურებით 

გამოწვეული ძლიერი ტურბულენტობის თეორიული ანალიზი; 

განხორციელებულ იქნა პროექტის ფარგლებში თეორიულად შესწავლილი შგ ტალღების 

ტურბულენტური დინამიკის შედარება დაკვირვებების მონაცემებთან. აღნიშნული ანალიზის 

საფუძველზე გამოვლენილია სუპერდიფუზიის პროცესების მნიშვნელოვანი ზეგავლენა 

ფუნდამენტურ პროცესებზე, ისეთი როგორიცაა დარტყმითი ტალღით გამოწვეული აჩქარება და 

ჰელიოსფეროს ენერგეტიკული ნაწილაკების გავრცელება. ნაჩვენებია აგრეთვე, რომ სუსტად 

დაჯახებად კოსმოსურ პლაზმაში ტურბულენტური კასკადი მეტ წილად განაპირობებს ენერგიის 

წყაროს, რომელიც განიცდის დისიპაციას მცირე მასშტაბიან სხვადასხვა კინეტიკურ პროცესებში. 

გაანალიზებულია ასეთი დისიპაციური მექანიზმები, რომელიც მოითხოვს ფლუქტუაციების კარგი 

სიზუსტით აღწერას, რომელიც უზრუნველყოფს ენერგიის მცირე მასშტაბებში გადატანას. 

შეფასებულია სხვადასხვა ენერგეტიკული არხების მასშტაბირების თვისებებია დგილობრივი 

ენერგიის გადატანის პროცესების მაგნიტოსფერული ტურბულენტობის მესამე რიგის მომენტის 

მასშტაბირების კანონის გამოყენებით. კერძოდ, ნიშანსინგულარული ანალიზი იძლევა 

ინფორმაციას დადებითი და უარყოფითი ენერგიის ნაკადების სტრუქტურასა და ტოპოლოგიის 

შესახებ სხვადასხვა არხებში. მიღებული შედეგების საფუძველზე გამოვლენილ და დაფუძნებულ 

იქნა გამოკვლეულ მოვლენებსა დაპროცესებს შორის მიზეზშედეგობრივი კავშირები; ასევე, 

რადგანაც ლითოსფერო, ატმოსფერო, პლაზმოსფერო წარმოადგენს ერთიან სისტემას და მასში 

მიმდინარე პროცესები გავლენას ახდენენ ერთმანეთზე, პროექტის ფარგლებში შემუშავებული 

თეორიული შედეგები შედარებულ იქნა შავი ზღვის აუზში ექსპერიმენტალურად მიღებულ 

მონაცემებთან დაგამოვლენილ იქნა ტურბულენტური შერევის ფენა. 

 

 

4. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
4.1. 

1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი, დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 

1. მონოდრომიული კვანტური გამოთვლები. მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების 

ინიციატივების პროგრამის გრანტი  N 09/23  (STCU 5622): 04.09.202201.09.2024 

2. ევროკომისიის (HORIZON EUROPE) გრანტი „ხელოვნური ინტელექტის ნეთვორკინგის და 

თვინინგის ინიციატივა საქართველოში (Georgian Artificial Intelligence Networking and Twinning 

Initiative)“, კომპიუტერული მეცნიერება, მანქანური სწავლება, Project #101078950, 

ევროკომისია/HORIZON EUROPE  WIDERA2021ACCESS03 (Twinning ), ევროგაერთიანება, 

01.10.2022 – 01.10.2025. 
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2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1. გ. გიორგაძე  ხელმძღვანელი, 

    მ. ჯიბლაძე  შემსრულებელი, 

    ზ. მელიქიშვილი  შემსრულებელი, 

    დ. გოშაძე  შემსრულებელი, 

    ნ. ჩხიკვაძე  შემსრულებელი. 

2. პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1. ახალგაზრდა შემსრულებლები 

 ბექარ ოიკაშვილი 

 იოსებ ყაჭიაშვილი 

 ცოტნე ჯავახიშვილი 

 ვალერი ბერიკაშვილი 

 თეიმურაზ საგინაძე 

 ლუკა თაბაგარი 

 ბარბარე ტეფნაძე 

 დავით დათუაშვილი 

 რაფაელ კალანდაძე 

 ბესო მიქაბერიძე 

 ხატია სულაბერიძე 

 თამარ გიორგობიანი 

 ეკატერინე გაფრინდაშვილი 

 ნიკა იმედაშვილი 

 თამარ რამიშვილი 

2. უფროსი მკვლევარები 

 ვახტანგ კვარაცხელია 

 ქართლოს ყაჭიაშვილი 

 მარინე მენთეშაშვილი 

 ზაზა სანიკიძე 

 გიორგი ღლონტი 

 ზაზა თაბაგარი 

 გიორგი გიორგობიანი 

       ეკატერინე ჭყონია 

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. კვანტური გამოთვლების მწყობრი თეორიის აგება თანამედროვე ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების ერთერთი ცენტრალური პრობლემაა. როგორც უკანასკნელი წლების 

გამოკვლებებმა აჩვენა, კვანტური გამოთვლების გეომეტრიული და ტოპოლოგიური თეორიები 

კონკურენტუნარიანები არიან კვანტური გამოთვლების ტრადიციულ მიდგომასთან ერთად და 

ინფორმაციის გადაცემის საიმებობის თვალსაზრისით გარკვეულ უპირატესობასაც კი ფლობენ.  

მონოდრომიული კვანტური გამოთვლები, რომელიც პროექტის ავტორის ორიგინალურ იდეას 

ეყრდნობა, გულისხმობს რეგულარულ დიფერენციალურ განტოლებათა სისტების კარგად 

განვითარებული თეორიის გამოყენებას უნივერსალურ გეიტთა სისტემის ასაგებად. კერძოდ, 

კვანტული გამოთვლებისათვის საჭირო ელემენტარული გეიტები შესაძლებელია აგებული იქნას 

ფუქსის ტიპის დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემისაგან ინდუცირებული მონოდრომიის 

მატრიცების  საშუალებით.   

ცნობილია, რომ კლასიკურ გამოთვლებში სამდონიანი ელემენტის ბაზაზე პროცესორის აგებას 

ხელს უშლიდა სამდონიანი ელემენტის შექმნასთან დაკავშირებული სიძნელეები. სამდონაიანი 

კვანტური სისტემები კი ბუნებრივად არსებობენ,  რის გამოც იგი ორდონიანი კვანტური სისტემის 

(ქუბიტი) პარალელურად ინტენსიური კვლების ობიექტია, როგორც კვანტური გამომთვლელის 

ელემენტური ბაზა. კერძოდ,   სამდონიანი კვანტური სისტემის (ქუტრიტი) საბაზე დაფუძნებული 

გამომთვლელის აგება, გეიტთა სისტემის უნივერსალობის დამტკიცება, სამდონიანი კვანტური 
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სისტემების სრულად მართვადობის ამოცანა დღეს სამეცნიერო ლიტერატურაში განიხილება 

როგორც  აქტუალური ამოცანები. 

 

6.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
 

6.2. სახელმძღვანელოები 
ავტორი/ავტორები; სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 

გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1.  თ. ჯანგველაძე. რიცხვითი ანალიზის საწყისები, ISBN 9789941287718 

     თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 349 გვ. 

2.  გ. ლობჯანიძე, ნ. მჭედლიშვილი, ნ. სხირტლაძე, თ. ჯანგველაძე. კალკულუსი. მესამე გადამუშა

ვებული და გაფართოებული გამოცემა, ISBN 9789941974694 თბილისი, კავკასიის 

უნივერსიტეტი, 2022, 431 გვ. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. 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, ინ

ფორმატიკის, 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.  

 

2. სახელმძღვანელო ძირითადად განკუთვნილია ეკონომიკური, ბიზნესის ადმინისტრირების, 

მათემატიკური, საინფორმაციო ტექნოლოგიების და საინჟინრო პროფილის სტუდენტებისათვის. 

სახელმძღვანელო მოიცავს მათემატიკური ანალიზის საკვანძო საკითხებს. წიგნში გადმოცემულ 

თეორიულ მასალას თან ახლავს არაერთი საილუსტრაციო მაგალითი დეტალური ამოხსნითურთ. 

თითოეული პარაგრაფის ბოლოს მოცემულია თეორიული კითხვები და პრაქტიკული 

სავარჯიშოები დამოუკიდებელი მუშაობისათვის. ავტორები მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობენ 

პრაქტიკულ ამოცანებში მათემატიკური მეთოდების გამოყენებით მხარეებს და მიღებული 

შედეგების შესაბამის ინტერპრეტაციებს. ამ მხრივ განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა 

ეკონომიკურ ამოცანებს. აღსანიშნავია, რომ განხილული ამოცანები არ მოითხოვს მკითხველისაგან 

შესაბამისი ეკონომიკური საკითხების წინასწარ ცოდნას. წიგნი სარგებლობას მოუტანს სხვა 

სპეციალობების უმაღლესი მათემატიკის შემსწავლელ სტუდენტებს და მათემატიკის შესაბამისი 

საკითხებით დაინტერესებულ პირებსაც. 

 

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSNის მითითებით 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი ISSN

ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების 

რაოდენობა 

1. G. Kapanadze, L. Gogolauri. The problem of finding an equistrong contour for a viscoelastic rectangular 

domain. Trans. of A. Razmadze Math. Inst. Vol 176 (2022), 275279. ISSN 23468092 

2. G. Kapanadze, L. Gogolauri, B. Gulua. The problem of finding an equalstrength contour in the case of a 

viscoelastic square plate. AMIM, Vol. 27, (1) (2022), Tbilisi University Press (in press). ISSN 15120074 

3. G. Kapanadze, B. Gulua.  On one problem of the plane theory of viscoelasticity for polygonal area with 

circular hole. AMIM, Vol. 27, (2) (2022), Tbilisi University Press (in press). ISSN 15120074 

4. L. Bitsadze. Explicit solution of the Dirichlet type quasistatic boundary value problem of elasticity for 

porous circular ring. AMIM, Vol. 27, (2) (2022), Tbilisi University Press (in press). ISSN 15120074 

5. N. Zirakashvili. Analitical solution of BVP for area bounded by parabola with normal load.  AMIM, 

Vol. 27, (2) (2022), Tbilisi University Press (in press). ISSN 15120074 

6. R. Janjgava, M. Narmania. Solution of some Boundary Value Problems of TensionCompression and 

Bending of Plates in the case of the N=1 Approximation of the Vekua Theory; AMIM, Vol. 27, (1) 

(2022), Tbilisi University Press (in press). ISSN 15120074. 
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7. Shavadze Tea, Tadumadze Tamaz. Existence of an optimal element for a class of neutral optimal 

problems. Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics, 86, 2022; ISSN  15120015; 

თბილისი, თსუ გამომცემლობა; 12 გვერდი. 

8. Tadumadze T., Nachaoui A., Shavadze T. On the coefficient of sensitivity of a controlled differential 

model of the immune response. I. Vekua Inst. Appl. Math., Rep. 48, 2022; ISSN15120058; თბილისი, 

თსუ  გამომცემლობა;   8 გვერდი. 

9. Tadumadze T., Iordanishvili M. On the Optimization Problem for One Class of Controlled Functional 

Differential Equation with the Mixed Initial Condition. Abstracts of the International Workshop on the 

Qualitative Theory of Differential Equations, December 1719, 2022, Tbilisi, Georgia; EISSN 15123391; 

ელექტრონული ვერსია www. rmi. ge/eng/ QUALITDE2022/workshop_ 2022. htm; 4 გვერდი. 

10. Koplatadze R. Asymptotic behevior of solutions of nth order EmdenFouler type difference equations 

with deviating argument. I. Vekua Inst. Appl. Math., Rep. 48,  2022; ISSN  15120058; თბილისი,  

თსუ  გამომცემლობა;   13  გვერდი. 

11. Shavadze Tea, Ramishvili Ia. On the Functional Integral Equation with the Two Types 

Controls.Abstracts of the International Workshop on the Qualitative Theory of Differential Equations, 

December 1719, 2022, Tbilisi, Georgia; EISSN 15123391; ელექტრონული ვერსია www. rmi. ge/eng/ 

QUALITDE2022/workshop 2022. htm; 4 გვერდი. 

12. Shavadze T., Ramishvili I. and Tadumadze T. A Controlled Integral Equation and Properties its Kernel. 

Bulletin of TICMI, Vol. 26, No. 2, 2022; ISSN  15120082; თბილისი, თსუ გამომცემლობა; 8 

გვერდი. 

13. T. Jangveladze, Finite difference scheme for one system of nonlinear partial differential equations. 

Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 2022, V.16, N2, ISSN  0132 – 1447 (7 pp.)  

14. T. Jangveladze, On investigation and approximate solution of two systems of nonlinear partial 

differential equations. Rep. Enlarged Sess. Semin. I.Vekua Inst. Appl. Math., 2022, V.36 (4 pp.)  

15. T. Jangveladze, Investigation and approximate solution of one nonlinear degenerate integrodifferential 

equation of parabolic type. QUALITDE  2022, December 1719, 2022, Tbilisi, Georgia 

www.rmi.ge/eng/ QUALITDE2022/workshop 2022.htm Accepted for publication: International 

Workshop on the Qualitative Theory of Differential Equation (4 pp.) 

16. Vashakmadze T., To numerical realization of hierarchical models of I. Vekua, Rep. Enlarged Sess. Sem. I. 
Vekua Inst. Appl. Math., Vol.36, 2022, pp. 35-39. ISSN 1512—0066 

17. A. Papu kashvili , Z. Vashakidze, M. Sharikadze . A Numerical Solution of Anti-Plane Problems of the 
Elasticity Theory for Composite Isotropic Plane Slackened by a Linear Crack. Bulletin of the Georgian 
National Academy of Sciences, vol. 16, no. 2, ISSN-0132 – 1447, Tbilisi, Georgian Academy Press, 2022. 
p. 14-22. 

18. A. Papu kashvili , G. Geladz e, Z. Vashakidze, M. Sharikadze . On the Algorithm of an Approximate 
Solution and Numerical Computations for J. Ball Nonlinear Integro-Differential Equation. Reports of 
Enlarged Session of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. Volume 36, 2022. p.75-78. 

19. Khatiashvili N., On the Fluid Flow Over the Rectangular Areas. Rep. Enlarged Sess. Sem. I. Vekua Inst. 
Appl. Math., Vol.36, 2022, pp.30-34. ISSN 1512—0066 

20. P. Babilua, E. Nadar aya , On the Nadaraya-Watson type nonparametric estimate of Poisson regression 
function, ISSN: 2346-8092, Trans. A. Razmadze Math. Inst. 176, no 3, pp. 1-5 (2022). 

21. A. Kharazishvili, An abstract version of supmeasurability, Trans. of A. Razmadze Math. Inst., v. 176, 

issue 1, 2022, pp. 135138. ISSN 23468092   
22. A. Kharazishvili, Mazurkiewicz sets of universal measure zero, Trans. of A. Razmadze Math. Inst., v. 

176, issue 1, 2022, pp. 139141. ISSN 23468092   
23. A. Kharazishvili, SierpinskiZygmund functions and omegapowers, Trans. of A. Razmadze Math. 

Inst., v. 176, issue 2, 2022, pp. 281284.  ISSN 23468092   
24. M. Beriashvili. „The cardinality number of certain classes of measures“, 176 (2022), no. 2, 269271  

Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute, volume 176, issue 2, 2022, ISSN 23468092   
25. Sh. Tetunasvili and T. Tetunashvili, On reconstruction of coefficients of Walsh series with gaps, Trans. 

A. Razmadze Math. Inst, 176, No 1, ISSN: 23468092, თბილისი, ი. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 4 გვ. 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. განხილულია ბლანტი დრეკადი ფირფიტის შიგნით თანაბრად მტკიცე კონტურის მოძებნის 

ამოცანა კელვინფოიგტის მოდელის საფუძველზე. კონტურის თანაბრად სიმტკიცე გულისხმობს 

მასზე ტანგენციალური ნორმალური ძაბვების მუდმივობას. ამასთან მხედველობაშია მიღებულია 

ძაბვების რელაქსაცია. მოყვანილია მეორე ძირითადი ამოცანის სასაზღვრო პირობა ბლანტი 

დრეკადი სხეულისათვის კელვინფოიგტის მოდელის საფუძველზე და საძიებელი კონტურის 

განტოლება აგებულია ეფექტური (ანალიზური) ფორმით. ჩატარებულია მიღებული შედეგების 

ანალიზი. 

2. განხილულია ბლანტი დრეკადი კვადრატული ფირფიტის შიგნით თანაბრად მტკიცე კონტურის 

მოძებნის ამოცანა კელვინფოიგტის მოდელის საფუძველზე. კონფორმულ ასახვათა და ანალიზურ 

ფუნქციათა სასაზღვრო ამოცანების მეთოდების საფუძველზე საძიებელ კონტურის განტოლება 

აგებულია ეფექტურად (ანალიზური ფორმით). ნაჩვენებია ამონახსნში შემავალი ინტეგრალების 

კავშირი ელიფსურ ინტეგრალებთან, რაც საშუალებას იძლევა საძიებელი კონტურის განტოლება 

წარმოდგენილი იქნას მიახლოებითი ფორმით. 

3. განხილულია ბლანტი დრეკადობის ბრტყელი თეორიის ამოცანა ამოზნექილი მრავალკუთ

ხედისთვის წრიული ხვრელით კელვინფოიგტის მოდელის საფუძველზე. კომპლექსური 

ანალიზის მეთოდების საფუძველზე კომპლექსური პოტენციალები რომლებიც ახასიათებენ 

ფირფიტის ბლანტ დრეკად წონასწორობას აგებულია ეფექტურად (ანალიზური ფორმით). 

4. აგებულია დირიხლეს ტიპის სასაზღვრო ამოცანის ცხადი ამონახსნი იზოტროპული ფოროვანი 

წრიული რგოლისათვის.  დირიხლეს ტიპის სასაზღვრო ამოცანის ცხადი ამონახსნი 

წარმოდგენილია  აბსოლუტურად და თანაბრად კრებადი მწკრივების სახით. 

5. წარმოდგენილია პარაბოლურ კოორდინატთა სისტემის საკოორდინატო ღერძებით შემოსა

ზღვრული ერთგვაროვანი იზოტროპული სხეულის დრეკადი წონასწორობის შიგა სასაზღვრო 

ამოცანა, როდესაც პარაბულურ საზღვარზე მოცემულია ნორმალური ძაბვა. ზუსტი ამონახსნები 

მიღებულია ცვლადთა განცალების მეთოდით. MATLABის გამოყენებით მიღებულია ხსენებული 

სასაზღვრო ამოცანის რიცხვითი შედეგები და შესაბამისი გრაფიკები. 

6. ფუნდამენტურ ამონახსნთა მეთოდის გამოყენებით, აგებულია იზოტროპული ერთგვაროვანი 

ფირფიტების გაჭიმვაკუმშვისა და ღუნვის სასაზღვრო ამოცანათა მიახლოებითი ამონახსნები. 

ფირფიტების წონასწორობა აღიწერება ილია ვეკუას განტოლებათა სისტემებით N=1 მიახლოების 

შემთხვევაში. განიხილება მუდმივი სისქის მართკუთხა ფირფიტები წრიული ხვრელით და, 

ყოველი სასაზღვრო ამოცანის შემთხვევაში, დადგენილია ძაბვის ტანგენციალურინორმალური 

კომპონენტის განაწილება ხვრელის კონტურზე. 

7. ოპტიმალური ამაცანისთვის ფიქსირებული დროით, რომელიც შეიცავს ნეიტრალურ დიფერე

ნციალურ განტოლებას ორი ტიპის მართვით, რომლის მარჯვენა მხარე წრფივია ფაზური სიჩქარის 

წინაისტორიის მიმართ, დამტკიცებულია ოპტიმალური ელემენტის არსებობის თეორემები. ელე

მენტის ქვეშ იგულისხმება დაგვიანების პარამეტრების,  საწყისი ვექტორისა და მართვების ერთო

ბლიობა.  

8. დაგვიანების პარამეტრის, საწყისი და მართვის ფუნქციების  შეშფოთების გათვალისწინებით, 

დადგენილია სახე  დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემისა, რომელსაც აკმაყოფილებს 

იმუნური პასუხის სამართი დიფერენციალური მოდელის სენსიტიურობის  კოეფიციენტები. 

9. ფუნქციონალურდიფერენციალური განტოლებისთვის შერეული საწყისი პირობით, მუდმივი 

დაგვიანებებით ფაზურ კოორდინატებსა და მართვებში მიღებულია საწყისი და საბოლოო 

მომენტების, დაგვიანების პარამეტრების, საწყისი ვექტორისა და ფუნქციის, მართვის ფუნქციის 

ოპტიმალურობის აუცილებელი პირობები.  

10. ემდენ ფაულერის ტიპის ახალი სხვაობიანი განტოლებისთვის დადგენილია ამონახსნების  

ოსცილაციურობის საკმარისი  პირობები. 

11. აგებულია არაწრფივი ფუნქციონალურინტეგრალური განტოლება, რომელიც შეესაბამება 

კვაზიწრფივ ნეიტრალურ ფუნქციონალურდიფერენციალურ განტოლებას ორი ტიპის მართვით. 

დადგენილია ინტეგრალური გულის სტრუქტურა და თვისებები. აგრეთვე,  დადგენილია 

ფუნქციონალურდიფერენციალური განტოლებისა და კვაზიწრფივი ნეიტრალური 

ფუნქციონალურდიფერენციალური  განტოლების ეკვივალენტობა. 

12. კვაზიწრფივ ნეიტრალური ფუნქციონალურდიფერენციალური განტოლებისთვის უბანუბან 

უწყვეტი მართვით აგებულია არაწრფივი ფუნქციონალურინტეგრალური განტოლება. დადგე

ნილია ინტეგრალური გულის სტრუქტურა და დამტკიცებულია მისი თვისებები. აგრეთვე, 
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დამტკიცებულია აღნიშნული განტოლებების ამონახსნების არსებობა და ერთადერთობა, 

ინტეგრალური ფუნქციონალურდიფერენციალური განტოლებისა და კვაზიწრფივი 

ნეიტრალური ფუნქციონალურდიფერენციალური  განტოლების ეკვივალენტობა. 

13. აგებული და გამოკვლეულია სასრულსხვაობიანი სქემა არაწრფივ კერძოწარმოებულებიან 

დიფერენციალურ განტოლებათა ერთი სისტემისთვის. მოდელი დაფუძნებულია მაქსველის 

ცნობილ განტოლებათა სისტემაზე და წარმოადგენს მის გარკვეულ განზოგადებას. განიხილება 

ერთგანზომილებიანი შემთხვევა სამკომპონენტიანი მაგნიტური ველით. შესწავლილია აგებული 

სქემის კრებადობა და მიღებულია მიახლოებითი ამონახსნის ცდომილების შეფასება. 

14. განხილულია მაქსველის არაწრფივ კერძოწარმოებულებიან დიფერენციალურ განტოლებათა 

სისტემაზე დაფუძნებული ორი ერთგანზომილებიანი მოდელი, რომლებიც აღწერენ გარემოში 

მაგნიტური ველის გავრცელების პროცესს. მოყვანილია შესაბამისი საწყისსასაზღვრო ამოცანების 

ცალსახად ამოხსნადობა და აგებული სასრულსხვაობიანი სქემების კრებადობა. 

15. ერთი არაწრფივი გადაგვარებული პარაბოლური ტიპის ინტეგროდიფერენციალური 

განტოლებისთვის მოცემულია საწყისსასაზღვრო ამოცანის ამონახსნის არსებობა და 

ერთადერთობა. აგებულია სივრცული ცვლადის მიმართ ნახევრადდისკრეტული და სრულად

დისკრეტული სასრულსხვაობიანი სქემები. მოყვანილია შესაბამისი კრებადობის თეორემები. 

16. შეისწავლება ი. ვეკუას მოდელის რიცხვითი რეალიზაციის საკითხი ერთგანზომილებიანი 

მოდელური ამოცანისათვის. როგორც ცნობილია, ეს მოდელი იგება, როდესაც ბაზისად აღებულია 

ლეჟანდრის პოლინომიალური სისტემა. იგივე ამოცანა იხსნება იმ შემთხვევისათვისაც, როდესაც 

ბაზისად აღებულია სრული სისტემა, რომელიც აკმაყოფილებს სასაზღვრო, ამ შემთხვევაში 

ნეიმანის ტიპის, პირობებს. ორივე შემთხვევისათვის შექმნილია ალგორითმები, რომელთა 
საშუალებით აგებული ამონახსნები ტოლია. 

17. შესწავლილია სინგულარული ინტეგრალური განტოლების მიახლოებითი ამონახსნის 
საკითხები და უძრავი სინგულარობის შემცველი ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემები. 
შესწავლილი ინტეგრალური განტოლებები მიღებულია დრეკადობის თეორიის ანტიბრტყელი 
ამოცანებიდან კომპოზიტური (ნაწილობრივად ერთგვაროვანი) ორთოტროპული (კერძოდ, 

იზოტროპული) სიბრტყისთვის, რომელიც შესუსტებულია ბზარით, როდესაც ის აღწევს ან კვეთს 

გამყოფ საზღვარს მართი კუთხით. მიახლოებითი ამოხსნის ალგორითმები შემუშავებულია 

კოლოკაციის მეთოდის გამოყენებით, კერძოდ, დისკრეტულ განსაკუთრებულობათა მეთოდით. 

ორივე შემთხვევაში (როდესაც ბზარი აღწევს ან კვეთს გამყოფ საზღვარს) შესწავლილია 
ამონახსნების ყოფაქცევა და გამოთვლილია დაძაბულობის ინტენსივობის ფაქტორები ბზარის 
ბოლოებზე. წარმოდგენილია რიცხვითი გამოთვლების შედეგები. მიღებული შედეგების 
მიხედვით გაკეთებულია ბზარის გავრცელების ჰიპოთეტური პროგნოზები. 

18. განხილულია საწყის-სასაზღვრო ამოცანა ჯ. ბოლის (J.Ball) არაწრფივი ინტეგრო-

დიფერენციალური განტოლებისთვის, რომელიც აღწერს ძელის დინამიკურ მდგომარეობას. 

მიახლოებითი ამონახსნის საპოვნელად გამოყენებულია გალიორკინის მეთოდი, მდგრადი 

სიმეტრიული სხვაობიანი სქემა და იაკობის იტერაციული მეთოდი. წარმოდგენილია 

პრაქტიკული ამოცანის მიახლოებითი ამოხსნის საკითხები. კერძოდ, კონკრეტული რკინის 

ძელისთვის საწყის-სასაზღვრო ამოცანის   რიცხვითი გათვლების მონაცემები მოყვანილია 
ცხრილის სახით. 

19. განხილულია ორგანზომილებიანი უკუმშვადი სითხის დინებას მართკუთხედის გარშემო, 

აგრეთვე ორ მსგავს მართკუთხედს შორის. სიჩქარის კომპონენტები აკმაყოფილებენ ნავიე-სტოქსის 

განტოლებათა სისტემას სათანადო საწყის-სასაზღვრო პირობებით. ამ სისტემის გარკვეული 
მოდიფიკაციის შედეგად მიღებულია ახალი ტიპის ზუსტი ამოხსნები. 

20. შემოღებულია ნადარაიავატსონის ტიპის გულოვანი შეფასება პუასონის რეგრესიის 

ფუნქციისათვის. შესწავლილია აღნიშნული შეფასების თვისებები. კერძოდ დადგენილია 
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თანაბრად ძალდებულობის პირობები და დამტკიცებულია შეფასებასთან დაკავშირებული 

უწყვეტი ფუნქციონალებისათვის ცენტალური ზღვარითი თეორემები. 

21. შემოტანილია ორი ცვლადის ფუნქციის სუპზომადობის საკმაოდ ზოგადი ვერსია და 

ნაჩვენებია, რომ არსებობს ორი ცვლადის არაზომადი ფუნქცია, რომელიც ორმხრივად სუპ

ზომადია. განხილულია აგრეთვე შემოღებული ცნების გარკვეული დისკრეტული ვარიანტი.   

22. მარტინის აქსიომის გამოყენებით, აგებულია მაზურკევიჩის სიმრავლე, რომელიც არის 

უნივერსალურად ნულზომადი. ამასთან ერთად დამტკიცებულია, რომ დამხმარე სიმრავლურ

თეორიული აქსიომების გარეშე ასეთი სიმრავლე ვერ აიგება.  

23. დამტკიცებულია სერპინსკიზიგმუნდის ტიპის ფუნქციების არსებობა ისეთი ტოპოლოგიური 

სივრცეებისათვის, რომელთა სიმძლავრეები ომეგახარისხებს წარმოადგენენ. გამოკვლეულია 

ასეთი ფუნქციების კავშირები სივრცეების ე.წ. ბლამბერგის თვისებასთან.24. განხილულია ზომათა 

ზოგიერთი კლასი და შეფასებულია მათი სიმძლავრეები.  

25. დამტკიცებულია დებულებები, რომელთა თანახმად, ლაკუნების მქონე უოლშის მწკრივის 

ყოველი კოეფიციენტის გამოთვლა შესაძლებელია, თუ ცნობილია ამ მწკრივის ჯამის მნიშვნელობა 

სათანადო ორ წერტილში.  

 

 

 

7.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
7.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 

გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. A. Kharazishvili, Notes on Real Analysis and Measure Theory, SpringerVerlag, BerlinHeidelberg, 2022, 

260 p. 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. წიგნში გაშუქებულია ნამდვილი ანალიზისა და ზომის თეორიის ზოგიერთი აქტუალური თემა 

და საკითხი. მათ შორის აღსანიშნავია: ოსცილაციის ფუნქციების სრული დახასიათება, 

აბსოლუტურად არაზომადი პროექციული ფუნქციების არსებობის საკითხი, განმეორებითი 

ინტეგრალების კომუტატიურობის საკითხი, ინვარიანტული (კვაზიინვარიანტული) ზომების 

გაგრძელების ზოგადი ამოცანის ჩამოყალიბება და მისი გადაწყვეტის მეთოდების განხილვა, 

ინვარიანტული ზომების შტეინჰაუზის თვისება და მათი ერგოდიულობა, თვლად ჯგუფებთან 

ასოცირებული სელექტორების ზომადობასთან დაკავშირებული საკითხები, უგულებელყოფადი 

და აბსოლუტურად არაზომადი სიმრავლეების თვისებების აღწერა, პეანოს ტიპის ასახვების 

მაგალითები და მათი გამოყენებები მათემატიკის სხვადასხვა დარგში. 
 

7.3. სტატიები 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI; 

ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი ISSNის მითითებით; გვერდების რაოდენობა 

 

1. G. Jaiani. Hierarchical Models of Conduction of Heat in Continua Contained in Prismatic Shelllike 

Domains. In: Altenbach, H., Bauer, S., Eremeyev, V.A., Mikhasev, G.I., Morozov, N.F. (eds) Recent 

Approaches in the Theory of Plates and PlateLike Structures. Advanced Structured Materials, vol 151. 

Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/9783030871857_8 

2. N. Chinchaladze. On One Oscillation Problem of Zeroth Approximation of Hierarchical Model for 

Porous Elastic Plates with Variable Thickness. Current Trends in Analysis, its Applications and 

Computation Proceedings of the 13th ISAAC Congress (accepted for publication). 

3. N. Zirakashvili.  Investigation streeestrain state of body with parabolic boundary. Proceedings of VI 

international scientific conference "mathematical modelling", 7 – 10 december, 2022, Borovets, 

Bulgaria, ISSN 25350978 (print), ISSN 26033003 (online), p. 1518.  

https://mathmodel.eu/sbornik/2022.pdf  
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4. B. Gulua. On Hierarchical Models of Elastic Shallow Shells with Voids. Current Trends in Analysis, its 

Applications and Computation (2022), 4149. Birkhäuser, Cham. Series ISSN 22970215, 

https://doi.org/10. 1007/9783 030875022_5 

5. Lamara Bitsadze, Boundary Value Problems of Thermoelasticity for Porous Sphere and for a Space with 

Spherical Cavity, Brilliant Engineering, 3 (1), 110, Abdulkadir Cüneyt AYDIN, 2022 

https://www.acapublishing.com/dosyalar/baski/BEN_2021_501.pdf 
6. I. Tsagareli. Dynamic problems for elastic bodies with double voids. ZAMM Journal of applied 

mathematics and mechanics,102 (4), e202000335, Wiley, 2022. ISSN 0044 2267; 9 p. 

https://doi.org/10.1002/zamm. 202000335;  

7. Nachaoui Mourad,  Nachaoui Abdeljalil  and Tadumadze Tamaz. On the numerical approximation of 

some inverse problems governed by nonlinear delay differential equation. 

https://doi.org/10.1051/ro/2022080; RAIROOper. Res. 56 (2022); ISSN 03990559, EISSN 28047303; 

France, EDP Sciences; 17 გვერდი.   

8. Bokhua E., Dvalishvili Ph., Gorgodze N., Tadumadze T. Existence of an optimal element for the quasi

linear neutral control problem. Proceeding of the 8th International Conference on Control and 

Optimization with Industrial Applications, Volume 1, Baku, Azerbaijan, 2022; ISBN 978 – 9952 – 37 – 

860 – 3, ISBN 978 – 9952 – 37 – 862 – 7; Baku, BakuState University Press; 3 გვერდი. 

9. Shavadze T. On the wellposedness of the Cauchy problem for the quasilinear controlled neutral 

functional differential equation. International Conference on Mathematical Analysis and Applications 

in Science and Engineering – Book of Extended Abstracts, Porto, Portugal, 2022; ISBN: 97898953496

30; DOI: https://doi.org/10.34630/20734; Publisher: ISEP | P. PORTO. pp. 4 გვერდი. 

10. T. Jangveladze, Z. Kiguradze, M. Kratsashvili, B. Neta, Numerical solution for a nonlinear diffusion 

model with source terms. Accepted for publication: Georgian Mathematical Journal, GMJ/2022228 (31 

pp.) 

11. D. Natroshvili, T. Tsertsvadze, On an alternative approach for mixed boundary value problems for the 

Laplace equation, Georgian Mathematical Journal, vol. 29, no. 6, 2022, pp. 883895. https://doi.org/ 

10.1515/gmj20222177 
12. D. Natroshvili, T. Tsertsvadze, Mixed boundary value problems for the Helmholtz equation, To appear 

in Journal of Integral Equations and Applications (14 pp.)  

13. D.Natroshvili, T. Tsertsvadze, On an alternative approach for mixed boundary value problems for the 

Lamé system, To appear in Journal of Elasticity (26 pp.) 

14. G. Chkadua, D. Natroshvili – Mathematical aspects of fluidmultiferroic solid interaction dynamical 

problems.  To appear in Applicable Analysis (30 pp.) 

15. J.L. Rogava, Approximation of Operator Semigroups Using LinearFractional Operator Functions and 

Weighted Averages, DOI: 10.1134/S0016266322020058, Functional Analysis and Its Applications, 2022, 

Vol. 56, No. 2, pp. 116–129. 

16. Goginava, U. Almost everywhere summability of twodimensional WalshFourier 

series,Positivity, 2022, 26(4), 63. 

17. Goginava, U., Nagy, K. Some Properties of The WalshNörlund Means Quaestiones Mathematicaet 2022 

18. Gát, G., Goginava, U. Cesàro means with varying parameters of Walsh–Fourier series, Periodica 

Mathematica Hungarica, 2022 

19. Goginava, U., Nagy, K. Matrix Summability of Walsh–Fourier Series Mathematics, 2022, 10(14), 2458 

20. Gát, G., Goginava, U. Almost everywhere convergence and divergence of Cesàro means with varying 

parameters of Walsh–Fourier series, Arabian Journal of Mathematics, 2022, 11(2), pp. 241–259 

21. Gát, G., Goginava, U. The Walsh–Fourier Transform on the Real Line Journal of Contemporary 

Mathematical Analysis, 2022, 57 (4), pp. 205–214. 

22. Giorgadze, G., Mityushev, V. (2022).  Bogdan Bojarski in Complex and Real Worlds. In: Cerejeiras, P., 

Reissig, M. (eds) Mathematical Analysis, its Applications and Computation. ISAAC 2019. Springer 

Proceedings in Mathematics & Statistics, vol 385. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/9783030

971274_5 

23. Giorgadze, G., Makatsaria, G. (2022). Some Properties of the Solutions Space of Irregular Elliptic 

Systems. In: Cerejeiras, P., Reissig, M., Sabadini, I., Toft, J. (eds) Current Trends in Analysis, its 

Applications and Computation. Trends in Mathematics. Birkhäuser, Cham. https://doi.org/10.1007/978

3030875022_15 
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24. ალექსანდრე ღურჭუმელია, ლუკა სორისო - ვალვო, დავიდ ბურგეს, ემილია იორდანოვა, 

ხათუნა ელბაქიძე (ჩარგაზია), ოლეგ ხარშილაძე, დიანა კვარაცხელია. 

დედამიწისმაგნიტოსფეროს გარდამავალი არისკვაზი პარალელური და კვაზი 
პერპენდიკულარული კონფიგურაციების შედარება: მულტიფრაქტალური ანალიზი, 

საზღვრები ფიზიკაში (Frontiers in physics), t. 10, 2022  https://doi.org/10.3389/fphy.2022.903632 

25. Khatiashvili N., On the Incompressible Fluid Flow over the Prismatic Bodies. International Journal of 

Physics. 2022, 10(2), 93101. DOI: 10.12691/ijp1022; ISSN (Print): 23334568 

26. Khatiashvili N., On the Stokes Flow in Pipes with the Polygonal CrossSection, Lecture Notes in 

Engineering and Computer Science, Proceedings of The World Congress on Engineering 2022, 68 July, 

2022, London, U.K, pp.17. (ISSN 97898814048); http://www.iaeng.org/publication/WCE2022/ 

27. Khatiashvili N., "On the Creeping Flow in Prismatic Pipes," IAENG International Journal of Applied 

Mathematics, vol. 52, no. 4, pp.11441149, 2022; ISSN: 19929986 

http://www.iaeng.org/IJAM/issues_v52/ issue4/index.html 

28. Mikheil Rukhaia, Anriette Bishara, Unranked Fuzzy Logic and Reasoning, In: Zgurovsky, M., 

Pankratova, N. (eds) System Analysis & Intelligent Computing: Theory and Applications. Studies in 

Computational Intelligence, vol 1022, pp. 339353, Springer, 2022. 

29. Besik Dundua, Temur Kutsia, Mikheil Rukhaia, Unranked Nominal Unification, In: Özgün, A., Zinova, 

Y. (eds) Language, Logic, and Computation. TbiLLC 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 

13206, pp. 279296, Springer, 2022. 

30. T. D. Kaladze, A. P. Misra,  Animesh Roy, Debjani Chatterjee, Nonlinear evolution of internal gravity 

waves in the Earth’s ionosphere: Analytical and numerical approach  

https://doi.org/10.1016/j.asr.2022.02. 014; Advances in Space Research, v. 69, (2022), 3374 – 3385. 

31. Babilua, P.; Nadaraya, E. On a new estimation method of the Bernoulli regression function. Theory 

Probab. Appl. 67 (2022), no. 2, 163—174.  https://doi.org/10.4213/tvp5434 

32. Babilua, P.; Nadaraya, E. On a new method of the testing hypothesis of equality of two Bernoulli 

regression functions for group observations. Georgian Math. J. 29 (2022), no. 2, 167177. 

https://doi.org/10.1515/gmj20212133 

33. Kachiashvili, K.J. and Kvaratskhelia, V.V. (2022) The Use of Imitation Models at Developing and 

Introducing InformationControl Systems. Journal of Software Engineering and Applications, 15(7), 

240247. doi: 10.4236/jsea.2022.157014 

34. Kachiashvili, K. A Brief Review of Existing Approaches of Statistical Hypotheses Testing. Academia 

Letters, 17, 2022, Article 5920. https://doi.org/10.20935/AL5920 

35. A. Kharazishvili, On a geometric statement of Ramsey type, Georgian Mathematical Journal, v. 29, n. 2, 

2022, pp. 229232. 

36. A. Kharazishvili, On rainbow isosceles nsimplexes, Georgian Mathematical Journal, v. 29, n. 4, 2022, 

pp. 543549. 

37. Mariam Beriashvili, Ralf Schindler, Volume 29 Issue 3 Issue of Georgian Mathematical Journal 

“Mazurkiewicz sets with no wellordering of the reals” pg: 343345, https://doi.org/10.1515/gmj2022

2142  

 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. ფირფიტისებრი და ღეროსებრი არალიპშიცური საზღვრის მქონე 3განზომილებიან არეებში 

აგებულია სითბოს გადაცემის იერარქიული მოდელები. 

2. ნაშრომის მიზანია გამოვიკვლიოთ ერთგვაროვანი დირიხლეს ამოცანა რთული გეომეტრიის 

მქონე ფოროვანი დრეკადი პრიზმული გარსის მსგავსი სხეულების რხევის შემთხვევაში ცნობილი 

მათემატიკური მოდელების ფარგლებში. 

3. სასაზღვრო ამოცანები განხილულია პარაბოლურ კოორდინატთა სისტემაში. პარაბოლურ 

კოორდინატებში ჩაწერილია წონასწორობის განტოლებათა სისტემა და ჰუკის კანონი, აგებულია 

დრეკადობის თეორიის ორგანზომილებიანი ამოცანების ანალიზური (ზუსტი) ამონახსნები 

პარაბოლურ კოორდინატთა სისტემის საკოორდინატო ღერძებით შემოსაზღვრულ არეში. 

წარმოდგენილია პარაბოლურ კოორდინატთა სისტემის საკოორდინატო ღერძებით 

შემოსაზღვრული ერთგვაროვანი იზოტროპული სხეულის დრეკადი წონასწორობის შიგა 
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სასაზღვრო ამოცანები, როდესაც პარაბულურ საზღვარზე მოცემულია ნორმალური ან მხები 

ძაბვები. ზუსტი ამონახსნები მიღებულია ცვლადთა განცალების მეთოდით. წარმოდგენილია 

ხსენებული სასაზღვრო ამოცანების რიცხვითი შედეგები შესაბამისი გრაფიკებით და დასკვნით. 

4. მიღებულია ვეკუას იერარქიული მოდელები გარსებისათვის სიცარიელებით. ფირფიტე

ბისათვის, N=0 მიახლოებაში, მიღებულია ზოგადი ამონახსნები ანალიზური ფუნქციებისა და ჰელ

მჰოლცის ამონახსნების საშუალებით. 

5. ფოროვანი დრეკადი სფეროსათვის და სფერული ღრუს მქონე სივრცისათვის აგებულია 

სასაზღვრო ამოცანების (BVPs) ცხადი ამონახსნები. ამ კვლევაში იზოტროპული ფოროვანი მასალის 

განტოლებათა სისტემის რეგულარული ამონახსნი აგებულია ელემენტარული (ჰარმონიული, 

ბიჰარმონიული და მეტაჰარმონიული) ფუნქციებით. ძირითადი სასაზღვრო ამოცანები 

(დირიხლეს ტიპის სასაზღვრო ამოცანები სფეროსთვის და ნეიმანის ტიპის სასაზღვრო ამოცანები 

სფერული ღრუს მქონე სივრცისთვის) ცალსახად არის ამოხსნილი. წარმოდგენილი ამონახსნები 

მოცემულია ჰარმონიული, ბიჰარმონიული და მეტაჰარმონიული ფუნქციების საშუალებით. 

6. ამოხსნილია დინამიკის საწყისსასაზღვრო ამოცანები დრეკადი იზოტროპული სხეულისათვის 

ორგვარი სიცარიელით. ლაპლასის გარდაქმნის გამოყენებით ეს ამოცანები მიყვანილია 

ფსევდორხევის  სასაზღვრო ამოცანებზე, რომელთა ამონახსნები წარმოდგენილია ცხადი სახით, 

აბსოლუტურად და თანაბრად კრებადი მწკრივების სახით. დამტკიცებულია, რომ შებრუნებული 

გარდაქმნები იძლევა თავიდან დასმული დინამიკის ამოცანების ამონახსნებს. გამოკვლეულია 

განხილული  ამოცანების რეგულარულ ამონახსნთა ერთადერთობის საკითხი. 

7. მიახლოებით ამოხსნილია შებრუნებული ამოცანა დაგვიანების პარამეტრისა და საწყისი მონაცე

მების მიმართ არაწრფივი დაგვიანებულარგუმენტიანი დიფერენციალური განტოლებისთვის. 

შებრუნებული ამოცანა დაყვანილია ოპტიმალური მართვის ამოცანაზე, რომლისთვის დამტკი

ცებულია ოპტიმალურობის აუცილებელი პირობები. შემოთავაზებულია ამოცანის ამოხსნის 

ალგორითი. ჩატარებულია რიცხვითი ექსპერიმენტები.  

8. ოპტიმალური ამაცანისთვის არაფიქსირებული დროით, რომელიც შეიცავს ნეიტრალურ დიფე

რენციალურ განტოლებას ორი ტიპის მართვით, რომლის მარჯვენა მხარე წრფივია ფაზური 

სიჩქარის წინაისტორიის მიმართ, დამტკიცებულია ოპტიმალური ელემენტის არსებობის 

თეორემები. ელემენტის ქვეშ იგულისხმება საწყისი და საბოლოო მომენტების, დაგვიანების 

პარამეტრების,  საწყისი ვექტორისა და მართვების ერთობლიობა. 

9. ნეიტრალური ფუნქციონალურიდიფერენციალური განტოლებისთვის, რომლის მარჯვენა მხარე 

წრფივია ფაზურ კოორდინატებში სიჩქარის წინა ისტორიის მიმართ, გამოკვლეულია საწყის 

მონაცემების და განტოლების მარჯვენა მხარის არაწრფივ წევრის შეშფოთების მიმართ  ამონახსნის 

უწყვეტად დამოკიდებულების საკითხი. არაწრფივი წევრის და საწყისი მონაცემის შეშფოთება 

მცირეა,  შესაბამისად, ინტეგრალური და სტანდარტული აზრით. საწყისი მონაცემების ქვეშ 

იგულისხმება  დაგვიანების პარამეტრების, საწყისი ვექტორისა და ფუნქციის, მართვის ფუნქციის 

ერთობლიობა. 

10. შესწავლილია წყაროს წევრებიანი არაწრფივი დიფუზიური მოდელი. იგი დაფუძნებულია 

მაქსველის განტოლებათა ცნობილ სისტემაზე. რომელიც აღწერს ელექტრომაგნიტური ველის 

გავრცელებას გარემოში. დამტკიცებულია განხილული საწყისსასაზღვრო ამოცანის ცალსახად 

ამოხსნადობა. დაფიქსირებულია ამონახსნის ყოფაქცევა დროითი ცვლადის უსასრულოდ 

ზრდისას. აგებული და შესწავლილია სასრულსხვაობიანი სქემა. აღწერილია რიცხვითი ამოხსნის 

ალგორითმი. პარამეტრების სხვადასხვა მნიშვნელობებისათვის ჩატარებულია რიცხვითი 

ექსპერიმენტები. მოყვანილია მრავალი გრაფიკული ილუსტრაცია, რომლებიც  შეესაბამებიან 

თეორიული კვლევების შედეგებს. 

11. ლაპლასის განტოლებისთვის განხილულია შერეული სასაზღვრო ამოცანა, როდესაც განსახილ

ველი სასრული არის საზღვარი გაყოფილი ორ არათანამკვეთ ქვეზედაპირად, სადაც მოცემულია 

დირიხლეს და ნეიმანის ტიპის სასაზღვრო პირობები. პოტენციალთა მეთოდის გამოყენებით 

დაფუძნებულია ახალი მიდგომა ამ შერეული ტიპის ამოცანის გამოსაკვლევად. დამტკიცებულია, 

რომ ამონახსნი შეიძლება წარმოდგენილი იყოს მარტივი და ორმაგი ფენის პოტენციალების ჯამის 

სახით, რომელთა სიმკვრივეების საყრდენია შესაბამისად დირიხლეს და ნეიმანის პირობების 

მატარებელი ქვეზედაპირები. ამ წარმოდგენით შერეული სასაზღვრო ამოცანა დაყვანილია 

არასტანდარტული ტიპის ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემაზე, რომელიც გაცილებით მარტივი 

ფორმისაა ვიდრე ლიტერატურაში აქამდე  ცნობილი ინტეგრალური განტოლებები. კერძოდ, 

სტატიაში მიღებული სისტემა არ შეიცავს  სტეკლოვპუანკარეს ტიპის ოპერატორებს და მარჯვენა 
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მხარეები ემთხვევა   შერეული ამოცანის დირიხლეს და ნეიმანის სასაზღვრო მონაცემებს. 

დამტკიცებულია, რომ მიღებული სასაზღვრო ინტეგრალური განტოლებები ცალსახად და 

უპირობოდაა ამოხსნადი სობოლევისა და ბესოვის ფუნქციურ სივრცეებში, რის გამოყენებითაც 

დადგენილია საწყისი შერეული ამოცანის ცალსახად ამოხსნადობა და ახალი ფორმით 

წარმოდგენადობა; ასევე გამოკვლეულია ამონახსნის რეგულარობა ჩაკეტილ არეში. ამონახსნის 

წარმოდგენის ეს ახალი ფორმა საშუალებას იძლევა შეიქმნას  არსებითად გამარტივებული 

რიცხვითი ალგორითმები.  

12. ჰელმჰოლცის განტოლებისთვის განხილულია შერეული სასაზღვრო ამოცანა, როდესაც 

უსასრულო არის საზღვარი გაყოფილი ორ არათანამკვეთ ქვეზედაპირად, სადაც მოცემულია 

დირიხლეს და ნეიმანის ტიპის სასაზღვრო პირობები. პოტენციალთა მეთოდის გამოყენებით 

დაფუძნებულია ახალი მიდგომა ამ შერეული ტიპის ამოცანის გამოსაკვლევად. დამტკიცებულია, 

რომ ამონახსნი შეიძლება წარმოდგენილი იყოს მარტივი და ორმაგი ფენის პოტენციალების ჯამის 

სახით, რომელთა სიმკვრივეების საყრდენია შესაბამისად დირიხლეს და ნეიმანის პირობების 

მატარებელი ქვეზედაპირები. ამ წარმოდგენით შერეული სასაზღვრო ამოცანა დაყვანილია 

არასტანდარტული  ტიპის ინტეგრალურ განტოლებათა სისტემაზე, რომელიც გაცილებით 

მარტივი ფორმისაა ვიდრე ლიტერატურაში აქამდე  ცნობილი ინტეგრალური განტოლებები. 

კერძოდ, სტატიაში მიღებული სისტემა არ შეიცავს  სტეკლოვპუანკარეს ტიპის ოპერატორებს და 

მარჯვენა მხარეები ემთხვევა   შერეული ამოცანის დირიხლეს და ნეიმანის სასაზღვრო მონაცემებს. 

დამტკიცებულია, რომ მიღებული სასაზღვრო ინტეგრალური განტოლებები ცალსახად და 

უპირობოდაა ამოხსნადი სობოლევისა და ბესოვის ფუნქციურ სივრცეებში სიხშირის პარამეტრის 

ნებისმიერი მნიშვნელობისათვის, რის გამოყენებითაც დადგენილია საწყისი შერეული ამოცანის 

ცალსახად ამოხსნადობა და ახალი ფორმით წარმოდგენადობა, ასევე გამოკვლეულია ამონახსნის 

რეგულარობა ჩაკეტილ არეში. ამონახსნის წარმოდგენის ეს ახალი ფორმა საშუალებას იძლევა 

შეიქმნას  არსებითად გამარტივებული რიცხვითი ალგორითმები. 

13. დრეკადობის თეორიის ლამეს განტოლებისთვის განხილულია სტატიკის შერეული სასაზღვრო 

ამოცანა, როდესაც განსახილველი დრეკადი სხეულის საზღვარი გაყოფილი ორ არათანამკვეთ 

ქვეზედაპირად, სადაც მოცემულია გადაადგილებისა და ძაბვის ვექტორების ზღვრული 

მნიშვნელობები, ანუ დირიხლეს და ნეიმანის ტიპის სასაზღვრო პირობები. პოტენციალთა 

მეთოდის გამოყენებით დაფუძნებულია ახალი მიდგომა ამ შერეული ტიპის ამოცანის 

გამოსაკვლევად. დამტკიცებულია, რომ ამონახსნი შეიძლება წარმოდგენილი იყოს მარტივი და 

ორმაგი დრეკადი პოტენციალების ჯამის სახით, რომელთა სიმკვრივეების საყრდენია  შესაბამისად 

დირიხლეს და ნეიმანის პირობების მატარებელი ქვეზედაპირები. ამ წარმოდგენით შერეული 

სასაზღვრო ამოცანა დაყვანილია არასტანდარტული ტიპის ინტეგრალურ განტოლებათა  

სისტემაზე, რომელიც გაცილებით მარტივი ფორმისაა ვიდრე ლიტერატურაში აქამდე ცნობილი 

ინტეგრალური განტოლებები. კერძოდ, სტატიაში მიღებული სისტემა არ შეიცავს  სტეკლოვ

პუანკარეს ტიპის ოპერატორებს და მარჯვენა მხარეები ემთხვევა  შერეული  ამოცანის დირიხლეს 

და ნეიმანის სასაზღვრო მონაცემებს. დამტკიცბულია, რომ მიღებული სასაზღვრო ინტეგრალური 

განტოლებები ცალსახად და უპირობოდაა ამოხსნადი სობოლევისა და ბესოვის ფუნქციურ 

სივრცეებში, რის გამოყენებითაც დადგენილია საწყისი შერეული ამოცანის ცალსახად 

ამოხსნადობა და ახალი ფორმით წარმოდგენადობა; ასევე გამოკვლეულია ამონახსნის 

რეგულარობა ჩაკეტილ არეში. ამონახსნის წარმოდგენის ეს ახალი ფორმა საშუალებას იძლევა 

შეიქმნას  არსებთად გამარტივებული რიცხვითი ალგორითმები. 

14. გამოკვლეულია სითხისა და მყარი დრეკადი სტრუქტურების დინამიკური ურთიეთქმედების 

ამოცანები, როდესაც მყარი სტრუქტურა აღიწერება განზოგადებული თერმოელექტრომაგნიტო 

დრეკადობის თეორიის მოდელით. დროითი ცვლადის მიმართ ლაპლასის გარდაქმნის 

გამოყენებით, დინამიკის  ამოცანა დაიყვანება ე.წ. ფსევდორხევის ელიფსურ ტრანსმისიის 

ამოცანაზე, რომელიც დამოკიდებულია კომპლექსურ პარამეტრზე. ჩატარებულია ამ ელიფსური 

ამოცანის დეტალური გამოკვლევა და დამტკიცებულია ფსევდორხევის ტრანსმისიის ამოცანის 

ცალსახად ამოხსნადობა. ნაჩვენებია, რომ ამ შემთხვევაში რეზონანსული სიტუაცია არ 

წარმოიქმნება. შესწავლილია ფსევდორხევის ტრანსმისიის ამოცანის ამონახსნის დამოკიდებულება 

კომპლექსურ პარამეტრზე, მიღებულია ამ პარამეტრის მიმართ ასიმპტოტური შეფასება 

უსასრულობის მიდამოში და დაფუძნებულია გამოყენებული მეთოდი. კერძოდ, დამტკიცებილია, 

რომ არსებობს ფსევდორხევის ტრანსმისიის ამოცანის ამონახსნის შებრუნებული ლაპლასის 
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გადაქმნა, რომელიც    წარმოადგენს სითხისა და მყარი დრეკადი სტრუქტურების დინამიკური 

ურთიეთქმედების ამოცანის ამონახსნს. გამოკვლეულია ამონახსნის სიგლუვე.  

15. განხილულია ბანახის სივრცეში ანალიზური ნახევარჯგუფის აპროქსიმაცია ოპერატორული 

წილადწრფივი ფუნქციების ნატურალური ხარისხების მიმდევრობის საშუალებით.   

დამტკიცებულია, რომ  აპროქსიმაციის რიგი ნახევარჯგუფის წარმომქნელი ოპერატორის 

განსაზღვრის არეში არის O(n^{2}ln(n)). განხილულია ასევე exp(tA) ნახევარჯგუფის აპროქსიმაცია 

აწონილი საშუალოებით, როცა A არის თვითშეუღლებული და დადებითად განსაზღვრული 

ოპერატორი და წარმოდგება ასეთივე ოპერატორების სასრული ჯამის სახით. დამტკიცებულია, 

რომ თანაბარ ტოპოლოგიაში აპროქსიმაციის რიგია O(n^{1/2}ln(n)). 

16. ორმაგი ფურიეუოლშის მწკრივებისათვის დადგენილია საკმარისი პირობები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ ფურიეს მწკრივების ჩეზაროს ცვლადი მაჩვენებლით მეთოდით შეჯამებადობას.  

17. ფურიეუოლშის მწკრივების ნორლუნდის საშუალოებისათვის დადგენილია შესაბამისი 

დირიხლეს გულებისათვის ორმხრივი შეფასებები, აუცილებელი საკმარისი პირობები ნორმით 

კრებადობისათვის, ასევე შესწავლილია თითქმის ყველგან კრებადობის საკითხები. 

18. ფურიეუოლშის მწკრივების ცვლადი მაჩვენებლით ჩეზაროს საშუალოებისათვის დადგენილია 

ნორმით და თითქმის ყველგან კრებადობის საკითხები. 

19. შესწავლილია ზოგად ოპერატორთა მიმდევრობა, რომელიც ასოცირდება ფურიეუოლშის 

მწკრივებთან და ასეთ ოპერატორთა მიმდევრობისათვის შესწავლია ზომით, ნორმით და თითქმის 

ყველგან კრებადობა. 

20. შესწავლილია ფურიეუოლშის მწკრივების ცვლადი მაჩვენებლით ჩეზაროს საშუალოების 

თითქმის ყველგან კრებადობის და განშლადობის საკითხები. 

21. განხილულია ახალი ჯგუფი, რომელიც წარმოადგენს ლოკალურად კომაქტურ ჯგუფს. ამ 

ჯგუფებისათვის აგებულია მახასიათებელთა ჯგუფი და მისი ზოგიერთი თვისებაა შესწავლილია. 

შემოღებულია ამ ჯგუფების მიმართ ფურიეს გარდაქმნის ცნება, რომელიც განსხვავებით 

კლასიკური შემთხვევისაგან, განსაზღრულია ნამდვილ რიცხვათა ღერძზე. 

22. სტატია ეძღვნება გამოჩენილი პოლონელი მათემატიკოსის ბოგდან ბოიარსკის სამეცნიერო 

მიღწევების მიმოხილვას. სტატია დაწერილია კრაკოვის ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ 

ვლადიმირ მიტიუშევთან ერთად, რომელსაც უკანასკნელ პერიოდში მჭიდრო სამეცნიერო 

თანამშრომლობა ჰქოდა პროფ. ბ. ბოიარსკისთან.  სტატია დაიწერა ISAACის ბორდის დაკვეთით 

და გამოქვეყნდა ISAACის  მე12 კონგრესის პლენარული მოხსენებების ტომში. 

23. პარამეტრზე დამოკიდებული ირეგულარული ელიფსური განტოლებათა სისტემის ამონახსნე

ბისათვის დამტკიცებულია ლიუვილის ტიპის თეორემა  და ნაჩვენებია, რომ ამონახსნა სივრცე 

მკაცრად არის დამოკიდებული პარამეტრის ასიმტოტურ ყოფაქცევაზე. აქედან მიღებულია 

მსგავსების პრინციპის ანალოგი ირეგულარული განტოლებათა სისტემისათვის. 

24. შესწავლილი შგ ტალღების ტურბულენტური დინამიკის შედარება დაკვირვებების 

მონაცემებთან. აღნიშნული ანალიზის საფუძველზე გამოვლენილია სუპერდიფუზიის პროცესების 

მნიშვნელოვანი ზეგავლენა ფუნდამენტურ პროცესებზე, ისეთი როგორიცაა დარტყმითი ტალღით 

გამოწვეული აჩქარება და ჰელიოსფეროს ენერგეტიკული ნაწილაკების გავრცელება. ნაჩვენებია 

აგრეთვე, რომ სუსტად დაჯახებად კოსმოსურ პლაზმაში ტურბულენტური კასკადი მეტ წილად 

განაპირობებს ენერგიის წყაროს, რომელიც განიცდის დისიპაციას მცირე მასშტაბიან სხვადასხვა 

კინეტიკურ პროცესებში. გაანალიზებულია ასეთი დისიპაციური მექანიზმები, რომელიც 

მოითხოვს ფლუქტუაციების კარგი სიზუსტით აღწერას, რომელიც  უზრუნველყოფს ენერგიის 

მცირე მასშტაბებში გადატანას. შეფასებულია სხვადასხვა ენერგეტიკული არხების მასშტაბირების 

თვისებებია დგილობრივი ენერგიის გადატანის პროცესების მაგნიტოსფერული ტურბულენტობის 

მესამე რიგის მომენტის მასშტაბირების კანონის გამოყენებით. კერძოდ, ნიშანსინგულარული 

ანალიზი იძლევა ინფორმაციას დადებითი და უარყოფითი ენერგიის ნაკადების სტრუქტურასა და 

ტოპოლოგიის შესახებ სხვადასხვა არხებში. მიღებული შედეგების საფუძველზე გამოვლენილ და 

დაფუძნებულ იქნა გამოკვლეულ მოვლენებსა და პროცესებს შორის მიზეზშედეგობრივი 

კავშირები. 

25. შესწავლილია სასრული და უსასრულო პრიზმული სხეულების გარსდენა არასტაციონარული 

უკუმშვადი სითხის ნაკადით. მათემატიკურად ეს პრობლემა მოდელირებულია როგორც ნავიე

სტოქსის არაწრფივი განტოლებათა სისტემა შესაბამისი საწყისი და სასაზღვრო პირობებით. 

კუთხოვანი სხეულების გარსდენა უკუმშვადი სითხით წარმოადგენს ჰიდროდინამიკის ერთერთ 

მნიშვნელოვან ამოცანას. ვუშვებთ, რომ კუთხეების მიდამოში სიჩქარის კომპონენტები არაგლუვი 
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ფუნქციებია. მათემატიკური ფიზიკის მეთოდების გამოენებით ნაპოვნია ამოცანის ზუსტი 

ამოხსნები სპეციფიკური წნევის პირობებში. პროგრამა მეპლის საშუალებით აგებულია სიჩქარის 

პროფილი. 

26.  შესწავლილია უკუმშვადი დიდი სიბლანტის  სითხის არასტაციონარული დინება სხვადასხვა 

კონფიგურაციის პრიზმულ მილებში. სიჩქარის კომპონენტების განსაზღვრისთვის შესწავლილია 

სტოქსის განტოლებათა სისტემა სათანადო საწყისი და სასზღვრო პირობებით. განხილულია 

ჰარმონიული წნევის შემთხვევა. კონფორმული ასახვისა და ინტეგრალურ განტოლებათა 

მეთოდების გამოყენებით მიღებულია სისტემის ერთადერთი ამოხსნა. 

27. შესწავლილია უკუმშვადი ერთგვაროვანი სითხის დინება სასრულ მილებში პოლიგონალური 

კვეთით. მიზანია სითხის სიჩქარის განსაზღვრა გარკვეული წნევისთვის. შესწავლილია შესაბამისი 

სტოქსის განტოლებათა სისტემა სათანადო საწყისი და სასაზღვრო პირობებით. კონფორმულ 

ასახვათა მეთოდით და პუასონის ფორმულის გამოყენებით სტოქსის სისტემა მიყვანილია 

ფრედჰოლმის განტოლებათა სისტემაზე, რომელიც ამოხსნილია მიმდევრობითი მიახლოების 

მეთოდით. ამრიგად, მიღებულია საწყისი სისტემის ანალიზური ამოხსნები. მაგალითისთვის 

მოყვანილია შემთხვევები, როდესაც მილის კვეთა წარმოადგენს სხვადასხვა წესიერ პოლიგონს. 

28. სტატია არის ავტორების მიერ წინა წლებში გამოქვეყნებული სტატიის გაგრძელება, სადაც 

შემოღებული იყო ურანგო არამკაფიო ლოგიკა. მოცემულ სტატიაში ამ ლოგიკისათვის 

შემუშავებულია მსჯელობის ტაბლო მეთოდი და დამტკიცებულია ამ მთეთოდის სისწორე და 

სისრულე. 

29. განხილულია ურანგო ნომინალური ენა, რომელიც არის ნომინალური ენის გაფართოება 

მიმდევრობითი ცვლადებითა და ტერმთა მიმდევრობებით. განსაზღვრულია ურანგო 

ნომინალური ტერმებისათვის უნიფიკაციის ამოცანა და შემუშავებულია ამ ამოცანის გადაჭრის 

ალგორითმი. 

30. სითხის თეორიულ მიახლოებაში შესწავლილია შიდა გრავიტაციული ტალღების არაწრფივი 

გავრცელება დედამიწის იონოსფეროს სუსტად იონიზირებულ უკუმშვად იონოსფეროში. 

ლიტერატურაში აქამდე არსებული  თეორია გაუმჯობესებულია  50 – 500 კმ სიმაღლის 

იონოსფეროს შრეებზე დედამიწის არაერთგვაროვანი გეომაგნიტური ველის გავლენის ეფექტებით. 

ნაჩვენებია, რომ იონოსფეროს ელექტროგამტარი შრეები ხელს უწყობენ განმხოლოებული 

დიპოლური გრიგალების (მოდონების) ფორმირებას.  მიღებული და გაანალიზებულია როგორც 

ანალიზური, ასევე რიცხვითი ამონახსნები. ნაპოვნია, რომ პედერსენის ელექტროგამტარობის 

არარსებობის დროს შესაძლებელია სხვადასხვა სივრცული ლოკალიზაციის მქონე სხვადასხვა  

გრიგალური სტრუქტურების ფორმირება, რომლებიც მოძრაობენ ზებგერითი სიჩქარით 

ენერგეტიკული დანაკარგების გარეშე.  მაგრამ პედერსენის ელექტროგამტარობის არსებობას  

შეუძლია გამოიწვიოს განმხოლოებული გრიგალური სტრუქტურის ამპლიტუდის შემცირება 

დროში და მისი საბოლოო გაქრობა ენერგეტიკული დანაკარების გამო. ასეთი ენერგეტიკული 

დანაკარგები შესაძლებელია შემცირდეს, ე.ი. გრიგალურულ სტრუქტურას შეუძლია 

გაიხანგრძლივოს არსებობა, თუკი  დენის ფუნქციასთან, ან სიმკვრივის ვარიაციასთან 

დაკავშირებული არაწრფივი ეფექტები მნიშვნელოვნად მაღალი გახდება ვიდრე პედერსენის 

ელექტროგამტარობასთან დაკავშირებული დისიპაცია. ასევე განსაზღვრულია პროცესის 

დინამიკის მახასიათებელი პარამეტრები, რომლებიც არსებულ ექსპერიმენტულ მონაცემებთან 

კარგ კორელაციას ავლენენ. 

31. აგებულია ბერნულის რეგრესიის ფუნქციის შეფასება ბერნშტეინის პოლინომების საშუალებით. 

შესწავლილია აგებული შეფასების ძალდებულობის და ასიმპტოტურად ნორმალობის საკითხი. 

აგებულია ჰიპოთეზის შემოწმების კრიტერიუმი ბერნულის რეგრესიის ფუნქციის სახის შესახებ. 

ასევე აგებულია ორი ბერნულის რეგრესიის ფუნქციის ტოლობის ჰიპოთეზის შემოწმების შესახებ 

კრიტერიუმი. შესწავლილია აგებული კრიტერიუმების ძალდებულობის საკითხი.  

32. დადგენილია ბერნულის რეგრესიის ფუნქციის შეფასებათა ინტეგრალური კვადრატული 

გადახრის ზღვარითი განაწილების კანონი ორი დაჯგუფებული შერჩევისთვის. ამის საფუძველზე 

აგებულია ახალი კრიტერიუმი ორი ბერნულის რეგრესიის ფუნქციის ტოლობის ჰიპოთეზის 

შემოწმების შესახებ. შესწავლილია აგებული კრიტერიუმის ძალდებულების საკითხი, გარდა ამისა, 

შესწავლილია კრიტერიუმის სიმძლავრის ასიმპტოტიკა გარკვეული ტიპის დაახლოებადი 

ალტერნატივებისთვის. 

33. შემოთავაზებულია ავტორების მიერ წლების განმავლობაში შექმნილი გარემოს წყლის 

დაბინძურების დონის გამოთვლის იმიტაციური მოდელები დაბინძურების წყაროების 
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ინტენსივობის გათვალისწინებით. ამ მიზნით განხილულია არასტაციონარული შემთხვევითი 

პროცესის ადიტიური მოდელი. მისი კომპონენტების მოდელირებისთვის შემოთავაზებულია 

მოდელები, რომლებიც ითვალისწინებენ ჩამდინარე წყლებისთვის მხოლოდ განზავების და 

თვითგაწმენდის პროცესებს, მდინარის წყლებისთვის კი სამგანზომილებიანი ტურბულენტური 

დიფუზიის განტოლებებს, ხოლო შემთხვევითი კომპონენტის მოდელირებისთვის 

შემოთავაზებულია მრავალგანზომილებიანი გაუსური მარკოვის მწკრივები. განხილულია ასეთი 

იმიტაციური მოდელების დანიშნულება, შესაძლებლობები და თავისებურებები წყლის 

ობიექტების თავისებურებების გათვალისწინებით. შემოთავაზებულია იმიტაციის მოდელების 

შექმნის მოდულური პრინციპი მათი შექმნისა და გამოყენების გასაადვილებლად. 

34. სტატისტიკური ჰიპოთეზების ტესტირების არსებული მიდგომების მოკლე განხილვა არის 

მოცემული. განხილულია კლასიკური მეთოდები, შედარებით ახალი პირობითი ბაიესის მეთოდი 

და მათი თავისებურებები. მოცემულია ამ მეთოდების არსის მოკლე აღწერები. ბოლოს მოცემულია 

რეკომენდაციები სტატისტიკური ჰიპოთეზების ტესტირების კონკრეტული მეთოდის 

არჩევისთვის. 

35. ევკლიდური სივრცისათვის ჩამოყალიბებულია რამსეის ტიპის ერთი დებულება, რომელიც 

ეხება ამ სივრცეში მდებარე წრფეთა ოჯახებს. ნაჩვენებია, რომ ამ დებულების მართებულობა 

დამოკიდებულია კონტინუუმის სიმძლავრის რეგულარობაზე ან სინგულარობაზე.   

36. განხილულია ევკლიდური nსივრცის წერტილთა გარკვეული ტიპის გაფერადება n+1 ფერის 

მეშვეობით. დამტკიცებულია, რომ იმ ტოლფერდა nსიმპლექსების რაოდენობა, რომლებიც ყველა 

ფერის მატარებელია, კონტინუუმის სიმძლავრის ტოლია.   

37. განხილულია სიმრავლეთა თეორიის კოჰენჰალპერნლევის მოდელი, რომელშიც არ 

სრულდება ნამდვილ რიცხვთა სავსებით დალაგება და  ამავე დროს არსებობს მაზურკიევიჩის 

სიმრავლე. 

 
 

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
8.1.საქართველოში 
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის დასახელება, ჩატარების დრო და 

ადგილი 

1. გიორგი ჯაიანი. იერარქიული მოდელების შესაბამისი მმართველი განტოლებები უწყვეტობის 

განტოლებისათვის პრიზმული გარსის მსგავსი არეების შემთხვევაში, ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი 

მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXXVI საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები, 2022 

წლის 1921 აპრილი, თბილისი. 

2. ნატალია ჩინჩალაძე. არაკუმშვადი სითხის იერარქიული მოდელების N=0 მიახლოება, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXXVI საერთაშორისო გაფართოებული 

სხდომები, 2022 წლის 1921 აპრილი, თბილისი. 

3. გიორგი ჯაიანი. ილია ვეკუას (19071977) ცხოვრება და სამეცნიერო მოღვაწეობა. საქართველოს 

მექანიკოსთა კავშირის XIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია კონფერენცია, მიეძღვნა 

აკადემიკოს ილია ვეკუას დაბადებიდან 115 და გარდაცვალებიდან 45 წლისთავს,  2426 აგვისტო, 

ბათუმი, საქართველო. 

4. გიორგი ჯაიანი. მათემატიკური იერარქიული მოდელები ფლუიდებისთვის. საქართველოს 

მექანიკოსთა კავშირის XIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია კონფერენცია, მიეძღვნა 

აკადემიკოს ილია ვეკუას დაბადებიდან 115 და გარდაცვალებიდან 45 წლისთავს,  2426 აგვისტო, 

ბათუმი, საქართველო. 

5. ნატალია ჩინჩალაძე. პრიზმული გარსის მსგავს არეებში მოძრავი ბლანტი სითხის იერარქიული 

მოდელების ნულოვანი მიახლოება. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის XIII ყოველწლიური 

საერთაშორისო კონფერენცია კონფერენცია, მიეძღვნა აკადემიკოს ილია ვეკუას დაბადებიდან 115 

და გარდაცვალებიდან 45 წლისთავს,  2426 აგვისტო, ბათუმი, საქართველო. 

6. ნ. ზირაქაშვილი. დრეკადობის თეორიის  ზოგიერთი სასაზღვრო ამოცანის  ანალიზური ამოხსნა 

ბიპოლარულ კოორდინატთა სისტემაში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის 

XXXVI საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები, 2022 წლის 1921 აპრილი, თბილისი. 
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7. ბაკურ გულუა. ძირითადი სასაზღვრო ამოცანები წრიული რგოლისათვის ორგვარი 

სიცარიელით, საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის XIII ყოველწლიური საერთაშორისო 

კონფერენცია, 2428 აგვისტო, 2022, ბათუმი. 

8. ბაკურ გულუა. ზოგიერთი ამოცანის ამოხსნა დრეკადი სხეულისათვის სიცარიელეებით ვეკუას 

თეორიის N=1 მიახლოების შემთხვევაში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის 

XXXVI საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები, 2022 წლის 1921 აპრილი, თბილისი.  

9. გიორგი კაპანაძე. ბლანტი დრეკადი კვადრატული ფირფიტის შიგნით თანაბრად მტკიცე 

კონტურის მოძებნის ამოცანა, საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის XIII ყოველწლიური 
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პროცესებისა და მათემატიკური სტატისტიკის გამოყენებანი ფინანსურ ეკონომიკასა და სოციალურ 

მეცნიერებებში VII. ქართულამერიკული უნივერსიტეტი, თბილისი, GAU, 2425 ნოემბერი, 

https://www.gau.edu.ge/ka/research/businessresearch/center 
55. Kachiashvili K.J. One Approach for Testing Asymmetrical Hypotheses, XII International Conference of the 
Georgian Mathematical Union, August 29-September 3, 2022, Batumi, 
http://gmu.gtu.ge/Batumi2022/proge.html 
56. Kachiashvili K.J ., Kachiashvili J.K. and Kvaratskhelia V.V.  Simulation models describing pollution 
processes in the environmental water objects. XIII Annual International Meeting of the Georgian Mechanical 
Union, 24 - 26 August, 2022, Batumi, Georgia. Organized by Georgian Mathematical Union, Georgian National 
Committee of Theoretical and Applied Mechanics, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Ilia Vekua 
Institute of Applied Mathematics, Batumi State Maritime Academy, Akaki Tsereteli State University. 
57. Aleksandre Tkeshelashvili, Some remarks on the absolute continuity for random measures under nonlinear 
transformations and applications in thermodynamics, XXXVI International Enlarged Sessions of the Seminar of 
Ilia Vekua Institute of Applied Mathematics of Ivane Javakhisvili Tbilisi State University, April 19-21, 2022 
Tbilisi, http://www.viam.science.tsu.ge/enlarged/2022/ 
58. მ. ბერიაშვილი, „Some measure classes in infinite dimensional Polish spaces” , საქართველოს 

მექანიკოსთა კავშირის XIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, 24.08.2022 26.08.2022, 

ბათუმი. 

59. მ. ბერიაშვილი, The Uniform Subsets and the Problem of Generalized Nonmeasurability, 

საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის ყოველწლიური XII საერთაშორისო კონფერენცია, 

29.08.202203.09.2022, ბათუმი. 

60. მ. ბერიაშვილი, ზოგიერთი ზომათა კლასი, მათი სიმძლავრე და გამოყენებები, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXXVI საერთაშორისო გაფართოებული 

სხდომები, 2022 წლის 1921 აპრილი, თბილისი   

61. შაქრო ტეტუნაშვილი, თენგიზ ტეტუნაშვილი. ზოგიერთი თითქმის ყველგან განშლადი 

ორთოგონალური მწკრივის კოეფიციენტების აღდგენის შესახებ, თსუ ანდრია რაზმაძის სახელობის 

მათემატიკის ინსტიტუტის კონფერენცია, მიძღვნილი აკადემიკოს ხვედრი ინასარიძის 90 წლის 

იუბილესადმი, 1518 თებერვალი, 2022, თბილისი. 

ანოტაცია: მოხსენებაში განხილულია ორთოგონალური მწკრივის კოეფიციენტების გამოთვლის 

ამოცანა ამ მწკრივის ჯამის საშუალებით. 

62. Shakro Tetunashvili, Tengiz Tetunashvili, On reconstruction of coefficients of some almost everywhere 

divergent orthogonal series, XXXVI International Enlarged Sessions of the Seminar of Ilia Vekua Institute of 

Applied Mathematics of Ivane Javakhisvili Tbilisi State University, April 1921, 2022, Tbilisi, Georgia, , 

Book of Abstracts, pp. 14. 

63. Tengiz Tetunashvili, On some versions of Mazurkiewicz type sets, Book of Abstracts, XXXVI 

International Enlarged Sessions of the Seminar of Ilia Vekua Institute of Applied Mathematics of Ivane 

Javakhisvili Tbilisi State University, April 1921, 2022, Tbilisi, Georgia, pp. 5 

64. თამარ ქასრაშვილი, ალგებრული წირების ზოგიერთი თვისება, ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი 

მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXXVI საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები, 2022 

წლის 1921 აპრილი, თბილისი. 

65. Tamar Kasrashvili, Some Remarks on Equidecomposability of Sets, XII International Conference of the 
Georgian Mathematical Union, August 29 - September 3, 2022, Batumi, Georgia. 
 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში ან სხვა 

გამოცემაში არ გამოქვეყნებულა) 
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8. 2.უცხოეთში 
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის დასახელება, ჩატარების დრო და 

ადგილი 

1. Zirakashvili Natela; Investigation streeestrain state of body with parabolic boundary; VI international 

scientific conference mathmodel 2022, 0710.12.2022, Borovets, Bulgaria 

https://mathmodel.eu/programa.pdf,   https://mathmodel.eu/sbornik/2022.pdf  

2. Maia M. Svanadze. „Potential Method in the Coupled Theory of Viscoelastic TriplePorosity Materials“. 

Fourth Edition of the International Conference on Research in Applied Mathematics and Computer Science 

(ICRAMCS 2022), 2022, Casablanca, Morocco. 

 https://icramcs2022.sciencesconf.org/data/icramcs2022_paper_29.html  

3. Bokhua E., Dvalishvili Ph., Gorgodze N., Tadumadze T. Existence of an optimal element for the quasi

linear neutral control problem. The 8th International Conference on Control and Optimization with 

Industrial Applications, 2426 August, 2022, Baku, Azerbaijan (იხილეთ 7.3 პუნქტში მე2 სტატია). 

4. Shavadze T. On the wellposedness of the Cauchy problem for the quasilinear controlled neutral 

functional differential equation. International Conference on Mathematical Analysis and Applications in 

Science and Engineering. June 2729, 2022, Porto, Portugal. https://doi.org/10.34630/20734 

5. Shavadze T., Tadumadze T. Continuous Dependence of Solution on the Initial Data for a Neutral 

Functional Differential Equation with the Two Types Controls. Functional Differential Equations and 

Applications( FDEA 2022). September 1824,  2022, Ariel, Israel. 

განხილულია კვაზიწრფივი ნეიტრალური ფუნქციონალურდიფერენციალური განტოლება, 

რომელიც შეიცავს ორი ტიპის მართვის ფუნქციას, რომელთაგან ერთერთი უბანუბან უწყვეტი 

სამართი ფუნქცია, ხოლო მეორე  ზომადი ფუნქციაა. დამტკიცებულია თეორემა ამონახსნის საწყის 

მონაცემებზე უწყვეტად დამოკიდებულების შესახებ. საწყისი მონაცემების ქვეშ იგულისხმება 

დაგვიანების პარამეტრების, საწყისი ფუნქციების, საწყისი ვექტორის და მართვის ფუნქციების 

ერთობლიობა. 

6. U. Goginava, Matrix summability of WalshFourier series. Fourth AUS Workshop in Analysis, 

Department of Mathematics and Statistics American University of Sharjah. March 19, 2022. 

განხილულია მაქსიმალური ოპერატორის ჰარდის სივრცეებზე შემოსაზღრულობისათვის 

აუცილებელი და საკმარისი პირობები. 

7. U. Goginava (Plenary Talk), “CURRENT TRENDS IN ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS” with a 

talk “ON THE CONVERGENCE AND DIVERGENCE OF WALSHFOURIER SERIES”, May 1215, 2022 

IvanoFrankivsk, Ukraine. 

განხილულია ფურიე უოლშის მწკრივების განშლადობის საკითხები სხვადსხვა შეჯამებადობის 

მეთოდებისათვის. 

8. U. Goginava, Summability in measure of twodimensional WalshFourier series, nternational conference 

of recent developments in mathematics (ICRDM2022), August 2426, 2022, Canadian University Dubai, 

UAE. 

ორმაგი ფურიეუოლშის მწკრივების ცვლადი მაჩვენებლით ჩეზაროს საშუალოების ზომით 

კრებადობაა განხილული. 
9. N. Khatiashvili, On the Stokes Flow in Pipes with the Polygonal Cross-Section,  29th World congress on 
Engineering (WCE), July 6-8, 2022, Imperial College, London, UK. 
10. Khatuna Elbakidze, SICT 2022 International Conference. Barcelona, Spain. April 27-29. Plasma vortices in 
the near Earth environment. 2022. 
11. P. Babilua, E. Nadaraya, On the One Nonparametric Estimate of Poisson Regression Function, International 
Conference-The Limit Theorems of Probability Theory and Mathematical Statistics, Romanovsky Institute of 
Mathematics of the Academy of Sciences of Uzbekistan and Steklov Mathematical Institute of the Academy of 
Sciences of Russian Federation, September 26-28, 2022, Tashkent 

12. P. Babilua, E. Nadaraya, Eighth International Conference on Statistics for Twentyfirst Century2022 

(ICSTC 2022)” organised by International Statistics Fraternity (ISF), Department of Statistics, University of 

Kerala, December 1519, 2022, Kerala, India, https://sites.google.com/view/icstc2022?pli=1 

13. Kachiashvili K.J. and Mukhopadhyay N. Methods of Testing Hypotheses Concerning Normal 

Distribution with Equal Parameters. Webinar "Recent Trends in Statistical Theory and Applications (WSTA 

2022)", 29 June to 02 July, 2022, Trivandrum, India. Organized by Department of Statistics School of 

Physical and Mathematical Sciences University of Kerala, Trivandrum, India in association with Indian 

Society for Probability and Statistics (ISPS) and Kerala Statistical Association (KSA). 
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https://sites.google.com/keralauniversity.ac.in/wsta2022statistics/home 

14. M. Beriashvili, Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences, Seminar of Set Theory and 

Analysis, 31.05.2022, Prague, Czech Republic “On extensions of invariant Borel measures” 

https://calendar.math.cas.cz/content/extensionsinvariantborelmeasures 

15. M. Beriashvili, European Set Theory Conference 2022 August 29th  September 2nd Turin, Italy “λ_2

thick graphs and their applications”  http://logicgroup.altervista.org/torino/ESTC2022/site/abstracts/ 

 

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

 

 

დამატებითი ინფორმაცია: 

 

გ. ჯაიანი არის 

ევროპის მეცნიერებათა აკადემია (EURASC), წევრი (2002 წლიდან დღემდე),  

მათემატიკის განყოფილების საბჭოს წევრი (2009 წლიდან დღემდე)  

მსოფლიო ინოვაციების ფონდი (WIF), წევრი (2002 წლიდან დღემდე)  

საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემია; ჯერ წევრი, შემდეგ მათემატიკის, 

ინფორმატიკის და მექანიკის განყოფილების გამგე (1999 წლიდან დღემდე) 

 საქართველოს საინჟინრო აკადემია, წევრი (2005 წლიდან დღემდე)  

გამოყენებითი მათემატიკისა და მექანიკის საერთაშორისო ასოციაცია (GAMM)  

წევრი (2007 წლიდან დღემდე)  

საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის წევრი (1968დან დღემდე), საქართველოს მათემატიკური 

საზოგადოების კავშირად რეორგანიზაციის კომისიის თავმჯდომარე, კავშირის სათათბიროს წევრი 

(1989 წლიდან დღემდე), ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე (1989 1994)  

ევროპის მათემატიკური საზოგადოება (EMS), წევრი (1991 წლიდან დღემდე), ევროპის 

მათემატიკური საზოგადოების დამფუძნებელი კრების მონაწილე, ევროპის მათემატიკური 

საზოგადოების საბჭოს წევრი (19942001), მათემატიკური საზოგადოების აღმოსავლეთ ევროპის 

მათემატიკოსთა დახმარების კომიტეტის წევრი (2002–2009)  

თეორიულ და გამოყენებით მექანიკაში ეროვნული კომიტეტი, წევრი, თანათავმჯდომარე (2000 

წლიდან დღემდე), დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარე თეორიულ და გამოყენებით მექანიკაში 

საერთაშორისო კავშირის (IUTAM) გენერალური ასამბლეის წევრი (2000 წლიდან დღემდე) 

ანალიზის  

გამოყენებების და გამოთვლების საერთაშორისო საზოგადოება (ISAAC) წევრი (2001 წლიდან 

დღემდე)  

ამერიკის მათემატიკური საზოგადოება (AMS) წევრი (1998 წლიდან დღემდე)  

მექანიკისა და მათემატიკის ურთიერთობის საერთაშორისო საზოგადოება (ISIMM), წევრი (1998 

წლიდან დღემდე) 
 

ნ. ჩინჩალაძე არის 

საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის ვიცეპრეზიდენტი (2012დღემდე) 

ამერიკის მათემატიკური საზოგადოების (AMS) წევრი (2010  დღემდე) 

საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის სათათბიროს წევრი (2006 დღემდე) 

საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის (სმკ) წევრი (2001დღემდე) 

საქართველოს ნაციონალური კომიტეტი თეორიულ და გამოყენებით მექანიკაში, წევრი (2005

დღემდე) 

საერთაშორისო საზოგადოება ანალიზი, მისი გამოყენებები და გამოთვლები (ISAAC) 

მუდმივი წევრი (2005  დღემდე) 
 

ნ. ზირაქაშვილი იყო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის 

კოლეგიაზე წარდგენილი და დაცული სადოქტორო დისერტაციის რეცენზენტი (დისერტანტი  

ლიანა ქვარცხავა, სადისერტაციო თემა  თერმოელექტროდრეკადობის თეორიის ზოგიერთი 

სასაზღვროსაკონტაქტო ამოცანების მათემატიკური მოდელირება ფილებისათვის). 

თ. ჯანგველაძე არის:  
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საერთაშორისო მათემატიკური ჟურნალების რედკოლეგიების წევრი და რეცენზენტი. 

რეფერატული ჟურნალების Mathematical Reviews და Zentralblatt fur Mathematik რეფერენტი.  

სამი დოქტორანტის, თეიმურაზ ჩხიკვაძის, ნინო მჟავანაძის და თამარ ფაიკიძის სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი.  

ორი მაგისტრანტის, ნინო მჟავანაძის და თამარ ფაიკიძის სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ორი მაგისტრანტის, ჯაბა გახარიას და სედრაკ 

სარუხანიანის სამეცნიერო ხელმძღვანელი.  

 
დავით ნატროშვილი: 

ინგლისში, კილის უნივერსიტეტის დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებისთვის ერთი თვის 

განმავლობაში, 2022 წლის 1 მაისიდან 28 მაისის ჩათვლით  მიწვეული პროფესორის რანგში 

წაიკითხა  ლექციების  მოკლე კურსი „პოტენციალთა მეთოდი მათემატიკური ფიზიკის 

განზოგადებული და დაზუსტებული მოდელებისთვის“.   

მონაწილეობდა მათემატიკოსთა საერთაშორისო კავშირის გენერალურ ასამბლეაში, როგორც 

საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის დელეგატი. გენერალური ასამბლეა ჩატარდა ჰელსიკნსი 

(ფინეთი), 2022 წლის 26 ივლისს.   

საერთაშორისო მათემატიკური ჟურნალების რედკოლეგიების წევრი და რეცენზენტი, ამერიკის 

მათემატიკური საზოგადოების წევრი და ამავე საზოგადოების რეფერენტული ჟურნალის 

Mathematical Reviews რეფერენტი, საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოების ISMM წევრი, IMSE 

საერთაშორისო კონფერენციების ციკლის სამეცნიერო კომიტეტის წევრი. 

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის ორი დოქტორანტის, სვეტა გორგიშელისა და თორნიკე 

ცერცვაძის სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 

 

თ. თადუმაძე: 

იყო  Proceeding of the 8th International Conference on Control and Optimization with Industrial 

Applications, Baku, Azerbaijan, 2022, სარედაქციო კოლეგიის წევრი. 

იყო The 8th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, 2426 

August, 2022, Baku, Azerbaijan, ორგკომიტეტის წევრი. 

მისი რედაქტორობით და რ. კოპლატაძის თანარედაქტორობით მომზადებულია გამოსაცემად I. 

Vekua Inst. Appl. Math., Rep. ჟურნალის 2022 წლის 48ე ტომი. 

მისი ხელმძღვანელობით  მ. ყაზაიშვილმა დაიცვა საბაკალავრო ნაშრომი. 

მის მიერ რეცენზირებულია სტატიები შემდეგი ჟურნალებისთვის: Advanced Mathematical Models 

& Applications;  Miskolc Mathematical Notes; Memoirs on Differential Equations and Mathematical 

Physics;  Georgian Mathematical Journal;  Discrete and Continuous Dynamical Systems Series S. 

 

თ. შავაძე არჩეულ იქნა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) წევრად. 

 

თ. დავითაშვილი: 

ხელმძღვანელობს ინსტიტუტის სამეცნიერო ლაბორატორიას, რომლის ბაზაზე საანგარიშო 

პერიოდში ლაბორატორიული სამუშაოები ჩაუტარდათ თსუ ზუსტი და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებების ფაკულტეტის 509 სტუდენტს. 

მისი ხელმძღვანელობით ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დოქტორანტმა ინგა სამხარაძემ დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია, და მას თსუ საუნივერსიტეტო 

საბჭოს 2022 წლის 29 ივნისის N 5 გადაწყვეტილებით მიენიჭა ,,ფიზიკის“ დოქტორის აკადემიური 

ხარისხი. 

 

ე. ნადარაია არის: 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრი; 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ალბათობის თეორიის და მათემატიკური 

სტატისტიკის კათედრის გამგე; 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს წევრი; 
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მათემატიკის დეპარტამენტის სემინარის 

ხელმძღვანელი; 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სემინარის „ალბათობა და სტატისტიკა“ 

ხელმძღვანელი; 

საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის წევრი; 

საქართველოს სტატისტიკური ასოციაციის წევრი; 

სტატისტიკის საერთაშორისო ინსტიტუტის წევრი; 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს 

წევრი; 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მათემატიკის დარგობრივი სადისერტაციო 

საბჭოს წევრი. 

 

ქ. ყაჭიაშვილი არის: 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრი; 

საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის წევრი; 

30 საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის რედაქტორი, რედაქტორის მოადგილე, სარედაქციო 

საბჭოს წევრი, რეაცენზენტთა საბჭოს წევრი; 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი; 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების 

ფაკულტეტის საბჭოს სათათბიროს წევრი; 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გარდამავალი კომიტეტი SDSU to GTU Programs 

Transition Committee (“Transition Committee”)ის წევრი; 

„საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ABETის კომისია“ს წევრი; 

„საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების 

ფაკულტეტის სარედაქციო კოლეგიის წევრი ინფორმატიკის მიმართულებით; 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ინოვაციებისა და მაღალი ტექნოლოგიების ცენტრის 

წევრი; 

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სოციალურეკონომიკური მაჩვენებლების ერთიანი 

სტატისტიკური ბაზის პროექტზე მომუშავე სამეცნიეროსაკონსულტაციო ჯგუფის 

ხელმძღვანელი. 

2022 წლის 10 აპრილიდან 1 მაისამდე მივლინებით იმყოფებოდა ქ. სანდიეგოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში, აშშ, საბაკალავრიატო სასწავლო პროგრამის „კომპიუტერული მეცნიერება“ 

ფარგლებში გამოცდილების გაზიარების მიზნით. 

 

ა. ხარაზიშვილი არის: 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრი; 

ოთხი საერთაშორისო მათემატიკური ჟურნალის რედკოლეგიის წევრი: 

Georgian Mathematical Journal, 

Journal of Applied Analysis, 

Applied Mathematics, Informatics and Mechanics, 

Naukovi Visti of the National Technical University of Ukraine – Kyiv Polytechnic Institute. 

არის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ორი დოქტორანტის, მ. ხაჩიძის და ი. ბერაიას 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 

 

მ. ბერიაშვილი: 

ჩეხეთში, პრაღაში, მეცნიერებათა აკადემიის მათემატიკის ინსტიტუტში, აბსტრაქტული 

ანალიზის განყოფილების უფროსის პროფ. ვიშლავ კუბიშის მიერ მიწვეული იყო ერთობლივი 

კვლევისათვის. ვიზიტის ფარგლებში, მონაწილეობდა სამეცნიერო სემინარებში, სამუშაო 

შეხვედრებში და გააკეთა მოხსენება „ბორელის ზომის გაგრძელების შესახებ“.  იხ. 

https://calendar.math.cas.cz/content/extensionsinvariantborelmeasures. 
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ევროპის სიმრავლეთა თეორიის ასოციაციის წევრი და ამერიკის მათემატიკური საზოგადოების  

რეფერენტული ჟურნალის Mathematical Reviews რეფერენტი. 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ორი მაგისტრანტის, მაია მეტრეველისა და მარიკა 

სახურიას სამეცნიერო ხელმძღვანელი; დოქტორანტ გიორგი ნაკაშიძის სამეცნიერო 

ხელმძღვანელი.  

 
თ. ტეტუნაშვილი არის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტის, ლიკა ბერაიას 

და ამავე უნივერსიტეტის მაგისტრანტის, ლაზარე ნათელაშვილის სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 



 

 

 



2 
 

 

 

სარჩევი 

 

№ 
 

სათაური გვ. 

1 „ბიოჰიბრიდული ელექტროდული კომპოზიტების განვითარება მათი 

პოტენციური გამოყენების შესაძლებლობით ბიოსუპერკონდენსატორებში―      

პროექტის 2022 ეტაპი: „რედოქს ბიომოლეკულების  და  გარდამავალ  

ლითონთა  ოქსიდების შერჩევა და მათი გამოყენება ბიოჰიბრიდულ 

კომპოზიტურ  ელექტროდებში“ 

5-20 

2 ძლიერ-ეგზოთერმული პროცესების თეორიული შესწავლა .                               

პროექტის 2022 ეტაპი:„გარემოს დინამიური როლის დადგენა ქიმიურ და 

ბიოლოგიურ სისტემებში მუხტის გადატანის სიჩქარეზე‘‘   

20-23 

3 ფოტოკატალიზის პროცესები არარეგულარულ გარემოში.                                          

პროექტის 2022 წლის ეტაპი: „თეორიული მოდელები 

ელექტროფოტოკატალიზის პროცესისათვის―   

24-35 

4 „ ელექტროლიზით ემულსიაში რკინის ფხვნილის მიღებაზე ორგანული 

ფაზის გავლენის შესწავლა―. 

35-41 

5 CO -ს  დაჟანგვის  ოქსიდური  კატალიზატორების   ფიზიკო-   ქიმიური  

მახასიათებლების  მოდიფიცირება   2022 – 2024  წ.წ. 

 ეტაპი  2022- 2023      -   მოდიფიცირებული    Al.Si / MnOx        

კატალიზატორების    სინთეზი   და  გამოყენება  CO   -ს  დაჟანგვის   

რეაქციაში                                            

41-51 

6  კობალტ - თუთიის ფერიტების ფაზური გარდაქმნების თერმული 

მახასიათებლები (2021 – 2022  წ.წ.) 

2022 წლის ეტაპი:     Co0.6Zn0.4Fe2O4 და Co0.4Zn0.6Fe2O4 ფაზური გარდაქმნების 

თერმული მახასიათებლები 

45-50 

7 . ―ტიტანის ოქსიდის ნანომილაკები და ფოტო-ელექტროქიმიური დენის 

წყარო    2022 წლის ეტაპი:   ფოტოელექტროქიმიური სათბობის ელემენტის 

კონსტრუირება და გამოცდა   

51-60 

8 ჭიათურის მანგანუმშემცველი ნედლეულის ქიმიურ-ტექნოლოგიური 

გადამუშავების პროცესების სრულყოფა. წლის ეტაპი:გაუმჯობესებული 

ხარისხობრივი მაჩვენებლების მქონე მანგანუმის მონოოქსიდის მიღების 

ტექნოლოგიური პროცესის დამუშავება დაბალხარისხოვანი ნედლეულიდან. 

63-69 

9 ―კოროზიამედეგი მანგანუმშემცველი შენადნობებისა და კომპოზიციური  

დანაფარების ელექტროქიმიური საფუძვლების  შემუშავება‖. 2022 წლის 

ეტაპი:   „მანგანუმშემცველი შენადნობის (Mn-Co-W) დანაფარების  

ელექტროგამოლექვის პროცესების კვლევა  ელექტროლიზის 

სტაციონარული რეჟიმის პირობებში― 

69-88 

10 „ჭიათურის მანგანუმის წარმოების ნარჩენების  გადამუშავების 

ტექნოლოგიური სქემებში   გამოტუტვის და სასაქონლო პროდუქტების 

მიღების ეტაპების   ოპტიმიზაცია―.  2022 წლის ეტაპი: ახლი/უკეთესი 

შემადგენლობის და მახასიათებლების მქონე სასაქონლო პროდუქტების 

88-104 
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შექმნა/მიწოდება, შემდგომი გამოცდის მიზნით.        

11 არაორგანული პოლიმერების- კონდენსირებული ფოსფატების სინთეზი და 

ფუნდამენტური კვლევა   2022 წლის ეტაპი- 

სამკომპონენტიანი სისტემების M2O3-P2O5-H20  შესწავლა 50°-350°C ტემპერატურულ 

ინტერვალში და  დამატებითი კომპონენტის - მონოვალენტური მეტალის ოქსიდის 

შეტანით   პოლიმერული  ულტრაფოსფატების მიღების შესაძლებლობის კვლევა  

104-125 

12 „სეგრეგაციული გამოწვის პროცესის გამოყენების შესაძლებლობის დადგენა 

სამხრეთ კავკასიის (ბოლნისის რაიონი) ჟანგვის ზონის ოქროშემცველი მეორადი 

კვარციტებიდან და სპილენძის ოქსიდური მადნებიდან ფერადი და კეთილშობილი 

ლითონების ამოსაღებად―                                                                                                            

125-135 

13 მეორადი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებიდან (თხილისა და კაკლის ნაჭუჭები, 

ვაშლატამას კურკები) მიღბული   ნახშირბადოვანი მასალების გამოყენება.2022 წლის 

ეტაპი: ა) წყალში ხსნადი ფარმაცევტული პრეპარატების  არსებობისას 

ბ)ნახშირბადოვანი მასალების გამოყენება დენგამტარი პოლიმერებისა და 

კომპოზიციური დანაფარების მისაღებად 

135-166 

14 მანგანუმის სამთო-გამამდიდრებელი წარმოების ნარჩენებისა  და მეორადი  

პოლიოლეფინების ბაზაზე  პოლიმერული კომპოზიციური მასალების 

შემუშავება. 

166-173 

15 ძნელადლღობადი და იშვიათი ლითონების  ტანტალის, ნიობიუმის, მოლიბდენის,  

ვოლფრამის ორმაგი და სამმაგი კომპოზიციური ფხვნილების და დანაფარების 

მიღება, მაღალტემპერატურული ელექტროქიმიური სინთეზით. 

174-178 

16 ახალი კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და კვლევა. 

მოლეკულის სტრუქტურის, ფიზიკურ-ქიმიური თვისებებისა და 

რეაქციისუნარიანობის კვანტურ-ქიმიური მოდელირება. 2020-2023 წწ. 

178-191 

17 „ცეცხლდამცავი საფარების დამზადება შემკვრელის (სხვადასხვა სახის პოლ

იმერული ფისები) და შემავსებლის (ადგილობრივი მინერალური ნედლეულ

ი) მექანიკური შერევით და მა– 

თი თერმომდგრადობისა და წვადობის უნარის შესწავლა.―     

187-191 

18 წამალფორმებში გამოყენებადი ზოგიერთი ორგანული ნივთიერების 

ელექტროქიმიური და სპეკტროსკოპიული შესწავლა ბუფერულ ხსნარებში. 

191-205 

19  საქართველოს ზოგიერთი ქალაქის მოსახლეობის თმის ანალიზი ტოქსიკური 

ელემენტების შემცველობაზე.  2022 წლის ეტაპი: ქ. თბილისის სხვადასხვა უბნის 

მაცხოვრებლების თმის ანალიზი ზოგიერთი ტოქსიკური ელემენტის შემცველობაზე 

205-211 

20 ტყვიის  რაოდენობრივი  განსაზღვრა კახეთის  ზოგიერთი  რაიონის  

ტერიტორიაზე  გამავალ  ავტოსტრადის  მიმდებარე  ნიადაგებში. 

212-223 

21 ეკოსისტემების შესწავლა და რემედიაციის შესაძლებლობები კახეთის 

რეგიონში 2022-2023 წწ. ქიმია - ეკოლოგია. აგროეკოტოკსიკოლოგია. 
 

223-237 

22  მიკროორგანიზმებით დაბინძურებული ჰაერის სისუფთავის შემოწმების  

მეთოდის    შემუშავება კალიუმის პერმანგანატის  ხსნარების  საფუძველზე  

ოზონით გაწმენდის შემდეგ 

237-245 
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ანგარიშის ფორმა №1 

(სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებისა და უნივერსიტეტთან არსებული 

დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებისთვის) 

2022   წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

სსიპ ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რ.აგლაძის 

არაორგანული ქიმიისა და ელექტრიქიმიის ინსტიტუტი 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით შესრულებული სამეცნიერო–

კვლევითი სამუშაო,  სრულდებოდა ათწლიანი პროგრამის  

„ნანოქიმიის, ზოგიერთი ადგილობრივი ნედლეულის გადამუშავების ტექნოლოგიებისა და 

ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრის მეცნიერული საფუძვლების შემუშავება― და 

წარმოდგენილია სამი ქვეპროგრამის (21 პროექტის) მიხედვით. 

 

I ქვეპროგრამა: 

არარეგულარულ ნანო- და მეზოსკოპურ ქიმიურ და ელექტროქიმიურ სისტემებში მუხტისა და 
ენერგიის გადატანის პროცესების კომპლექსური შესწავლა და სათანადო ტექნოლოგიების 
მეცნიერული საფუძვლების შემუშავება (7 პროექტი) 

 

 II ქვეპროგრამა: 
 

საქართველოს წიაღისეულისა და მეორადი ტექნოგენური ნედლეულის გადამუშავების 
რაციონალური  ტექნოლოგიების მეცნიერული საფუძვლების შემუშავება და ახალი 
მასალების მიღება (9 პროექტი) 
 

III  ქვეპროგრამა: 

ეკოლოგიური უსაფრთხოებისა და სამედიცინო კვლევებისათვის ახალი 

მეთოდების შემუშავება.(6 პროექტი) 
- 

 

 

 

 

I ქვეპროგრამა: 

არარეგულარულ ნანო- და მეზოსკოპურ ქიმიურ და ელექტროქიმიურ სისტემებში მუხტისა და 
ენერგიის გადატანის პროცესების კომპლექსური შესწავლა და სათანადო ტექნოლოგიების 
მეცნიერული საფუძვლების შემუშავება (6 პროექტი) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი: 

1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 

 

 

 

 

პროექტი 1 

 

სახელმწიფო   ბიუჯეტის   პროგრამული   დაფინანსებით   გათვალისწინებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტი: 

„ბიოჰიბრიდული ელექტროდული კომპოზიტების განვითარება მათი პოტენციური 

გამოყენების შესაძლებლობით ბიოსუპერკონდენსატორებში― 

მეცნიერების დარგი: ქიმია და ქიმიური ტექნოლოგია, სამეცნიერო მიმართულება: 

ელექტროქიმია 

პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები: 2021-2023  

პროექტის 2022 ეტაპის: „რედოქს ბიომოლეკულების  და  გარდამავალ  ლითონთა  ოქსიდების 

შერჩევა და მათი გამოყენება ბიოჰიბრიდულ კომპოზიტურ  ელექტროდებში“ შესრულებაში 

მონაწილე პერსონალი თითოეულის როლის მითითებით:  

1. უფ.მეცნ.თან. ნიკოლოზ ნიორაძე -პროექტის ხელმძღვანელი 

2.  უფ. მეც. თან. გიორგი გორელიშვილი; ექსპერიმენტების დაგეგმვა და ჩატარება, 

სამეცნიერო შედეგების დამუშავება და ანგარიშის მომზადება 

3.  უფ. მეც. თან. დავით გოგოლი; ექსპერიმენტების დაგეგმვა და ჩატარება, სამეცნიერო 

შედეგების დამუშავება და ანგარიშის მომზადება 

ანოტაცია 

ბიოსუპერკონდენსატორების განვითარება მნივნელოვნად გააუმჯობესებს ელექტრული 

ენერგიის შენახვისა და მოხმარების პროცესს ბიოორგანულ სისტემებში. წარმოდგენილ 

პროექტში მოცემულია გარდამავალ ლითონთა ოქსიდისა და რედოქს აქტიური 

ბიოლოგიური ობიექტის, ციტოქრომის კომბინირებით მუხტის შემნახველი ბიოჰიბრიდული 

ელექტროდის შექმნის შესაძლებლობა. სამუშაოს მიმდინარეობისას მოხდა მანგანუმის 

დიოქსიდისა და ნახშირბადის ნანოფანტელების ერთსაფეხურებრივი ელექტროსინთეზი. 

მიღებული ფხვნილი შესწავლილი იყო ინფრა წითელი და ატომურ ადსორბციული 

მეთოდების გამოყენებით. აგრეთვე მოხდა ფხვნილის მაგნიტური თვისებების შესწავლა და 

მათი შედარება კომერციული მაანგანუმის დიოქსიდის მაგნიტურ თვისებებთან. დადგინდა 

რომ მიღებული ფხვნილი უფრო ელექტრომაგნიტურია ვიდრე კომერციული პროდუქტი რაც 

შესაძლოა განპირობებული იყოს მიღებულ ფხვნილში მინარევების სახით ჩართული  
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მანგანუმის სხვა ოქსიდებით ან სხვა ლითონთა ოქსიდებით. მოხდა მანგანუმის 

დიოქსიდი/ნახშირბადის ნარევის დაფენა გამტარი პოლიმერის საშუალებით გრაფენის 

ღრუბელზე და ამგვარი კომპოზიტის ელექტროქიმიური შესწავლა ელექტროდის ტევადობის 

განსაზღვრის მიზნით. მოხდა ამგვარი კომპოზიტის მოდიფიცირება ციტოქრომით და 

შემდგომი ვოლტამპერული კვლევა. ბიოჰიბრიდული ელექტროდების გამოცდამ საინტერესო 

შედეგები გვაჩვენა რაც გამოიხატა ელექტროდის ტევადობის გაზრდაში ციტოქრომით 

მოდიფიცირების შემდგომ.   

 

1. შესავალი 

მოწინავე ნანოსტრუქტურული მასალების განვითარებამ განაპირობა კვლევების სწრაფი 

ზრდა ელექტროქიმიური ენერგიის შენახვის (EES) სისტემების სფეროში. 

ნანოსტრუქტურული მასალების შემუშავებაში ელექტროქიმიური კონდენსატორების (EC) 

ტექნოლოგიისთვის, განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება ჰიბრიდულ ნანოსტრუქტურულ 

მასალებზე, რომელშიც გაერთიანებულია ნახშირბადზე დაფუძნებული მასალები, მეტალის 

ოქსიდები  და გამტარი პოლიმერები. პროექტის ფარგლებში განხორციელებული  კვლევა 

შეეხება ჰიბრიდული მასალების დამზადებას ბიოსუპერკონდენსატორებისთვის, რაც 

გულისხმობს ერთსაფეხურიანი ელექტროლიზის შედეგად მიღებული MnO2-ისა და 

C(ნახშირბადის)-ის ფხვნილის გამტარ პოლიმერში შერევას და შემდგომ  გრაფენზე დაფენას, 

მიღებული კომპოზიტის მოდიფიცირებას რომელიმე რედოქს აქტიური ბიოლოგიური 

ობიექტით და შემდგომ ასეთი ბიოჰიბრიდული კომპოზიტის კვლევას პოტენციურად მათი  

ელექტროდად გამოყენების მიზნით  ბიოსუპერკონდენსატორებში.  კვლევის მიზანია  

ელექტროდის როგორც ცალკეული კომპონენტის გრაფენის,  გამტარი პოლიმერის, 

ბიოაქტიური რედოქს კომპონენტების ასევე მთლიანი კომპოზიტის  ელექტროქიმიური 

დახასიათება ელექტროქიმიური მეთოდებით და მნიშვნელოვანი ელექტროქიმიური 

მახასიათებლების განსაზღვრა, როგორიცაა ტევადობა. ბატარეები და 

სუპერკონდენსატორები ენერგიის შენახვისა და მიწოდების ტექნოლოგიების წინა პლანზეა 

და ამჟამად აკმაყოფილებენ სხვადასხვა საჭიროებებს. ბატარეები ხასიათდებიან ენერგიის 

შენახვის მაღალი სიმკვრივით და უზრუნველყოფენ მნიშვნელოვანი ენერგიის მიწოდებას 

დიდი ხნის განმავლობაში, მაგრამ ნელა იტენებიან.  ამის საპირისპიროდ, 

სუპერკონდენსატორები (ზოგჯერ მოხსენიებულია როგორც ულტრაკონდენსატორები) 

ხასიათდებიან ენერგიის შენახვის დაბალი სიმკვრივით, მაგრამ უზრუნველყოფენ მაღალი 

პიკის სიმძლავრეს მოკლე დროის განმავლობაში, ამასთანავე, აქვთ სწრაფად დატენვის 

უნარი. კვლევების უმრავლესობა ორიენტრიებულია  მასალების პოვნასა  და ფიზიკურ-

ქიმიური მექანიზმების გამოყენებაზე ბატარეებისა და სუპერკონდესნატორების 

შესაძლებლობების შერწყმისთვის [1]. ძირითადი განსხვავება  ბატარეებსა და 

ელექტროქიმიურ კონდენსატორებს შორის  მათ სხვადასხვა მუხტის შენახვის მექანიზმებსა 

და მასალა/სტრუქტურებში გამოიხატება. ენერგიების შენახვის სხვადასხვა სისტემებს შორის 

დომინანტია ენერგიის შენახვის სისსტემა (EES), რომელიც მოიცავს ბატარეებს, 

ელექტროქიმიურ კონდენსატორებსა და სათბობის ელემენტებს. ეს სამი მოწყობილობა 

იზიარებს ,,ელექტროქიმიურ მსგავსებებსა‘‘ და საერთო მახასიათებლებს, რომ ენერგიის 

წარმოების პროცესები მიმდინარეობს ელექტროდ/ელექტროლიტის ფაზათა გამყოფ 

საზღვარზე. EES მოწყობილობების მუშაობა არსებითად უნდა გაუმჯობესდეს ახალი 

მასალების შექმნითა და ფაზათა გამყოფ საზღვარზე ფუნდამენტური ელექტროქიმიური 

პროცესების უკეთ გაგებით. EC-ები გამოირჩევიან ხანგრძლივი სიცოცხლისუნარიანობით, 
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ასობით ათასიდან მილიონამდე ციკლების რაოდენობით, EC-ები ასევე გვთავაზობენ მაღალ 

საიმედოობასა და უსაფრთხოებას ბატარეებთან შედარებით, რაც იწვევს გაცილებით დაბალ 

ტექნიკურ ხარჯებს. ორი მთავარი პრობლემა უნდა გადაიჭრას: პირველი გადამწყვეტი 

მნიშვნელობა აქვს სუპერკონდენსატორებისთვის ელექტროდების მასალების დიზაინს 

შემუშავებას; მეორე აუცილებელია პოტენციალ კონტროლირებადი აწყობილი 

სუპერკონდენსატორების ტიპების მიღწევა (როგორიცაა სიმეტრიული კონდენსატორები, მათ 

შორის ორფენიანი, ფსევდო და Li-იონ კონდენსატორები). ელექტროქიმიური მუშაობის 

გაუმჯობესების მიღწევა შესაძლებელია ფსევდოტევადობის ეფექტების დანერგვით 

ჰიბრიდულ კომპოზიტურ ელექტროდულ სისტემებში, რომლებიც აერთიანებს 

ნანოსტრუქტურულ ნახშირბადზე დაფუძნებულ მასალებს ფსევდოტევადურ მასალებთან, 

როგორიცაა გარდამავალი ლითონის ოქსიდი და ელექტროგამტარი პოლიმერები. ლითონის 

ოქსიდის  ელექტროდების მოწყობილობის მუშაობის გასაუმჯობესებლად ნახშირბადის 

სხვადასხვა მასალებთან ფორმირება, რომელთაც აქვთ მაღალი  გამტარობა ერთ-ერთი 

ყველაზე გავრცელებული მეთოდია. ზოგიერთ ლითონის ოქსიდებს აქვთ ცუდი გამტარობა, 

რაც ზღუდავს მათ ტევადობას, ციკლის ხანგრძლივობასა და მუშაობის სიჩქარეს [2]. კვლევის 

ფარგლებში  მივიღეთ ერთსაფეხურიანი ელექტროლიზით  MnO2-ისა და C(ნახშირბადის) 

ფხვნილი, შევისწავლეთ ამ ფხვნილის  თვისებები, განვსაზღვრეთ თითოეული კომპონენტის 

რაოდენობა ნარევში. მივიღეთ ჰიბრიდული კომპოზიტი სუპერკონდენსატორისთვის, 

რომელსაც წარმოადგენს გრაფენზე დაფენილი გამტარი პოლიმერისა და მიღებული 

ფხვნილის ნარევი.  შევისწავლეთ ჰიბრიდული კომპოზიტის ელექტროქიმიური ქცევა 

ელექტროქიმიური მეთოდების გამოყენებით, როგორიცაა: ციკლური ვოლტამპერომეტრია 

და ქრონოკულომეტრია, ასევე განვსაზღვრეთ მნიშვნელოვანი ელექტროქიმიური 

მახასიათებელი, როგორიცაა ტევადობა. შევარჩიეთ ბიოლოგიურად აქტიური კომპონენტი, 

ციტოქრომი (cytochrome c) ბიოსუპერკონდენსატორებისთვის პოტენიციური ელექტროდის 

შესაქმნელად.  

2. ექსპერიმენტული ნაწილი 

2.1. ერთსაფეხურიანი ელექტროლიზით     -ისა და  -ის მიღება 

ერთსაფეხურიანი ელექტროლიზი ჩატარდა კონტროლირებადი პოტენციალის ტექნიკის  

ერთ-ერთი მეთოდით, ქრონოამპერომეტრიით,  რომელიც ზომავს მუშა ელექტროდზე 

გამავალ დენს დროის ფუნქციით. ქრონოამპერომეტრია გულისხმობს სამუშაო ელექტროდის 

პოტენციალის გადაწევას იმ მნიშვნელობიდან, რომლის დროსაც არ ხდება ფარადეული 

რეაქცია იმ პოტენციალამდე, რომლის დროსაც ელექტროაქტიური სახეობების ზედაპირული 

კონცენტრაცია ფაქტობრივად ნულის ტოლია. სამ ელექტროდიანი სისტემაში მუშა და 

დამხმარე ელექტროდებად გამოყენებულ იქნა გრაფიტის ელექტროდები, შესადარებელ 

ელექტროდად გამოყენებულ იქნა Ag/AgCl ელექტროდი.   ქრონოამპერომეტრიის 

პარამეტრები: საწყისი პოტენციალი E=0.4 ვ ,უდიდესი მნიშვნელობა E(ვ)=4 ვ, უმცირესი 

მნიშვნელობა E(ვ)=0.4 ვ. 
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ნახაზი 1. ქრონოამპერომეტრია,     ის წარმოქმნა 

ერთსაფეხურიანი ელექტროლიზის შედეგად მიღებული ფხვნილის წყალხსნარი 

გავფილტრეთ და გავაშრეთ       -ზე ღუმელში.  აღნიშნული ექსპერიმენტი ჩატარდა 

რამდენჯერმე, რათა ფხვნილის სასურველი რაოდენობა მიგვეღო შემდეგი 

ექსპერიმენტებისთვის. 

 

2.2.     -ისა და  -ს ფხვნილში      ის რაოდენობრივი განსაზღვრა AAS მეთოდის 

გამოყენებით 

 მეთოდის მსვლელობა: 

1) ნიმუში აიწონა 50 მლ მზომ კოლბაში, 2 განმეორებით, თითოეული 0.101 გრამის 

ოდენობით; 

2) ნიმუშს დაესხა 3 მლ კონც (37%) მარილმჟავა და 1 მლ კონც(68%) აზოტმჟავა, დაემატა 

1 მლ კონც (40%) ფტორწყალბადმჟავა და 11 მლ 4%-იანი ბორმჟავა. ანალოგიურად 

მომზადდა ცარიელი ნიმუში მხოლოდ რეაგენტებით. რეაგენტების კომბინაცია 

აღებულია სამეფო წყლით ექსტრაგირების მეთოდის) შესაბამისად დამატებულია    

და ბორმჟავას ხსნარი ჭარბი ფტორის ნეიტრალიზაციიისთვის 
3) ნიმუშები მოთავსდა ელ. ქურაზე 140 გრადუსზე 2 საათით; 

4) გაგრილდა, შეივსო ნიშანხაზამდე გამოხდილი წყლით და გადაიფილტრა 

ლურჯზოლიანი ფილტრის ქაღალდის გამოყენებით, ფილტრატის პირველი 10-15 მლ 

გადაიღვარა, ხოლო დანარჩენი ჩაიფილტრა ბოლომდე და გამოყენებულ იქნა 

საანალიზოდ; 

5)   -ის საკალიბრო ხსნარები მომზადდა ქარხნული წარმოების (Merck) 1000 მგ/ლ 

შემცველობის სტანდარტული ხსნარიდან, სულ მომზადდა ექვსი სტანდარტი 0.4, 0, 

8.1, 2.1, 6. 2.0, 2.4 მგ/ლ (50მლ მზომ კოლბებში) თითოეულ სტანდარტულ ხსნარს 

დაემატა 1 მლ კონც. აზოტმჟავა და შეივსო ნიშანხაზამდე გამოხდილი წყლით; 

6)   -ის განსაზღვრა მოხდა ატომურ-აბსორბციულ სპექტრომეტრზე (Aanalyst 700, 
Perkin Elmer, USA) ალოვან რეჟიმში. ნიმუშებისა და სტანდარტული ხსნარების 

გატარება შემდეგი თანმიმდევრობით: ცარიელი ნიმუში (Blank), საკალიბრო 

სტდანტარტები (standards) რეაგენტებიანი ცარიელი ნიმუში და საანალიზო ნიმუშების 

ორ განმეორებად; 

7) საანალიზო ნიმუშებში არსებული მაღალი კონცენტრაციის გამო ნიმუშები განზავდა 

ჯერ 1 მლ+30 მლ, ხოლო შემდეგ 0.2 მლ+30 მლ. 
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2.3.      -ისა და   ნახშირბადის -ს ფხვნილის  თვისებების შესწავლა, ინფრა წითელსა და 

მაგნიტური მიმღებლობის სასწორზე დაფუძნებული მეთოდების გამოყენებით 

 

მიღებულ ფხვნილს გადავუღეთ IR (Bruker ALPHA II FTIR), ლიტერატურულ წყაროებზე 

დაყრდნობით. 

კვლევის განმავლობაში ვცადეთ შეგვესწავლა მიღებული ფხვნილის მაგნიტური თვისებები, 

გავრცელებული ხელსაწყოს magnetic susceptibility balance –MSB MK1 (manufactured by 

Sherwood Scientific Ltd in its development and manufacturing facility in Cambridge, UK)-ის  

დახმარებით განისაზღვრება განზომილებიანი პროპორციულობის მუდმივა, რომელიც 

მიუთითებს მასალის მაგნეტიზაციის ხარისხზე გამოყენებული მაგნიტური ველის 

საპასუხოდ. ეს გამოწვეულია ელექტრონებისა და ბირთვების ურთიერთქმედებით გარედან 

მოდებულ მაგნიტურ ველთან. ნიმუშში ელექტრონები განსაზღვრავს მის მაგნიტურ 

თვისებებს, წარმოქმნილი მაგნიტური ძალები მეტ-ნაკლებად განეიტრალდება, როდესაც ორი 

ელექტრონი დაწყვილდება. გაუწყვილებელი ელექტრონები წარმოქმნიან მაგნიტურ ძალებს, 

რომელსაც იზიდავს ძლიერი მაგნიტური ველი.  მიზიდვის ძალა პირდაპირპროპორციულია 

თავისუფალი ელექტრონების რაოდენობის. ამ მხრივ ნაერთები კლასიფიცირდებიან 

დიამაგნიტურ, პარამაგნიტურ და ფერომაგნიტურებად.       

მიზანი  იყო მიღებული ფხვნილის მაგნიტური თვისებების გამოკვლევა, რომელშიც     -

თან ერთად არის ნახშირბადი. რადგან ზუსტად არ არის დადგენილი ფხვნილში არის თუ არა 

სხვა ოქსიდები და გვაქვს თუ არა ზუსტად       ამიტომ შედარებისთვის ავიღეთ 

კომერციული      და მონაცემები მას შედარდა. გამოვთვალეთ მაგნეტიზაციის ხარისხი 

თითოეული შემთხვევისთვის: 

მაგნეტიზაციის ხარისხი  გამოითვლება შემდეგი ფორმულით:    
           

    
; 

სადაც   
    

   
 , პროპორციულობის კოეფიციენტი,       . 

 -გვიჩვენებს რა სიმაღლეზეა ნიმუში მილში(სმ), m- ნიმუშის მასა(გ),  -ბალანსის ჩვენება 

ნიმუშიანი მილის შემთხვევაში,   -ბალანსის ჩვენება ცარიელი მილის შემთხვევაში. 

        (კომერციული     )         (ფხვნილი) 

  

2.3. ელექტროქიმიური გაზომვები 

 

ქრონოამპერომეტრია, ციკლური ვოლტამპერომეტრია, ქრონოკულომეტრია ჩატარდა 

ელექტროქიმიური ანალიზატორით (CH instrument 600E, Austin, TX, USA). კვლევის 

მიზნიდან გამომდინარე საინტერესოა რამდენიმე ელექტროქიმიური მახასიათებელი, ერთ-

ერთ მათგანს წარმოადგენს  ტევადობა. ასევე მნიშვნელოვანია იმის გაგება პროცესი 

ელექტროდზე, ელექტროდ/ელექტროლიტის საზღვარზე ფარადეულია თუ არაფარადეულია, 

რისთვისაც მნიშვნელოვანია ციკლური ვოლტამპერომეტრია სხვადასხვა სიჩქარეზე და 

ქრონოკულომეტრია. ციკლური ვოლამეტრიის პარამეტრები: საწყისი პოტენციალი E=0.3 ვ, 

უდიდესი მნიშვნელობა E=0.3 ვ, უმცირესი მნიშვნელობა E=-0.4 ვ, საბოლოო პოტენციალი 

E=0.3 ვ  სკანირების სიჩქარე =0.01  ვ/წმ  და  სკანირების სიჩქარე =0.1 ვ/წმ. 

ქრონოკულომეტრიის პარამეტრები: დამუხტვის პროცესისთვის-საწყისი პოტენციალი 

E=0.3 ვ , საბოლოო პოტენციალი E=0.25 ვ, განმუხტვის პროცესისთვის   საწყისი პოტენციალი 

E=-0.3 ვ, საბოლოო პოტენციალი E=-0.25 ვ.  
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სამელექტროდიანი სისტემის აწყობისას კვლევაში გამოყენებულ იქნა პლატინის 

ელექტროდი, როგორც დამხმარე. Ag/AgCl როგორც შესადარებელი, მუშა ელექტროდად კი 

გამოყენებოდა გრაფენის(GRAPHENE SUPERMARKET,Graphene PDMS flexible, foam-3‘‘x1.5‘‘), 

გრაფენი/გამტარი პოლიმერი((Poly(3,4-ethylendioxythiophene)(poly(styrenesulfonate) 3.0-4.0% 

in    high conductivity grade, PEDOT:PSS, Poly(2,3-dihydrothieno-1,4-dioxin)-

poly(styrenesulfonate)), გრაფენი/გამტარი პოლიმერი/          ისა, გრაფენი/გამტარი 

პოლიმერი/C-ის და ციტოქრომის (cytochrome c from aquine hart  C2506-250G) ელექტროდის 

ვარიაცები. ელექტროლიტი წარმოადგენდა  0.1 მოლ/ლ ფოსფატურ ბუფერს.  

 

3. შედეგები და განხილვა 

ქრონოამპერომეტრიის მიზანი კვლევის მიმდინარეობისას იყო არა მხოლოდ     ის მიღება, 

არამედ ერთსაფეხურიანი ელექტროლიზით ოქსიდისა და ნახშირბადის ფხვნილის ნარევის 

მიღება. შესაბამისად ქრონოამპერომეტრიის პარამეტრები შეირჩა კვლევებზე დაყრდნობით 

და პრაქტიკული შედეგების გათვალისწინებით. თუ რატომ არის ამ ნარევის მიღება 

მნიშვნელოვანი განხილული იქნება შემდეგ ექსპერიმენტებში. ქრონოამპერომეტრიის 

გრაფიკიდან გამომდინარე შესაძლებელია ვიმსჯელოთ რამდენიმე შედეგზე, თუ 

მონიშნულია ღია წრედის პოტენციალის გამოყენება საწყისი პოტენციალისთვის E-სთვის, 

მაშინ ღია წრედის პოტენციალი ავტომატურად გაიზომება და გამოყენებული იქნება როგორც 

საწყისი პოტენციალი. გაზომილი საწყისი პოტენციალი ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა 0.52 ვ,  

ქრონოამპერომეტრიის მეთოდის გამოყენების მიზანია           -მდე დაჟანგვა, საწყისი 

პოტენციალისა და ლიტერატურულ წყაროებზე დაყრდნობით შეირჩა საწყის პოტენციალად 

0.4 ვ, რაც წონასწორული პოტენციალისგან დიდად არ განსხვავდება. კათოდური პიკური 

პოტენციალის შედეგები სინქრონული იყო, დაახლოებით 0.48-დან 0.46 ვ-დე. საპირისპირო 

სკანირებისას დაფიქსირდა კათოდური პიკი ვოლტაგრამებში 0.48 ვ და 0.46 ვ, 

სინთეზებისთვის, რითაც ნაჩვენები იქნა     -ის წარმოქმნა [6].  

 

ნახაზი 3. ქრონოამპერომეტრია,     -ის წარმოქმნა. 

ამასთანავე     იონის როლი მნიშნელოვანია, ელექტროდ/ელექტროლიტის საზღვარზე 

იონები და წყლის მოლეკულები სულ არიან. სიმულირებულია ჰიდრატაციის გარსის 

დინამიკა, ტუტე ლითონის იონების ფორმირება და ურთიერთქმედება ჰიდროფობურ 

გრაფიტის ზედაპირზე. კვლევებში აღწერილია სიმკვრივის ფუნქიონალური თეორიების 

საფუძველზე (DFT), რომ ნატრიუმის იონი შეიძლება სტაბილურად იყოს შეწოვილი 

გრაფიტის ზედაპირზე, რაც შეესაბამება ადრეულ ექსპერიმენტულ დაკვირვებებს.  წყლის 

მოლეკულების ადსორბცია გრაფიტის ზედაპირზე გაძლიერებულია ამ წყლის მოლეკულების 

ადსორბირებული ნატრიუმის იონებთან ურთიერთქმედებით. ანალიზი აჩვენებს, რომ 

ნატრიუმის იონების ძლიერი ადსორბციის მთავარი მექანიზმი არის   ელექტრონების 
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ნაწილობრივი გადატანა გრაფიტის ექვსკუთხა რგოლიდან  ნატრიუმის იონების შეუვსებელ 

ორბიტალებამდე.    ის ცარიელი ვაკანტური ორბიტალები ავლენენ ელექტრონების 

ამოხლეჩვის ძლიერ უნარს და იღებენ  ელექტრონებს გრაფიტიდან ადსობრციის პროცესის 

დროს.  ეს ნაწილობრივი ელექტრონის გადაცემა იწვევს    იონის მაღალი ადსობრციის 

ენერგიას [7]. ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, შესაძლებელია ვთქვათ, რომ 

მივიღეთ     -ისა და  -ს ფხვნილი, თუმცა ეს დასკვნა საჭიროებს ექსპერიმენტების 

შედეგად გადამოწმებას, შესაძლოა ნარევში გვქონდეს      ის გარდა სხვა ოქსიდები, სადაც 

  -ის ჟანგვის რიცხვი განსხვავებულია. მიღებული ფვხვნილის თვისობრივი  ანალიზი 

რთულია საჭირო  ხელსაწყოების არ ქონის გამო.  რაოდენობრივი ანალიზით AAS მეთოდის 

გამოყენებით გავიგეთ ფხვნილში სავარაუდო     -ის შემცველობა. 

 

ცხრილი 1. AAS-ის მონაცემები 

 



12 
 

 

ნახაზი 4. Mn-ის განსაზღვრის საკალიბრო მრუდი 

მოცემული შედეგების საფუძველზე გამოვთვალეთ     -ის რაოდენობა ნარევში რაც 

დამგრვალებით უდრის 15.62%-ს ელემენტურ მანგანუმს. ხოლო მანგანუმის დიოქსიდზე 

გადათვლისას მივიღეთ 24.72 % რაც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია თუ მხედველობაში 

მივიღებთ, რომ დანარჩენი 75.28 % ნახშირბადია.      -ის FTIR სპექტრი ტალღის რიცხვში 

მერყეობს 400-4000 სმ   მდე, შთანთქმის პიკი      სმ   შეიძლება მივაკუთვნოთ      

გაჭიმვის სიგნალებს, რაც მიუთითებს      ბმის არსებობაზე       სტრუქტურს შორის. 

შთანთქმის პიკები      სმ         სმ  მიუთითებს     რხევებზე, რომელებიც 

დაკავშირებულია   -ის ატომებთან, ხოლო შთანთქმის ზოლი      სმ   წარმოიქმნება 

სრულიად განსხვავებული წყალბადური ბმის  გამო ნიმუშის შიგნით. (ლიტ. წყაროში 

გამოყოფილი სიგნალი იყო 2081  სმ  -ზე).      რხევებზე  დაკვირვება FTIR სპექტრში 

ვარაუდობს შთანთქმული წყლის მოლეკულების არსებობას      სტრუქტურაში. 

ჰიდრატირებული      -ის  თვისებებმა შეიძლება გაამდიდროს კათიონების დიფუზია და 

ამით გაზარდოს     -ის ტევადობა [8]. 

  

 
ნახაზი 5.      -ისა და  (ნახშირბადის ) ფხვნილის ინფრაწითელი სპექტრი 

ფხვნილის მაგნეტიზაციის შესწავლისას მნიშვნელოვანი მომენტია რომ  ნახშირბადი 

ელემენტებს შორის ყველაზე კოვალენტურია, ის ატომურ მდგომარეობაშიც კი არ არის 
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მაგნიტური, ნახშირბადის ატომის მაგნიტური მომენტი ნულის ტოლია. ეს არის 

სრულყოფილი ,,დიამაგნიტი‘‘, რომელსაც შეუძლია გარე მაგნიტური ველის მოგერიება [15].  

        კომერციული      ისთვის        
           

        
                     

საკვლევი ფხვნილისთვის         
          

          
                       

შენიშვნა: საკვლევი ფხვნილისთვის  მიღებული მნიშვნელობა გათვალისწინებულია 

მხოლოდ საკვლევ ფხვნილში არსებული     ისთვის ნახშირბადის მასის გათვალისწინების 

გარეშე.   

ეს განსხვავება შეიძლება გამოწვეულია იმით, რომ ოქსიდის სტრუქტურა 

მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს  ფუნქციურ თვისებებს, რომელშიც მოიაზრება მაგნიტური 

თვისებები სხვა თვისებებთან ერთად [16]. ჩატარებული ექსპერიმენტის შედეგად დადგინდა, 

რომ საკვლევ ფხვნილში არსებული ოქსიდი მეტად პარამაგნიტურია, ვიდრე კომერციული 

ოქსიდი. 

 ქვემოთ მოცემულია ყველა გაზომილი გრაფიკების შედარებითი ნახაზი. 

 

 

ნახაზი 6.  გადაღებული ციკლურივოლტამოგრამები ტევადური დენების 

განსხვავებული მნიშვნელობების აღსაქმელად. სკანირების სიჩქარე =0.1 ვ/წმ. . ოთახის 

ტემპერატურა(    ). 

ნახაზზე წარმოდგენილია სხვადასხვა მოდიფიკაციის ელექტროდების ვოლტამოგრამები. 

ყველაზე მაღალი ტევადეობა აჩვენა ელექტროდმა რომელიც მოდიფიცირებულია გრაფენი 

პოლიმერი ნახშირბადით (ყვითელი ხაზი).  
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ნახაზი 7. ციკლურივოლტამოგრამები  გადადებული ციკლურივოლტამოგრამები 

ტევადური დენების  განსხვავებული მნიშვნელობების აღსაქმელად. სკანირების სიჩქარე=0.01 

ვ/ წმ. ოთახის ტემპერატურა (    . 

სკანირების სიჩქარის ცვლილება (შემცირება) გვვაძლევს უფორ გათანაბრებულ მრუდებს 

მაგრამ გამტარი პოლიმერით და ნახშირბადით და მანგანუმის დიოქსიდით 

მოდიფიცირებული მრუდი მიუთითებს შედარებით გაზრდილ ტევადობაზე.  

ციკლური ვოლტამოგრამებიდან მიღებული შედეგები მოყვანილია ცხრილ 2-ში. 

პოტენციალის სკანირების ორივე სიჩქარის შემთხვევაში გრაფენი/გამტარი პოლიმერი/-

ფხვნილით მოდიფიცირებული ელექტროდი იძლევა უფრო მაღალ ტევადობას.  

ცხრილი 2.  ციკლური ვოლტამოგრამებიდან მიღებული შედგები  

 

     -ის სპეციფიკური ტევადობა თეორიულ მნიშვნელობაზე თითქმის ერთი 

თანრიგით დაბალია. ეს იმიტომ ხდება, რომ     -ს ახასიათებს დაბალი 

ელექტროგამტარობა       დან      სიმენსი), იონების დაბალი დიფუზიის მუმდივა და  

სტრუქტურული მოქნილობა. სტრუქტურული მახასიათებლების ფართო 

მრავალფეროვნების გამო (მაგ.,             )      ავლენს სხვადასვხა მკაფიო 

ელექტროქიმიურ მოქმედებას.      -ის ელექტროქიმიური ქცევა მნიშვნელოვნად 

გაუმჯობესდება ელექტროდ/ელექტროლიტის საზღვარზე მუხტის შენახვის მექანიზმის 

უფრო ფუნდამენტური გაგებით და     -ზე დაფუძნებული ელექტროდების რაციონალური 

დიზაინით.     ის სპეციფიკური  ტევადობა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული 

ელექტროგამტარობასა და ასევე კრისტალურ სტრუქტურებზე. [17, 18] ოქსიდის ფხვნილისა 

და ნახშრიბადის მიღების მიზანი ერთსაფეხურიანი ელექტროლიზით სწორედ     ის 

ელექტროგამტარობის გაზრდა იყო ნახშირბადის ხარჯზე [19]. ამასთანავე ნახშირბადის 
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უპირატესობა ისაა, რომ იაფი და ადვილად ხელმისაწვდომია. ციკლურ ვოლტამოგრამებზე 

დაკვირვების შედეგად  შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ელექტროქიმიურ პროცესებსა და 

ტევადობაზე, კვლევის მიმდინარეობისას შეირჩა სკანირების სიჩქარის ორი მნიშვნელობა 0.1 

ვ/წმ და 0.01 ვ/წმ, სკანირების სიჩაქრე აკონტროლებს რამდენად სწრაფად ხდება სისტემის 

რეაგირება მოდებულ პოტენციალზე, სკანირების უფრო სწრაფი სიხშირე იწვევს დიფუზური 

ფენის ზომის შემცირებას, შედეგად უფრო მაღალი დენები შეინიშნება,       ხასიათდება 

იონების/ელექტრონების დაბალი მობილობით (     სმ  ვწმ) ამრიგად 0.1ვ/წმ სკანირების 

სიჩქარის შემთხვევაში უფრო მაღალი ტევადური დენები შეიძლება გამოწვეული იყოს ამ 

ფაქტორით ნახშირბადის შემთხვევაში გამოწვეულ ტევადურ დენებთან შედარებით.  დენის 

ინტენსივობა სწრაფად იცვლება გამოყენებული სკანირების სიჩქარის მიხედვით. ფონის 

სკანირება აუცილებელია იმისთვის, რომ შემოწმდეს არის თუ არა უჯრედის ყველა 

კომპონენტი კარგ მდგომარეობაში საკვლევი ნიმუშის დამატებამდე, ასევე  ტევადობის დენის 

რაოდენობრივი დადგენისთვის. [20]  ცხრილის სახით წარმოდგენილია ტევადობები, 

სადაც ნახშირბადისა და     /ნახშრიბადის ტევადობები მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება 

ერთმანეთისაგან, ციკლურივოლტამოგრამის ფორმა ასევე დამოკიდებულია ზედაპირის 

მორფოლოგიაზე, ფხვნილისა და პოლიმერის ნარევის დაფენაზე ელექტროდის ზედაპირზე.  

ციკლური ვოლტამოგრამებიდან მიღებული შედეგები გვაძლევს იმის თქმის საფუძველს, 

რომ ნახშირბადის ელექტროგამტარობის ხარჯზე მართლაც შესაძლებელია ოქსიდის 

ელექტროგამტარობის გაზრდა, რის გამოც იზრდება მისი ტევადობა.   

მნიშვნელოვანია       -ის მუხტის შენახვის მექანიზმი, აღმოჩნდა, რომ     -ის 

სპეციფიკური ტევადობა დაკავშირებულია ტუტე ლითონის კათიონების სახეობებთან და 

კონცენტრაციებთან, როგორიცაა             და არ არის დამოკიდებული   -ზე.  

შესაბამისად შემოთავაზებული იყო უფრო რაციონალური მექანიზმი, რომელიც 

დაფუძნებულია      ზედაპირზე ტუტე ლითონის კათიონების ქემისორბციაზე, თუმცა, 

მოგვიანებით შეიმუშავეს ახალი დამატებითი შენახვის მექანიზი, რომელიც გულისხმობს 

მეტალის იონის ჩასმას ოქსიდის სტრუქტურაში. [21] მნიშვნელოვანია, რის ხარჯზე ხდება  

კათიონის ადსორბცია ელექტროდის ზედაპირზე.  მიუხედავად იმისა, რომ      -ის 

თეორიული ტევადობა არის 1370 ფ გ             რედოქს წყვილზე დაყრდნობით, 

ლიტერატურაში მოხსენებული ტევადობების უმეტესობა თეორიულ მნიშვნელობაზე ბევრად 

დაბალია, ამ შეუსაბამობის გასაგებად გამოკვლეულია   -ისა და        

ელექტროქიმიური ქცევა და  მუხტის შენახვის მექანიზმი ფართო პოტენციურ ფანჯრებში, 

რომ კათიონისა და ოქსიდის ქცევა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული პოტენციურ 

ფანჯარაზე. ვინაიდან ციკლური ვოლტამპერომეტრიის პოტენციალის ფანჯარა 0-1.2 ვ-მდე 

გაფართოვდა, გაძლიერებული სპეფიციკური ტევადობა შეიძლება მიღებულ იქნეს ახალი 

რედოქს პიკების გაჩენით. ამის საპირისპიროდ აღნიშნული კომპონენტები არ აჩვენებენ 

რედოქს პიკებს იმავე პოტენციურ ფანჯარაში ბევრად უფრო დაბალ სპეციფიკურ 

ტევადობასთან ერთად, ამიტომ მუხტის შენახვის მექანიზმზე საუბარი ისევ ერთ-ერთ 

გამოწვევად რჩება [22]. საინტერესოა     -ის  კრისტალიზებული სხვადასხვა ფორმები, 

მნიშვნელოვანია დამუხტვის მექანიზმების გაგება  ოქსიდის თითოეული სტრუქტურის 

შემთხვევაში. გამოვლინდა, რომ ტევადობა დამოკიდებულია კრისტალური      ატომებს 

შორის  მანძილზე, რაც უფრო დიდია ეს მანძილი, მით უფრო დიდია სპეციფიკური 

ტევადობა.  ატომებს შორის მანძილი უნდა იყოს საკმარისად დიდი, რათა დაუშვას 

ელექტროლიტური იონების მაღალი სიჩქარის ადსორბცია/დესორბცია მუხტის 

შენახვისთვის. [23] ქვემოთ მოცემულია ქრონოკულომეტრიის დამუხტვა/განმუხტვის 
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მრუდი,     -ისა და  -ს ფხვნილის შემთხვევაში ხდება უფრო მეტი მუხტის აკუმულირება, 

ვიდრე  გრაფენისა და გამტარი პოლიმერის, ცალკე ნახშირბადის შემთხვვეაში, რაც 

მიუთითებს იმაზე, რომ      შეუძლია უფრო მეტი მუხტის შენახვა.     -ის 

დამუხტვა/განმუხტვის პროცესი, როგორც წესი, მოიცავს 1) ელექტროლიტური იონების 

ტრანსპორტირებას; 2) იონების ადსორბცია/დესორბციას ელექტროდების ზედაპირულ 

უბნებზე, რომლებიც დამოკიდებულია იონის ზომაზე, იონის მობილობასა და 

დეჰიდრატაცია/ჰიდრატაციის სიჩქარეზე       ის სტრუქტურაში.  

 

ნახაზი 8 . ქრონოკულომოგრამები დამუხტვა/განმუხტვის მურდები ზემოთ 

ჩამოთვლილი I, II, III, IV შემთხვევისთვის. 

 

ჟანგვა აღდგენითი პროტეინი - ციტოქრომი  

ციტოქრომის კომპლექსი (cyt c), არის პატარა ჰემეპროტეინი, რომელიც თავისუფლად 

არის დაკავშირებული მიტოქონდრიის შიდა მემბრანასთან. ის მიეკუთვნება ციტოქრომ c 

ცილების ოჯახს და მთავარ როლს ასრულებს უჯრედის აპოპტოზში. ციტოქრომი c ძალზე 

ხსნადია წყალში, სხვა ციტოქრომებისგან განსხვავებით და წარმოადგენს რესპირატორული 

ელექტრონების სატრანსპორტო ჯაჭვის აუცილებელ კომპონენტს, სადაც ის ატარებს ერთ 

ელექტრონს. მას შეუძლია გაიაროს ჟანგვა და აღდგენა, რადგან მის ჰემში არსებული რკინის 

იონი განიცდის ჟანგვა-აღდგენას რკინის II/III ფორმებს შორის.  

 

ნახაზი 9. ციტოქრომის ჰემი 
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ნახაზი 10. ციტოქრომით მოდიფიცირებული ვოლტამპერომეტრიის შედარება 

არამოდიფიცირებულ ელექტროდზე გადაღებულ ვოლტამოგრამასთან 

მიღებული ვოლტამოგრამა მიუთითებს ციტოქროის გამოყენების პერსპექტივას 

ბიოკონდენსატორული ელექტროდის შექმნის საკითხში რადგან ციტოქრომით 

მოდიფიცირებულ ელექტროდზე მიღებულია უფრო მაღალი ტევადობის მქონე მრუდები 

ვიდრე არამოდიფიცირებულზე. 

დასკვნა 

კვლევის მიზანი იყო     ის ტევადობის გაზრდა, ელექტროქიმიური 

მახასიათებლების განსაზღვრა,  ჰიბრიდული კომპოზიტის აწყობა, რომელიც  

მნიშვნელოვანია სუპერკონდენსატორებში. ქრონოამპერომეტრიით ერთსაფეხურიანი 

ელექტროლიზით შესაძლებელია ფხვნილის ნარევის მიღება, რაც შეიძლება გამოიცადოს  

სხვა გარდამავალ მეტალთა ოქსიდებზე, ასევე მანგანუმის ოქსიდებთან ერთად 

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას სხვა ოქსიდები, რომლებიც გაზრდიან მანგანუმის 

დიოქსიდის ელექტროგამტარობას, შესაბამისად გაიზრდება ტევადობაც. რადგან მუხტის 

შენახვის მექანიზმი      ის  შემთხვევაში ჯერ კიდევ ფუნდამენტურად შესასწავლია, 

რთულია ტევადობაზე მსჯელობა, იმის ფონზე, რომ პრაქტიკაში ერთი თანრიგით ნაკლებ 

სპეფიციკურ ტევადობას იღებენ და  ბევრი ფაქტორია გასათვალისწინებელი, როგორიცაა 

მასა, სტრუქტურა, გამტარობა.      ის  არჩევა მისმა სიიაფემ და ადვილად 

ხელმისაწვდომობამ განაპირობა, მისი ტევადობის გაზრდა კვლევაში იაფი კომპონენტით 

ნახშირბადის ფხვნილით ვცადეთ, რომელსაც მაღალი ელექტროგამტარობა აქვს. საინტერესო 

შედეგები იყო მიღებული ელექტროდების მოდიფიცირებისას ციტოქრომით. ასეთი 

მოდიფიკაცია და მიღებული ელექტროდების ელექტროქიმიის შესწავლა საშუალებას 

მოგვცემს შეირჩეს ბიოსუპერკონდენსატორებისთვის საინტერესო საელექტროდო მასალები.  

 

 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 
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2. (G. Yu, X. Xie, et al., Hybrid nanostructured materials for high-performance electrochemical 

capacitors 2013, 213-234) 
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საქართველოში სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და 

ადგილი 

1. გივი ქადაგიშვილი, კესო კვარაცხელია, ელენე ივანიშვილი, თინათინ ბუკია, 

ნიკოლოზ ნიორაძე; ბის-აზო საღებავების ფოტოელექტროქიმიური ქცევის შესწავლა 
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(Investigating the Photoelectrochemical Behavior of bis-azo Dyes); თსუ, დეკემბერი 8-10 

2022, ASPAC 2022, 11th Annual Symposium on Physical and Analytical Chemistry  

მოხსენების ანოტაცია  

წარმოდგენილ სამუშაოს ფარგლებში ჩვენ შევისწავლეთ 2,3,3-ტრიმეთილ 

ინდოლენინის საფუძველზე სინთეზირებული, 1,2-ბის(2,3,3-ტრიმეთილინდოლინ-5-

ილ)დიაზოს ბის-აზო საღებავის ფოტოელექტროქიმიური აქტიურობა. აღნიშნული 

ნაერთი (საღებავი) მივიღეთ 2,3,3-ტრიმეთილ-3H-ინდოლენინის ნიტრირებით და 

NaBH4 -ის გამოყენებით წარმოქმნილი ნიტრო ნაერთის აღდგენით.  საღებავი 

დავაფინეთ ინდიუმ-კალის ოქსიდის (ITO) მინაზე აგებულ მეზოფორულ ზედაპირზე. 

მეზოფორული სტრუქტურა ავაგეთ ITO-ს საგანგებოდ გაწმენდილ წედაპირზე 

ინდიუმ-კალის ოქსიდის ნანონაწილაკებისა და პოლისტერინის ნანობურთულების 

სუსპენზის სპინური დაფენით და მიღებული ფენის შემდგომი გამოწვით. მიღებული 

კომპოზიტის (ITO/მეზო ITO/საღებავი) ელექტროქიმიური ქცევა გამოვიკვლიეთ 

ციკლური ვოლტამპერომეტრიით, ხოლო მისის ფოტოელექტროქიმიური აქტიურობა 

შევისწავლეთ  სხვადასხვა სიმძლავრის ხილული სინათლის შემთხვევაში და 

კომპოზიტზე მოდებული სხვადასხვა პოტენციალის პირობებში. გაზომვები ჩატარდა 

Zahner Photoelectrochemical workstation-ის ხელსაწყოზე. მიღებული შედეგები 

გვიჩვენებს, რომ ITO-ს მეზოფორული ზედაპირი ზრდის სისტემის ეფექტიანობას. იგი 

ასევე რეაგირებს სინათლის ინტენსივობის მომატებაზე, რის შედეგად იზრდება 

აღქმული ფოტოსიგნალი. სისტემაზე მოდებული პოტენციალის ცვლილება გავლენას 

ახდენს  სისტემის ფოტოელექტროქიმიურ გამოძახილზე. 

2. თამარ ბაცანკალაშვილი, ლილია ჯიმშელეიშვილი, ლიკა გონაშვილი, თეონა 

იობაშვილი, ანი ჩიჩუა, ლევან ბიჩინაშვილი, ნიკოლოზ ნიორაძე; ფენოლური 

კომპონენტების ციკლური ვოლტამეტრია ქართულ ღვინოებში; (Cyclic Voltammetry Of 

Phenolic Components In Georgian Wines); თსუ, ივნისი.  

მოხსენების ანოტაცია  

კვლევა ითვალისწინებს ყურძენში შემავალი ნივთიერებების ანტიოქსიდანტურ 

უნარის კვლევას. პოლიფენოლები ძირითადად დაკავშირებულია გულ-

სისხლძარღვთა დამცავ ბუნებასთან, რადგან ითვლება, რომ ისინი მოქმედებენ 

როგორც ანტიოქსიდანტები, რადგან ისინი ამცირებენ ჟანგვის დონეს დაბალი 

სიმკვრივის ლიპოპროტეინებში. ამ ნაშრომში შევისწავლეთ ფენოლების 

ელექტროქიმიური დაჟანგვა ციკლური ვოლტამეტრიის გამოყენებით მინის 

ნახშირბადის ელექტროდზე, რათა განვსაზღვროთ ფენოლური ნაერთების 

ანტიოქსიდანტური შესაძლებლობები ქართულ შინაურ წითელ და თეთრ ღვინოში, 

ასევე ყურძნის კანში, წიპწაში და ყლორტებში. გარდა ამისა, საცნობარო 

მიზნებისათვის, ასევე გაანალიზდა ქარხნულად დამზადებული ღვინოები და 

კონიაკი. ასევე შესწავლილი იქნა ქიშმიშის ფენოლური ანტიოქსიდანტური 

ნივთიერებები. ჩვენ ვაკონტროლეთ კომერციული მჟავების ელექტროქიმიური ქცევა 

და შევადარეთ შედეგები ღვინოში შესაბამისი ფენოლის ელექტროქიმიურ ქცევას. 

ვოლტამოგრამების ინტერპრეტაციის შემდეგ დაფიქსირდა, რომ ხელნაკეთი წითელი 

ღვინოებში (საფერავი) ფენოლური კომპონენტის უფრო მაღალი დონეა, ვიდრე 
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თეთრი ღვინოებში, რაც მიუთითებს ღვინის სასარგებლო თვისებებზე გულ-

სისხლძარღვთა დაავადებების წინააღმდეგ და მის ანტიოქსიდანტურ თვისებებზე. 

უცხოეთში სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და 

ადგილი 

1. გივი ქადაგიშვილი, ელენე ივანიშვილი,  ნიკოლოზ ნიორაძე; ბუნებრივი 

ექსტრაქციით მიღებული ანტოციანინზე დაფუძნებული აზო საღებავების 

ფოტოელექტროქიმიური ქცევის შესწავლა (Investigating the Photoelectrochemical 

Behavior of naturally Extracted Anthocyanin-based Dyes).  ამერიკის ქიმიური 

საზოგადოების  (ACS) ეგიდით ჩატარებული კონფერენცია ონლაინ. 

 მოხსენების ანოტაცია  

საღებავ-მგრძნობიარე მზის ელემენტები (DSSC) არის მზის ტექნოლოგიის 

ეკონომიკური   ვერსია. DSSC ცნობილია  მარტივი ფაბრიკაცია, ეკოლოგიურობა, 

მოქნილობა და დაბალი ღირებულება. DSSC-ების ოპტიმიზაციის ერთ-ერთი გზა არის 

მგრძნობიარე პიგმენტების მონაცვლეობა. ამ კვლევის მიზანი იყო ბუნებრივიდან 

მოპოვებული ანთოციანინზე დაფუძნებული საღებავების გამოკვლევა, 

გამაოყენებული იყო მოცვი, მარწყვი, ჟოლო, ბროწეული და შავი ყურძენი. მიღებული 

საღებავები დაეფინება მეზოპორულ ზედაპირზე, რომელიც წარმოიქმნება ტიტანის 

დიოქსიდის (TiO2) ნანონაწილაკების სუსპენზიის დაფენით ინდიუმის და კალის 

ოქსიდის (ITO) მინის ზედაპირზე. მიღებული ტიტანის დიოქსიდი საშუალებას 

იძლევა შექმნას  სამგანზომილებიანი ზედაპირი, რომელიც ზრდის ზედაპირის 

ფართობს, თავის მხრივ ზრდის დაფენილი საღებავის ეფექტურობას. აწყობილი 

სისტემები შემოწმებულია ფოტოელექტროქიმიურ აქტივობაზე ხილული სინათლის 

ქვეშ. გაზომვები ხდება Zahner-ის გამოყენებით ფოტოელექტროქიმიური ხელსაწყოთი. 

მიღებული შედეგები საინტერესოა მოდიფიცირებული ანოდების შემდგომი 

გამოყენების პერპექტივით  ახალ ფოტოელექტროქიმიურ ენერგიის წყაროში. 

 

 

 

პროექტი 2 

 

სახელმწიფო   ბიუჯეტის   პროგრამული   დაფინანსებით   გათვალისწინებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტი: 

ძლიერ-ეგზოთერმული პროცესების თეორიული შესწავლა  

მეცნიერების დარგი: ქიმია და ქიმიური ტექნოლოგია, სამეცნიერო მიმართულება: 

ელექტროქიმია 

პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები: 2021-2022  
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პროექტის 2022 ეტაპის: „გარემოს დინამიური როლის დადგენა ქიმიურ და ბიოლოგიურ 

სისტემებში მუხტის გადატანის სიჩქარეზე‘‘  შესრულებაში მონაწილე პერსონალი 

თითოეულის როლის მითითებით:  

1. უფ. მეც. თან.  მერაბ ზაქარაია ; პროექტის ხელმძღვანელი 

2. მთავ.მეცნ. თან. თინა ლეჟავა; ექსპერიმენტების , სამეცნიერო  შედეგების დამუშავება 

და ანგარიშის მომზადება 

3. უფ. მეც. თან.  დავით გოგოლი; ექსპერიმენტების დაგეგმვა და ჩატარება, სამეცნიერო 

შედეგების დამუშავება და ანგარიშის მომზადება 

4. მეცნ.თან. არჩილ ბენაშვილი; ექსპერიმენტების დაგეგმვა, ტექნიკური მომზადება და 

ჩატარება. 

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

ცნობილია რომ კონდესირებულ გარემოში ელემენტარული მუხტის გადასვლის ალბათობა 

Wif  და შესაბამისად, პროცესის სიჩქარის კონსტანტა აღიწერება არენიუსის კანონით, 

რომელსაც ექსპონენციალური სახე აქვს:      exp(-        აქ   -აქტივაციის ენერგიას 

წარმოადგენს, რომელიც თავის მხრივ გამხსნელის რეორგანიზაციის ენერგიასა (Er) და 

პროცესის ე.წ. ‗‘სითბურ ეფექტზე‘‘ (ΔJ) არის დამოკიდებული ე.წ.  ნორმალურ უბანში, სადაც 

(ΔJ) –Er დან +Er-მდე იცვლება, აქტივაციის ენერგიას კარგად ცნობილი გაუსის ფორმა აქვს 

                                             
                 (1)                                    

ძლიერი ეგზოთერმული პროცესების შესწავლისადმი მიძღვნილმა პირველივე 

ექსპერიმენტულმა შრომებმა [1,2] აჩვენეს რომ რეაქციის კონსტანტა მართლაც ეცემა Er-ზე 

მეტი   |ΔJ|  სათვის, მაგრამ გაცილებით უფრო ნელა, ვიდრე ეს (1) ფორმულით იყო 

მოსალოდნელი.სწორედ ამ პრობლემის მათემატიკურ ასპექტებს, ე.წ. კვანტური მოდების 

(მაღალი სიხშირის რხევების) როლის განსაზღვრას მივუძღვენით წარმოდგენილი თემა. 

        დოღონაძე-კუზნეცოვის კვანტური თეორიის თანახმად პოლარულ გარემოში 

ელემენტარული მუხტის დროის ერთეულში გადასვლის ალბათობა გამოისახება 

ფორმულით 

 

         
   

  
∫      
    

    
             ,                                  (2) 

  (2)            ħ)∫
  

 

 

  
  
      

  
   

 
       

   

 
 

  
   

 

                   (3) 

           

სადაც     
      -გარემოს რეორგანიზაციის ენერგიის ოპტიკური სიმკვრივეა. ყველა 

კონკრეტულ შემთხვევაში გარემოს დიელექტრიკული დანაკარგების სპექტრი 

განსხვავებულია, თუმცა მათი აპროკსიმაცია ხერხდება დებაის ფუნქციისა და ერთი-ორი 

რეზონანსული ტიპის მრუდის კომბინაციის მეშვეობით: 

     
          

         
    

                                                    (4) 
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   და  

     
        

  
   
   

     

    
 

 

      
     

 
 

      
     

                        (5) 

 (5)-ში Γ რეზონანსული პიკის სიგანეა. 

ლიტერატურაში არსებული თითქმის ყველა მიდგომა და  (2)-(3) გადასვლის ალბათობის 

თეორიის ანალიზი დაფუძვნებულია უნაგირა წერტილებისა და უსწრაფესი დაშვების 

მეთოდზე. საქმე იმაშია რომ ინტეგრალქვეშა ფუნქცია ანალიზურია ზოლში O≤θ≤1 ამ 

სიტუაციის რეალიზება კი ხდება მაშინ, როცა     
   

      
   .ძლიერი ეგზოთერმული 

პროცესებისათვის, როდესაც    |ΔJ| სჭარბობს გარემოს რეორგანიზაციის    
   

 ენერგიას, 

უნაგირა წერტილის მეთოდის გამოყენება შეუძლებელია და ანალიზური გამოსახულებების 

მისაღებად        -სათვის ინტეგრალქვეშა ფუნქცია საჭიროებს ანალიზურ გაგრძელებას       

O≤     .  ზოლის გარეთ.  ასეთი რთული მათემატიკური პროცედურის ჩატარება მხოლოდ 

[3] სტატიის ავტორებმა მოახერხეს. მეორეს მხრივ უნდა აღინიშნოს რომ [3]-სი მიღებული 

შედეგების გამოყენება შესაზლებელია |ΔJ| და   -ის მხოლოდ კერძო, ასიმპტოტური 

თანაფარდობებისათვის. 

  ჩვენი მიდგომა არ ეფუძვნება უნაგირა წერტილისა და უსწრაფესი დაშვების მეთოდს და 

უზოგადესია         -ის ნებისმიერი თანაფარდობისათვის. ამის დასამტკიცებლად 

განვიხილეთ ორი კერძო შემთხვევა 1) როცა ინტეგრება (2) ში ხდება კონტურის გატარებით 

a=1/2- ზე და       2) a=0-ზე გატარებით გამოთვლებმა როგორც დებაის (4) აპროკსიმაციისთვის, 

ისე (5) რეზონანსულისთვის, შედეგების იდენტურობა ცხდაყვეს. ამ ფაქტის საფუძველზე 

შესაძლოა დასკვნის გაკეთება, რომ ნებისმიერი |ΔJ| /   
   

 თან თანაფარდობისათვის, მათ 

შორის ძლიერი ეგზოთერმული პროცესებისათვის (|ΔJ|>   
   

) განხილული მიდგომა 

სამართლიანია! 

 ელექტრონულ-რხევითი  ურთიერთქმედების ე.წ. ძირითად მოდელში ( ჰარმონიული, ბორნ-

ოპენჰეიმერისა და ფრანკ-კონდონის მიახლოებები) მიღებული (2)-(5) ფირმულებიც 

კი,ფორმალური კინეტიკისაგან განსხვავებით, 25-35 %-ით უკეთეს შედეგებს იძლევიან 

რეაქციის კონსტანტებისა და აქტივაციის ენერგიისათვის პოლარულ გამხსნელებში 

[4].აღნიშნულ გარემოში, დიელექტრიკული დანაკარგები საქსტონის [5] მიხედვით, დებაისა 

და ერთი-ორი რეზონანსული პიკის სუპერპოზიციით აღიწერება.მაღალი 

ტემპერატურებისათვის, როცა kT>>ℏΩm  (Ωm გარემოს მახასიათებელი სიხშირეა), და  -თი 

ინტეგრება (2)-ში სირთულეს არ წარმოადგენს და   
   და    -ის  ნებისმიერი 

თანაფარდობისთვის გვაძლევს (1) გამოსახულებას.  

    სასრული არგუმენტი, და განსაკუთრებით კი დაბალი ტემპერატურებისათვის 

ჰიპერბოლური სინუსების შეცვლა არასწორია! ეს თავის მხრივ (3)-ში   სიხშირეებით 

ინტეგრებას ძალზე ართულებს. დებაისა და რეზონანსული აპროქსიმაციების შემთხვევაში 

     -ს ცხადი სახით მოსაძებნად (𝜼=Іm  ) ექსპონანტებში მდგომი ფუნქცია განვიხილეთ 

როგორც პარამეტრ ,, 𝜼‘‘-ზე დამოკიდებული.მისი ორჯერ გაწარმოებისა და ორჯერვე 

ინტეგრების მეშვეობით   -თი ინტეგრალი დებაის შემთხვევაში [4]-ში მოყვანილი ცხრილის 

ინტეგრალამდე დაიყვანება და შედეგად იძლევა  
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(6) 

ბევრად უფრო რთული გათვლების ჩატარება დაგვჭირდა   
      -ს რეზონანსული 

აპროქსიმაციისათვის. ვრცელი გარდაქმნების შემდგომ (დეტალებისათვის იხილეთ [6]) 

მივიღეთ 𝛏  
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სადაც:    
 

  
  ,             

   
   

   
 ℏ  ;          ℏ       (m     ან R)     (8) 

ერთი შეხედვით   
         რთული დამოკიდებულებისა 𝜼-ზე, რასაც ჯამი ,,k‘‘-თი კიდევ 

უფრო ართულებს, რიგი ასიმპტომატური შემთხვევებისთვის აღნიშნული ჯამი სწრაფად-

კრებადია და მინი-კალკულატორებისათვისაც კი არ წარმოადგენს პრობლემას. 

  რიგ შემთხვევებში კონტურის გატარება (2)-ში უფრო უპრიანია ½-ზე, ანუ  = 
 

 
 + i𝜼. ამ დროს 

𝜼-ზე დამოკიდებულების გარდა ექსპონენტაში საჭირო ხდება 𝜼-სგან დამოკიდებული 

კონსტანტების გამოთვლა:[6] 
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დასასრულს უნდა აღინიშნოს, რომ (2)-(5)ფორმულების თეორიული ანალიზისადმი 

მიძღვნილია რამოდენიმე ათეული ნაშრომი (სტატიები და მონოგრაფიები). მათში 

მიღებული შედეგები წარმატებით გამოიყენება რიგი ბიოლოგიური თუ ქიმიური პროცესის 

არამარტო თვისობრივი,არამედ რაოდენობრივი ანალიზისათვის. გამონაკლისს 

წარმოადგენენ შედარებით დაბალი ტემპერატურების პირობებში მიმდინარე პროცესები და 

ძლიერი ეგზოთერმული რეაქციები.სწორედ ამ დანაკლისის აღმოფხვრის (,,თეთრი ლაქების‘‘ 

შევსებას)  მცდელობას წარმოადგენს მოცემული თემა და მასში მიღებული შედეგები. 
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[5] SaxtonR. ‗‘Proc. Roy. Soc‘‘(London) 1952. A213. p473 
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პროექტი 3 

 

 

პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით 

1. სათაური: ფოტოკატალიზის პროცესები არარეგულარულ გარემოში სამეცნიერო 

მიმართულება: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი- ქიმია  (ელექტროქიმია) 

        2. პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები; 2022-223 წწ. 

პროექტის 2022 წლის ეტაპის: „თეორიული მოდელები ელექტროფოტოკატალიზის 

პროცესისათვის―  შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1. თამაზ მარსაგიშვილი-- პროექტის ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი.         

2. მარინე მაჭავარიანი -პროექტის შემსრულებელი, უფროსი მეცნ.თანამშრომელი, 

სამეცნიერო შედეგების დამუშავება და ანგარიშის მომზადება 

 

 

 

 

 

ანოტაცია 

ქიმიურ, ელექტროქიმიურ, ფოტოქიმიურ და ფოტოელექტროქიმიურ სისტემებში 

მიმდინარეობს მუხტის გადატანისა და ფოტოგადატანის რთული პროცესები, სადაც  

ადგილი აქვს მუხტების განაწილების ცვლილებას. დღეს აქტუალური ხდება წყალბადის და 

მეთანის მიღების რთული პროცესები მზის ენერგიის, ბიომასალების, წყალმცენარეების და 

ა.შ. გამოყენებით.  

მუხტის გადატანისა და ფოტოგადატანის პროცესის მიმდინარეობის დეტალური ანალიზი 

გვაჩვენებს, რომ პროცესი მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული გარემოზე. ამასთან 

დაკავშირებით საინტერესოა ფოტოდისოციაციის პროცესი ელექტროქიმიური სისტემის 

მოცულობაში მომდევნო ელექტროქიმიური პროცესებით.  

მსგავს სისტემებში მიმდინარე პროცესები შეიძლება ასე წარმოვადგინოთ  - სისტემის 

მოცულობაში ფოტონის შთანთქმისას ადგილი აქვს ნაწილაკების გადასვლას აღგზნებულ 

მდგომარეობაში. მომდევნო პროცესი - რეაგენტების დისოციაცია იონების (მოლეკულის 
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დისოცირებული ნაწილები) მომდევნო მოძრაობით შესაბამისი ელექტროდების 

მიმართულებით: უარყოფითად დამუხტულების - ანოდის მხარეს, დადებითად 

დამუხტულების - კათოდის მხარეს. ამასთან, მნიშვნელოვანია, რომ მოლეკულების 

ფოტოდისოციაციის დროს იხარჯებოდეს მცირე ენეგია, ხოლო პროდუქტების 

ელექტროდებზე ელექტროქიმიური გამოლექვის დროს ან წყალბადის ან სხვა გაზების 

გამოყოფისას - ადგილი ჰქონდეს კატალიზურ ეფექტს.  

რთულ ელექტროქიმიურ სისტემაში ფოტოგადატანის პროცესების მიმართ ამ მიდგომის 

ფარგლებში განხილული იქნება საერთო პროცესის ცალკეული ეტაპები.  

 

ანგარიშის შინაარსი 

რთულ არარეგულარულ კონდენსირებულ სისტემებში მუხტის გადატანისა და 

ფოტოგადატანის პროცესების ცალკეული ასპექტები დიდი რაოდენობის სამუშაოებშია 

განხილული. ჩვენ შევჩერდებით ზოგიერთ მათგანზე, რომლებიც ეხება ჩვენ სამუშაოში 

განხილული პრობლემების ზოგიერთ ასპექტებს [1-14]. კერძოდ, ინტერესს წარმოადგენს 

ელექტროქიმიური სისტემის ლაზერული დასხივება გარკვეულ სიხშირეზე, რამაც შეიძლება 

გამოიწვიოს იონების წარმოქმნა სისტემაში, რომელთა გმოლექვა ანოდზე და კათოდზე არის 

პროცესის მიზანი.  

 

1. მოდელური ჰამილტონიანი 

 

ჩვენ განვიხილავთ კონდენსირებულ ელექტროქიმიურ და ფოტოელექტროქიმიურ 

სისტემებს, რომლებშიც ნაწილაკები ფოტონების დასხივებით დაყოფილია კატიონებად და 

ანიონებად.  

მუხტის გადატანის პროცსები არარეგულარულ სისტემებში რთული ხასიათისაა და მათი 

აღწერა ზოგადი სახით საკმაოდ რთული ამოცანაა. ამიტომ, ქვემოთ განვიხილავთ 

კონკრეტულ პროცესს, რომლის ფარგლებში შესაძლებელია ზოგადი ანალიზის ჩატარება და 

შედეგების განზოგადება სხვა მსგავს პროცესებზე. 

განიხილება სისტემები, რომლებშიც რეაგენტების კონცენტრაცია საკმარისად დაბალია, რათა 

შესაძლებელი იყოს შემოვიფარგლოთ წრფივი მიახლოებით რეაგენტების კონცენტრაციების 

მიხედვით. ჩვენ ასევე შემოვიფარგლებით წრფივი მიახლოებით ფოტონების 

კონცენტრაციების მიხედვით და არ განვიხილავთ ორ და მეტ ფოტონიან პროცესებს. ასევე 

ვუშვებთ, რომ რეაგენტების ურთიერთქმედება გარემოსთან საკმარისად სუსტია რათა 

შესაძლებელი იყოს ამ ურთიერთქმედების გათვალისწინება წრფივ მიახლოებაში გარემოსა 

და ნაწილაკების-რეაგენტების მახასიათებლების მიხედვით [9, 12-17]. რეაგენტების 

გარემოსთან უფრო ძლიერი ურთიერთქმედების შემთხვევაში, რომლის დროსაც შეიძლება 

შეიქმნას კომპლექსური ნაწილაკები, რეაგენტების სახით განვიხილავთ ამ კომპლექსებს. 

ისინი ნაწილობრივ პოლარიზებულია და მათი სიხშირული სპექტრი და გეომეტრიული 

აღნაგობა განსხვავდება მათი იგივე პარამეტრებისგან გაზურ ფაზაში. 

სისტემის ჰამილტონიანი შეიძლება წარმოვადგინოთ ასეთი ფორმით [9]: 
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s

ph
phpm FHHHHH  int

                                                                          (1)                                                                                                                                         

აქ mH  არის რეაგენტების მიერ პოლარიზებული გარემოს ჰამილტონიანი, pH  - არის 

პოლარიზებული რეაგენტების ჰამილტონიანი (სიმოკლისათვის წარმოდგენილია 

ოპერატორული ფორმით),  Hph არის ფოტონების ჰამილტონიანი, phH int  არის რეაგენტების 

ფოტონების ველთან ურთიერთქმედების ჰამილტონიანი, sF  არის  რეაგენტების 

პოლარიზაციის ენერგია, და ნაწილაკის პოლარიზაციის ენერგიას აქვს სახე:  

 

                                rErrGrErdrdF R
PPs  

 00 0;,
2
1

 


                                                    (2)                           

 

სადაც  0;,  


rrGR
PP


 არის გარემოს ოპერატორების პოლარიზაციის ფლუქტუაციების P


  

დაგვიანებადი გრინის ფუნქცია ნულოვან სიხშირეზე, E0 არის რეაგენტების 

ელექტრომაგნიტური ველის დაძაბულობა.   

რეაგენტების და გარემოს მოლეკულების ურთიერთქმედების ჰამილტონიანი ფოტონების 

განივ ველთან 
phH int  შეიძლება ასე წარმოვადგინოთ:  

 

 rdrErPH phrph 
)()(int

                                                                                                         (3) 

                                                                                 
 

სადაც rP


 არის რეაგენტების პოლარიზაციის ოპერატორი, E


ph  არის ფოტონების ველის 

დაძაბულობის ოპერატორი.  

საბოლოო მდგომარეობის ჰამილტონიანს აქვს პირველი ფორმულის ანალოგიური ფორმა იმ 

განსხვავებით, რომ საბოლოო მდგომარეობაში არის ერთი ფოტონის ენერგიით  hυ-თი  

ნაკლები.       

 

3.  ლაზერული ფოტოლიზის პროცესის სიჩქარის კონსტანტა.  

 

ჩვენ ვიხილავთ პროცესებს ელექტროლიზერის მოცულობაში, რომლებშიც ლაზერით 

დასხივების პროცესში ადგილი აქვს რეაგენტების გარდაქმნას, მათი გადასვლით 

ელექტრონულ-აღგზნებულ მდგომარეობაში. აქ არ განიხილება რეაგენტების პირდაპირი 

ფოტოგადასვლა იონებში. 



27 
 

ელექტრონის გადასვლის პროცესის ალბათობას, როგორც ლაზერული ფოტოლიზის 

პროცესის ეფექტს ელექტროლიზერის ელექტროდებს შორის მოცულობაში აქვს სახე:  
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)(
kN  არის ფოტონების რაოდენობა; )(


 ki N 

 
არის ფოტონების განაწილების ფუნქცია საწყის 

მდგომარეობაში; iF  არის სისტემის თავისუფალი ენერგია საწყის მდგომარეობაში; nfin EE ,  

არის სისტემის ენერგეტიკული სპექტრები საწყის და საბოლოო მდგომარეობაში; fiL  არის 

სისტემის მოცულობაში ფოტონების რეაგენტებთან ურთიერთქმედების ჰამილტონიანის 

მატრიცული ელემენტი.  

E


 არის ფოტონების ველის დაძაბულობის ოპერატორი, რომელიც შეიძლება ასე 

წარმოვადგინოთ:  
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სადაც 


ka  , a  არის ფოტონების წარმოქმნის და გაქრობის ოპრატორები,  
ke


 არის 

ფოტონების პოლარიზაციის ვექტორი, V არის სისტემის მოცულობა.  ინდექსები k და  σ 

განისაზღვრება ფოტონების გამომსხივებლის პარამეტრებით. 

 დასხივების პროცესში მუხტის ფოტოგადატანის ალბათობისთვის, რომელსაც 

მივყავართ რეაგენტების გარდაქმნამდე მივიღებთ:  
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                                      (6) 

                        

სადაც Hi არის სისტემის ჰამილტონიანი საწყის მდგომარეობაში; Hf არის სისტემის 

ჰამილტონიანი საბოლოო მდგომარეობაში.    
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(7) 

 

სადაც 
kN  არის ფოტონების რაოდენობა ტალღური ვექტორის სიგრძისა და ორიენტაციის 

შესაბამისი პარამეტრებით. 

ამგვარად, თუ ვიცით სისტემაში რეაგენტების საწყისი კონცენტრაცია და ფოტონების კონის 

მახასიათებლები შესაძლებელია დავითვალოთ იმ რეაგენტების კონცენტრაცია, რომლებიც 

გარდაიქმნენ იონებად ფოტოლიზის პროცესში და შეუძლიათ მონაწილიობის მიღება 

შემდგომ ელექტროქიმიურ პროცესში. ბუნებრივია, რომ ელექტროქიმიური პროცესი 

შეიძლება აღვწეროთ განსაზღვრული მოდელური ვარაუდების ფარგლებში და მისი 

მიმდინარეობა დამოკიდებულია ელექტროდებს შორის არსებული სითხის შემადგენლობასა 

და ელექრტოდების ძაბვაზე.   

შედეგად რეაგენტების კონცენტრაციისათვის, რომლებიც ჩნდებიან ელექტროქიმიურ 

უჯრედში ლაზერული დასხივების შედეგად, მივიღებთ შემდეგ გამოსახულებას   [9]: 

 

 )(exp)(0
    FedLСС fi                                                                        (8) 

                                                                                                                                          

სადაც  С0 არის რეაგენტების საწყისი კონცენტრაცია.    

ბუნებრივია, რომ რეაგენტების კონცენტრაციის გათვლები გარკვეულ სიხშირეზე დასხივების 

პროცესში საკმაოდ რთულია მოცემული გამარტივებული მოდელისათვისაც კი - რეაგენტები 

პოლარულ გარემოში. ზოგიერთ შემთხვევებში შესაძლებელია ნაწილაკების - რეაგენტების 

კონცენტრაციების პირდაპირი გაზომვები, მაგ. სპექტრალური მეთოდებით.  

 

4.  მუხტის გადანის პროცესის  სიჩქარე (დენის სიმკვრივე) ჰეტეროგენული 

პროცესისათვის. 

 

დაზუსტებისთვის განვიხილავთ შემთხვევას ნახევარგამტარული ელექტროდებით.  

საწყისი მდგომარეობის ჰამილტონიანი შეიძლება დავწეროთ ასეთი ფორმით:   

 

int
,

int
,

int
, pscmscmp

i
p

i
m

i
sc

i HHHHHHH                                                                                  (9)                      

 

სადაც
i
scH  არის ნახევარგამტარული ელექტროდის ჰამილტონიანი საწყის მდგომარეობაში; 

i
pH  არის ნაწილაკის ჰამილტონიანი საწყის მდგომარეობაში;   i

mH  არის ელექტროლიტის 
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ჰამილტონიანი; 
int

,mscH  არის ელექტროდის ურთიერთქმედება ელექტროლიტთან; int
,mpH  არის 

ნაწილაკის ურთიერთქმედება ელექტროლიტთან;  int
, pscH  არის ნაწილაკის ელექტროდთან  

ურთიერთქმედების ჰამილტონიანი;  ვვარაუდობთ, რომ ნაწილაკი არის პოლარიზებული და 

„სოლვატირებული―. 

ანალოგიურად საბოლოო მდგომარეობის ჰამილტონიანს აქვს სახე (ნაწილაკი არის 

ელექტრონულ-აგზნებულ მდგომარეობაში):  

 

eHHHHHHH pscmscmp
f
p

f
m

f
sc

f  int
,

int
,

int
,

* ,                                                                 (10)                                                       

 

სადაც η არის გადამეტძაბვა ნაწილაკის ლოკალიზაციის წერტილში.  

 

ელექტროდის ელექტრონების განაწილება ენერგეტიკული დონეების მიხედვით აღიწერება 

ფერმის განაწილებით ნახევარგამტარული ელექტროდებისათვის.  

 

1)/)exp((1()(  kTEEf F                                                                                                   (11) 

 

სადაც EF   არის ფერმის ენერგია, k არის ბოლცმანის მუდმივა, T ტემპერატურა. 

მიუხედავად ამისა, თუ დონის ენერგა მნიშვნელოვნად გასხვავდება ფერმის დონის 

ენერგიისგან, მაშინ ენერგეტიკული დონეების განაწილება გადადის ბოლცმანის 

განაწილებაში.  

შემდეგი საკითხი, რომლის გადაწყვეტაცაა საჭირო ნახევარგამტარული 

ელექტროდებისათვის არის ნივთიერების )( მოცულობის ერთეულში კვანტური 

მდგომარეობების რიცხვი. რთულია ზუსტი ანალიზური გამოთვლების ჩატარება ასეთი 

მნიშვნელობებისათვის თუმცა, შესაძლებელია ზოგიერთი შეფასებების გაკეთება 

კრისტალებისთვის.   

 

5.  დენის სიმკვრივე ელექტრონის გადატანის პროცესისათვის ნახევარგამტარული 

ელექტროდზე ნაწილაკიდან.   

 

გამოვტოვებთ რთულ გამოთვლებს და მოვიყვანთ კვანტურ გამოსახულებას ჰეტეროგენული 

პროცესის ანოდური  დენის სიმკვრივისათვის ფერმის განაწილების მქონე 

ნახევრადგამტარული ელექტროდის მონაწილეობით. 
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აქ  ΔF არის პროცესის თავისუფალი ენერგია საბოლოო მდგომარეობაში ნაწილაკის 

ელექტრონული აგზნების ენერგიის ჩათვლით; Ern არის ნაწილაკის n-ური 

შიდამოლეკულური თავისუფლების ხარისხის რეორგანიზაციის ენერგია და i
n  და f

n   არის 

შესაბამისი შიდამოლეკულური რხწვის სიხშირეები პროცესის დასაწყისში და ბოლოში.   

უნაგირის წერტილი θ* შეიძლება მოვძებნოთ განტოლებიდან:  
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ამ ფორმულაში Lfi არის  ნახევარგამტარული ელექტროდის ზედაპირთან ნაწილაკის 

ურთიერთქმედების რეზონანსული ინტეგრალი.      

მატრიცული ელემენტი გამოითვლება ტალღური ფუნქციების გამოყენებით კონკრეტული 

მოდელების ფარგლებში. რეზონანსული ინტეგრალი Lfi შეიძლება განხილულ იქნას როგორც 

ფენომენოლოგიური პარამეტრი. ამ რეზონანსული ინტეგრალის არგუმენტები ახასიათებენ 

პროცესის გეომეტრიულ მახასიათებლებს, მანძილს ზედაპირამდე, ნაწილაკის სივრცით 

ორიენტაციას მუხტის გადატანის პროცესის განმავლობაში. U(R*,ψ*) ფუნქცია გაითვლება 

კონკრეტული პროცესებისთვის ნაწილაკების და ელექტროდების გეომეტრიის 

გათვალისწინებით.  

ფუნქცია ),(  R


 არის  ნაწილაკების განაწილების ფუნქცია.  ეს ფუნქცია შეიძლება არჩეულ 

იქნას მოდელური ფუნქციის სახით. ფუნქცია Ψm(  ;, R


) არის გარემოს რეორგანიზაციის 

ფუნქცია. აქტივაციის ენერგია არის 
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შესაბამისად, განტოლება θ* განსაზღვრისათვის მიიღებს სახეს:                                                                                                                                                                              
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(15)                         

თუ, შესაძლებელი იქნება ასევე ნაწილაკის შიდამოლეკულური რეორგანიზაციის 

უგულებელყოფა,  ან თუ ნაწილაკი იქნება ერთატომიანი, მაშინ:    

 

     FeEE m
ra 1)ln(sin *                                                                              (16)                                                      

მოყვანილი გამოსახულებები კინეტიკური პარამეტრების მარტივი შეფასებების საშუალებას 

იძლევა  ძლიერად გამარტივებული მოდელების ფარგლებში.  

 

დასკვნა 

განიხილება ელექტროქიმიურ სისტემაში მიმდინარე პროცესები, რომელშიც ადგილი აქვს 

ლაზერულ დასხივებას ელექტროდებს შორის მდებარე მოცულობის. საკვლევი პროცესები 

იყოფა ორ ნაწილად. პირველ ნაწილში განიხილება ფოტოდისოციაციის პროცესები 

დასხივების შედეგად. ამ დროს ელექტროდებს შორის მდებარე მოცულობაში წარმოიქმნება 

დამუხტული ნაწილაკები (კატიონები და ანინონები), რომლებიც მიიღებიან ნაწილაკის მიერ  

განსაზღვრული სიხშირის ფოტონის შთანთქმის დროს ელექტროლიტში. წარმოქმნილი 

იონების კონცენტრაცია შეიძლება შეფასდეს კვანტურ-ქიმიური გათვლების დახმარებით ან 

ექსპერიმენტულად გაიზომოს სპექტრალური მეთოდებით. 

მეორე ნაწილი გულისხმობს წარმოქმნილი იონების შემდგომ მოძრაობას ელექტროქიმიური 

უჯრედის მოცულობაში შესაბამისი ელექტროდების მიმართულებით, რაც აგრეთვე 

შეიძლება გაითვალოს კვანტური მეთოდებით პროცესისთვის დამახასიათებელი 

პარამეტრების გათვლით, ან ექსპერიმენტულად გაიზომოს დენის სიმკვრივე ელექტროდების 

შორის.   
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7.3. სტატიები 

 

ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი 
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რაოდენობა 

1. T. Marsagishvili, G. Tatishvili, N.Ananiashvili, E.Tskhakaia, N.Giorgadze, M.Gachechiladze, 

M.Machavariani, L.Kvinikadze. Sorbents obtained from cellulose-containing waste for water 
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Engineering. Proceeding of ICNBME 2021, Nov. 3 – 5, 2021, Chisinau, Moldova. Ed.: 

I.Tiginyanu, V.Sontea, S.Railean, Springer, 2022, p. 470 – 474. 

As a rule, ions of some heavy metals are always found in natural and waste waters. The purpose of 

this work was to study the sorption properties of carbon material obtained from secondary raw 

materials (hazelnut and walnut shells) according to the technology we have developed; determination 

of its applicability in the purification of drinking and waste water, in which ions of several heavy 

metals are simultaneously present. The salts of lead, cobalt, iron and cadmium, as the most important 

pollutants of the water basin, were the adsorbates. 

Studies of solutions of various concentrations of metal ions showed that in the presence of all four 

ions, the maximum adsorption rate and the degree of extraction are achieved at a solution 

concentration of 0.0025 M Me+2 in 30 min, as for the effect of pH on the degree of sorption, the 

experimental results showed that the best values are achieved at pH 3 for cobalt ions and pH 3 ÷ 5 for 

copper, lead and iron ions. 

It was found that the nature of sorption by these absorbers is the same: for a given metal, hydrated 

ions are adsorbed in the same way on different absorbers. 

The larger the crystal radius of an ion with the same charge, the better it is adsorbed (sorption 

capacity for Pb++ ions are maximum, and minimum for Co++ ions). 

(X)  https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/BoA-2_final_corect_2021.pdf 
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ჩამდინარე წყლებში. ამ სამუშაოს მიზანს წარმოადგენდა ჩვენ მიერ შემუშავებული 

ტექნოლოგიის მიხედვით მეორადი ნედლეულიდან (თხილის და კაკლის ნაჭუჭებიდან) 

მიღებული ნახშირბადის მასალის სორბციული თვისებების შესწავლა; მისი 

გამოყენებადობის განსაზღვრა სასმელი და ჩამდინარე წყლების გაწმენდისას, რომელშიც 

ერთდროულად რამდენიმე მძიმე მეტალის იონებია. ტყვიის, კობალტის, რკინის და 

კადმიუმის მარილები, როგორც წყლის აუზის ყველაზე მნიშვნელოვანი დამაბინძურებლები, 

იყო ადსორბატები. 
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ლითონის იონების სხვადასხვა კონცენტრაციის ხსნარების კვლევებმა აჩვენა, რომ ოთხივე 

იონის არსებობისას მაქსიმალური ადსორბციის სიჩქარე და ექსტრაქციის ხარისხი მიიღწევა 

ხსნარის კონცენტრაციით 0,0025 M Me+2 30 წუთში, რაც შეეხება pH-ის ეფექტს. სორბციის 

ხარისხზე, ექსპერიმენტულმა შედეგებმა აჩვენა, რომ საუკეთესო მნიშვნელობები მიიღწევა 

pH 3-ზე კობალტის იონებისთვის და pH 3 ÷ 5 სპილენძის, ტყვიის და რკინის იონებისთვის. 

აღმოჩნდა, რომ ამ აბსორბატორების მიერ სორბციის ბუნება ერთი და იგივეა: მოცემული 

ლითონისთვის ჰიდრატირებული იონები ერთნაირად შეიწოვება სხვადასხვა 

შთამნთქმელზე. 

რაც უფრო დიდია იგივე მუხტის მქონე იონის კრისტალური რადიუსი, მით უკეთესად არის  

ის ადსორბირებული (Pb++ იონების შეწოვის უნარი მაქსიმალურია, ხოლო Co++ იონების 

მინიმალური). 

 

2.Tamaz Marsagishvili, Zurab Samkharadze, Manana Gachechiladze, Natela Ananiashvili, and Marina 

Matchavariani. Electrochemical Composite Coatings of Copper Containing Carbon Materials. 

Conference Book- Advanced Polymer Structures Chemistry for Engineering Applications, Part 3. 

2022, Hard ISBN: 9781774913017 

ნაშრომი ეძღვნება ნიკელ-ნახშირბადოვანი მასალის კომპოზიცური დანაფარების მიღებას 

ელექტროქიმიური გზით, მუდმივი დენის პირობებში. დანაფარში მეორე ფაზა წარმოადგენს   

ნექტარინის კურკებიდან (მეორადი ნედლეული), სტატიის  ერთ-ერთი ავტორის მიერ 

შექმნილი ორიგინალური მეთოდით მიღებულ ნახშირბადოვან მასალას. შესწავლილია 

როგორც მიღებული პროდუქტის ფიზიკო-ქიმიური მახასიათებლები, ასევე 

ელექტროქიმიური კომპოზიციური დანაფარეიბში Ni- Cნექ, ნახშირბადოვანი მასალის 

შემცველობის ზღვრები (წონითი %) და მათი ცვეთა მშრალი ხახუნის პირო ბებში. Ni-Cნექტ. 

ცვეთა, სუსპენზიაში შეტანილი ყველა შესწავლილი კონცენტრაციისათვის (0.04-5.0 გ/ლ) და 

კომპოზიციურ დანაფარში ნახშირბადის სხვადასსხვა შემცველობის (4.8-7.05 წონ. %), 

ნაკლებია ვიდრე „სუფთა― ელექტროლიტიდან მიღებული დანაფარის (Ni) ცვეთა. 

დადგენილია, რომ ნახშირბადოვანი მასალის შეყვანა დანაფარში ცვლის მის ფიზიკურ 

თვისებებს და ნახშირბადოვანი მასალა კომპოზიციურ დანაფარში მუშაობს როგორც მშრალი 

შემზეთი. 
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 პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით 

1. სათაური: „ ელექტროლიზით ემულსიაში რკინის ფხვნილის მიღებაზე ორგანული ფაზის 

გავლენის შესწავლა―. 

სამეცნიერო მიმართულება: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი- ქიმია  (ელექტროქიმია) 

  

2) პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 

1. 2020-2022 წწ. 

 

3) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1. გიორგი ცაგარელი - პროექტის ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. 

2. შოთა მახათაძე - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. 

3. მარინა სოსელია - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი 

4. ნინო მაისურაძე - მეცნიერ თანამშრომელი 

 

 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 
შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
 
1.რკინის ფხვნილი მრეწველობისა და ტექნიკის მრავალ დარგში გამოიყენება. მისი 

გამოყენების ერთ-ერთ სფეროს რკინადეფიციტური ანემიის პროფილაკტიკა წარმოადგენს. 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ცნობით ანემიით დაავადებულთა რიცხვი ორ 

მილიარდს აღწევს. აქედან 75 % რკინის დეფიციტით არის გამოწვეული. ეს პრობლემა 

საქართველოშიც მწვავედ დგას, განსაკუთრებით რეპროდუქციული ასაკის ქალებში. რკინის 

დეფიციტი ორგანიზმის ზრდას და გონებრივ განვითარებას აფერხებს.  სერიოზული 

კვლევების საფუძველზე დადგინდა, რომ მისი შეტანა სურსათში, კერძოდ ხორბლის 

ფქვილში, საგრძნობლად აუმჯობესებს ანემიასთან დაკავშირებულ სიტუაციას. გაეროს 

ეგიდით მომუშავე ორგანიზაციების, ძირითადად UNISEF-ის დახმარებით და დაფინანსებით 

საქართველოში ჩატარდა მოსამზადებელი სამუშაო ხორბლის ფქვილის რკინით 

ფორტიფიკაციის (გამდიდრების) დასანერგად. რამდენიმე მსხვილი წისქვილკომბინატი 

აღიჭურვა დოზატორებით, შემოიტანეს რკინის შემცველი პრემიქსი (საკვების დანამატი) და 

თითქმის ერთი წლის განმავლობაში იწარმოებოდა  რკინით ფორტიფიცირებული ფქვილი. 

 

წინა ეტაპის სამუშაოში იყო შესწავლილი ფქვილის ფორთიფიკაციისთვის რკინის ფხვნილის 

მიღება ელექტროლიზით ორშრიან სისტემაში. აბაზანის ქვედა შრეს წარმოადგენდა რკინის 

მარილის ხსნარი, ხოლო ზედას უფრო მსუბუქი რაფინირებული ზეთი, რომელიც არ ერევა 

წყალს. კათოდად ვიყენებდით ვერტიკალურად განლაგებულ რკინის მბრუნავ დისკოს, 

წყალხსნარის შრეში რკინის ჩანასახები მიიღებოდა კათოდის ზედაპირზე, დისკოს ბრუნვის 

შედეგად ისინი გადაადგილდებოდნენ ორგანულ შრეში, სადაც წყდებოდნენ ზედაპირს  და 

წარმოქმნიდნენ ორგანულ ზოლს. შემდეგ ზოლის ფილტრაციით გამოიყოფოდა რკინის 

ფხვნილი. აგრეთვე ფხვნილს წყალხსნარისა და ზეთის მორევით მიღებულ სუსპენზიაში 

ელექტროლიზით  ვღებულობდით. 
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რკინის ფხვნილის ძირითად მომხმარებელს ფხვნილოვანი მეტალურგია წარმოადგენს. ეს 

მეთოდი ფართოდ გამოიყენება მანქანათმშენებლობაში და სხვადასხვა ხელსაწყოების 

წარმოებაში. გარდა ამისა მას იყენებენ ქიმიურ მრეწველობაში კატალიზატორად, 

შედუღებისთვის, პოლიმერული მასალების შესაქმნელად. ჰიდრომეტალურგიაში 

გამოიყენება სპილენძის ცემენტაციისთვის და აგრეთვე ოქროს მისაღებად ციანიდური 

ხსნარებიდან.   

     მოცემული სამუშაოს მიზანს წარმოადგენდა რკინის ფხვნილის მიღება სამედიცინო 

მიზნით საკვების დანამატისთვის (პრემიქსი). 2004 წლიდან საქართველოში აქტიურად 

დაიწყო საკვები პროდუქტების მიკროელემენტებით და ვიტამინებით გამდიდრების 

კომპანია, რომელიც UNISEF-ის და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ინიციატივით 

დაიწყო. შედეგად 2006 წელს მიღებული იყო კანონი იოდიზირებული მარილის გამოყენების 

თაობაზე. რკინით ხორბლის ფქვილის გამდიდრების კანონი დღემდე არ არის მიღებული, 

რამაც გააუარესა მდგომარეობა ქვეყანაში რკინადეფიციტური ანემიის გავრცელებასთან 

დაკავშირებით. 

   პრემიქსში რკინა სხვადასხვა ნაერთის სახით შეაქვთ: NaFeEDTA, რკინის ბისგლიცინატი, 

რკინის ფუმარატი რკინის სულფატი და აგრეთვე ელემენტური რკინა. საქართველოსთვის 

ელექტროლიტირი რკინა იქნა შერჩეული. მას რიგი უპირატესობა გააჩნია და ფქვილის 

გამდიდრებისთვის მრავალი განვითარებული ქვეყანა იყენებს, მაგალითად ამერიკის 

შეერთებული შტატები.  

     ჩვენ სამუშაოში რკინის ფხვნილს ელექტროლიზით ორშრიან სისტემაში ვღებულობდით. 

ელექტროლიზერის ქვედა შრეს რკინის სულფატის წყალხსნარი, ხოლო ზედა, უფრო მსუბუქ 

შრეს, რაფინირებული მცენარეული ზეთი  წარმოადგენდა. ამ მეთოდისთვის გავრცელებულ 

ორგანულ გამხსნელებს, როგორიც არის ბენზოლი, ტოლუოლი და ქსილოლი არ 

ვიყენებდით, რადგანაც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს წარმოადგენენ. ამიტომ 

ორგანული ფაზისთვის მზესუმზირის და სიმინდის ზეთი შევარჩიეთ. ელექტროლიზერში 

კათოდად ვერტიკალურად განლაგებულ ფოლადის დისკოს მბრუნავ ელექტროდს, ხოლო 

ანოდად რკინის უძრავ ფირფიტას ვიყენებდით. ელექტროლიზის პროცესი მიმდინარეობდა 

ქვედა, წყალხსნარის შრეში, სადაც კათოდის ზედაპირზე რკინის წვრილი ჩანასახები  

მიიღებოდა კათოდის ბრუნვის შედეგად ისინი გადაადგილდებოდნენ ზედა შრეში და ზეთში 

სუსპენზიას ˚წარმოქმნიდნენ. ანოდზე რკინა ელექტროქიმიურად იჟანგებოდა და Fe2+ იონის 

სახით წყალხსნარში გადადიოდა, რაც ხსნარში  კათოდზე გამოყოფილი რკინის დანაკლისს 

ავსებდა. კათოდზე აგრეთვე გამოიყოფოდა გარკვეული რაოდენობით წყალბადი, რაც 

იწვევდა რკინის წვრილი ნაწილაკების ფლოტაციას. შედეგად მიღებული რკინის  ნაწილი 

ქაფის სახით ზეთის ზედაპირზე გროვდებოდა. 

     ადრე ჩატარებულ ცდებში წყალხსნარისა და ორგანული ფაზების მოცულობითი 

თანაფარდობა 1:1 იყო, როგორც ეს ამ მეთოდისთვის არის მიღებული. ამ პირობებში 

ელექტროლიზის პროცესი არასტაბილურად მიმდინარეობდა - დენის ძალა ფართო 

დიაპაზონში მერყეობდა. ვფიქრობთ ამის მიზეზი ზეთის ჭარბი რაოდენობა იყო - 

წყალხსნარში გადასვლის დროს კათოდის ზედაპირი ვერ ასწრებდა მისგან გასუფთავებას. 

მოცემულ სამუშაოში ზეთის წილი შევამცირეთ - წყალხსნარისა და ზეთის მოცულობითი 

თანაფარდობა 4:1 შეადგენდა, რამაც ელექტროლიზის რეჟიმის სტაბილიზაცია გამოიწვია, 

დენის ძალა შერჩეულ მნიშვნელობას ელექტროლიზის ჩატარების მთელ პერიოდში არ 

იცვლებოდა. რკინის ფხვნვილის დისპერსულობა, სისუფთავე და სხვა პარამეტრები 

ელექტროლიტის შედგენილობაზე, რკინის კონცენტრაციაზე , დენის სიმკვრივეზე და 

ტემპერატურაზე არის დამოკიდებული. ჩატარებული ცდების საფუძველზე ოპტიმალური 

რეჟიმი შევიმუშავეთ. ხსნარის შედგენილობა: 20 გ/ლ FeSO4 7H2O+ 20 გ/ლ NH4Cl  + 140 მგ/ლ 

ფოლიუმის მჟავა, pH =3, წყალხსნარის რაოდენობა - 1ლ, ზეთი - 0,25 ლ. დისკოს კათოდის 
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დიამტრი - 10 სმ, ბრუნვის სიჩქარე - 200 ბრ./წთ, კათოდური დენის სიმკვრივე - 100 მა/სმ2, 

ძაბვა - 5-7 ვ, ტემპერატურა - 25˚C, ელექტროლიზის ხანგრძლივობა - 3-5 საათი. ამონიუმის 

ქლორიდი საჭირო pH-ის შესაქმნელად გამოიყენება, რომ ავიცილოთ რკინის 

ჰიდროქსიდების  წარმოქმნა. ფოლიუმის მჟავა ზედაპირულად აქტიურ ნივთიერებას 

წარმოადგენს. ის ხელს უწყობს კათოდის ზედაპირზე წვრილი კრისტალიზაციის ცენტრების 

წარმოქმნას და შემდეგ ორგანულ ფაზაში გადასვლას სუსპენზიის სახით.   რკინა  ზეთის 

ფაზაში, აბაზანის ფსკერზე და უმნიშვნელო რაოდენობით კათოდის ზედაპირზე 

გროვდებოდა. ხსნარის ორივე ფაზა იფილტრებოდა და მიღებულ რკინის ფხვნილს 

შემჟავებული წყლით ვრეცხავდით. ორივე სახის ზეთის გამოყენებამ პრაქტიკულად 

ერთნაირი შედეგი აჩვენა. პროდუქტის დენით გამოსავალი 55 % უდრიდა, რკინის ფხვნილის 

ნაწილაკების ზომა 200 მკმ  არ აღემატებოდა, რაც აკმაყოფილებს პრემიქსისთვის მიღებულ 

ნორმას.   

     რკინის ფხვნილის მიღება შევისწავლეთ აგრეთვე ზემოხსენებულ სისტემაში სუსპენზიის 

სახით. სუსპენზიის შესაქმნელად ელექტროლიზის დროს ხსნარის მუდმივი მორევა 

ხდებოდა. ელექტროდებად რკინის ფირფიტებს ვიყენებდით. დანარჩენი პირობები იყო 

იგივე. სუსპენზიის შესაქმნელად ზეთის გარდა ორთოქსილოლიც გამოვიყენეთ. ორივე 

ზეთის სახეობის გამოყენების შემთხვევაში დენით გამოსავალი 35 %  უდრიდა, ხოლო 

ორთოქსილოლის სუსპენზიაში - 43 %. 

მოცემული სამუშაოს მიზანს წარმოადგენდა იგივე მეთოდებით რკინის ფხვნილის მიღება 

რკინისგან განსხვავებული მეტალების კათოდების გამოყენებით. ვვარაუდობდით, რომ 

რკინის ჩანასახი უცხო მეტალთან ნაკლები ძალით იქნებოდა დაკავშირებული და უფრო 

ადვილად გადავიდოდა ორგანულ ფაზაში. ფხვნილის მისაღებად ნიკელისგან დამზადებულ 

მბრუნავი დისკოს ელექტროდს ვიყენებდით. ჩატარებული ცდების შედეგად ელქტროლიზის 

პირობები დავადგინეთ: 20 გ/ლ FeSO4 + 20 გ/ლ NH4Cl  + 140 მგ/ლ ფოლიუმის მჟავა, pH =3, 

წყალხსნარის რაოდენობა - 1ლ, რაფინირებული ზეთი - 0,25 ლ. დისკოს კათოდის დიამეტრი 

უდრიდა 10 სმ, ბრუნვის სიჩქარე - 200 ბრ./წთ, კათოდური დენის სიმკვრივე - 100 მა/სმ2, 

ტემპერატურა - 25˚C, ელექტროლიზის ხანგრძლივობა შეადგენდა 3 სთ., ძაბვა აბაზანაზე 

იცვლებოდა 4,6 ვ-დან 6,9 ვ-მდე. კათოდზე რკინის აღდგენის გარდა წყალბადის გამოყოფის 

პარალელური პროცესიც მიმდინარეობს, რაც იწვევდა ხსნარის გატუტიანებას. pH-ის 

შესანარჩუნებლად, და მაშასადამე რკინის ჰიდროქსიდების წარმოქმნის ასაცილებლად, 

ხსნარს ემატებოდა NH4Cl. ფოლიუმის მჟავა ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებაა. ის 

ადსორბირდება წარმოქმნილი რკინის კრისტალების ზედაპირზე, ზრდის მათ ლიოფილობას 

და გადასვლას ორგანულ ფაზაში აადვილებს. რკინის კათოდთან შედარებით ნიკელის 

ზედაპირზე დალექილი რკინის რაოდენობა შემცირდა 11 %-მდე (რკინის კათოდზე 

მიიღებოდა 19 %), ზოლში რკინის რაოდენობა გაიზარდა - 53 %-მდე, ხოლო ფსკერზე 

პრაქტიკულად იგივე დარჩა - 36 %. აქედან ჩანს, რომ ნიკელის ზედაპირიდან რკინის 

კრისტალები უფრო ადვილად გადადიან ორგანულ ფაზაში. მიღებული რკინის დენით 

გამოსავალი 52 % შეადგენდა. 

აგრეთვე რკინის ფხვნილს ვღებულობდით წყალბადისა და ზეთის შერევით მიღებულ 

სუსპენზიაში. ეს მეთოდი ტექნიკურად უფრო მარტივია, ვიდრე ელექტროლიზი ორშრიანი 

სისტემის აბაზანაში. კათოდათ გამოვიყენეთ გრაფიტი და ნიკელი. ელექტროლიზის 

პირობები შემდეგი იყო: 60 გ/ლ FeSO4 + 30 გ/ლ NH4Cl, pH 3,5-5, წყალხსნარისა და ზეთის 

მოცულობითი ფარდობა  იყო 1: 0,25, დენის სიმკვრივე 0,1 ა/სმ2. ემულსიას მუდმივი მორევის 

პირობებში ვღებულობდით. ელექტროლიზს გალვანოსტატურ რეჟიმში სამელექტროდიან 

უჯრედში ვატარებდით. კათოდად გრაფიტსა და ტიტანს ვიყენებდით, ანოდად - ფოლადის 

ფირფიტას, ხოლო შედარების ელექტროდად Ag/AgCl, ელექტროლიზის ხანგრძლივობა 4 სთ. 

შეადგენდა. დენით გამოსავალი 40 % უდრიდა.  
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გამოყენებული მეთოდებით მიღებული რკინის ფხვნილი ზეთისგან ძნელად ირეცხება. 

რკინის ნაწილაკები ერთმანეთს ეწებება და ფხვნილს საჭირო ფხვიერება არ გააჩნია, რაც 

ფქვილთან მის შერევას აძნელებს. საჭირო ფხვიერების რკინის ფხვნილის მიღების 

შესაძლებლობა სახამებლისა და ოლეინმჟავას  ხსნარში შეტანის პირობებში შევისწავლეთ. 

კათოდად ვიყენებდით გრაფიტს, ნიკელსა და ტიტანს, ანდად - ფოლადის ფირფიტას. 

მიღებული რკინის ფხვნილი დიდი რაოდენობით რკინის ჰიდროქსიდებს შეიცავდა. ამის 

მიზეზია კათოდზე წყალბადის  გამოყოფის პარალელური პროცესი, რაც ხსნარს ატუტიანებს 

ამ ნაკლოვანების აცილების მიზნით ანოდად გრაფიტი გამოვიყენეთ, ამ პირობებში ანოდზე 

ჟანგბადი გამოიყოფოდა, რაც იწვევდა ხსნარის შემჟავებას, pH იცვლებოდა დასაშვებ 

ფარგლებში და ვღებულობდით სუფთა რკინის ფხვნილს. 

 

სახამებლის გამოყენების შემთხვევაში ელექტროლიზის შემდეგი პირობები შევიმუშავეთ: 20 

გ/ლ FeSO4 + 20 გ/ლ NH4Cl  + 2 გ/ლ სახამებელი, კათოდის დენის სიმკვრივე - 100 მა/სმ2, 

ხსნარის ტემპერატურა - 20˚C, pH 3; დენით გამოსავალი ნიკელის კათოდზე - 60 %, ტიტანის 

კათოდზე - 20 %.  

 

ოლეიმჟავას გამოყენებისას შემდეგი პირობები შევიმუშავეთ: 20 გ/ლ FeSO4 + 30 გ/ლ NH4Cl + 1 

გ/ლ ოლეინმჟავა, კათოდის დენის სიმკვრივე - 150 მა/სმ2, ხსნარის ტემპერატურა - 20˚C, pH 4-

5; დენით გამოსავალი გრაფიტის კათოდზე - 79 %, ნიკელის კათოდზე - 87%, ტიტანის 

კათოდზე - 84 %. 

  

 

3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

3.1. 

1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების მითითებით,  პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი 

პროექტის სახელწოდება: რკინით მოდიფიცირებული მანგანუმის დიოქსიდის ნანოფირების 

და სუსპენზიის მიღება სუპერკონდენსატორებისათვის. პროექტის კოდი FR17_478. 

სამეცნიერო მიმართულება: 1. საბუნებისმეტყველო - 1,4. ქიმიური მეცნიერებანი 

(ელექტროქიმია). 

 

2) პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები 

1. 2017-2022 წწ. 

 

3) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1. გიორგი ცაგარელი - პროექტის ხელმძღვანელი 

2. შოთა მახათაძე - პროექტის კოორდინატორი 

3. მარინა სოსელია - ახალგაზრდა მეცნიერი. 

4. ნინო მაისურაძე - დამხმარე პერსონალი. 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2021 წლის ეტაპის ძირითადი 
თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
 
 
ანოტაცია 
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3.2.   ელექტროქიმიური მეთოდით მანგანუმის დიოქსიდი მიღებულ იქნა როგორც 

მსხვილკრისტალური კომპაქტური ნალექი ანოდის ზედაპირზე, ასევე წვრილკრისტალური 

ფხვნილის სახით ელექტროლიტის მოცულობაში. სხვადასხვა სახის მანგანუმის დიოქსიდის 

მიღება შესწავლილ იქნა ელექტროლიზის სხვადასხვა პირობებში: ხსნარის შედგენილობის 

და გახსნილი ნივთიერებების კონცენტრაციის, დენის სიმკვრივეს, ელექტროდის 

პოტენციალის და ტემპერატურის ცვლილებით. მანგანუმის დიოქსიდის კომპაქტური 

ნანალექი ანოდის ზედაპირზე მიიღება მანგანუმის მარილისა და მჟავას შედარებით დაბალი 

კონცენტრაციის პირობებში, დაბალი დენის სიმკვრივეზე და მაღალ ტემპერატურაზე. 

მაგალითად, სამრეწველო მასშტაბით მსხვილკრისტალური კომპაქტური γ-მოდიფიკაციის 

მანგანუმის დიოქსიდის (გამოიყენება დენის წყაროებში) წარმოება მიმდინარეობს შემდეგ 

პირობებში: 0,7 M MnSO4 + 0,25 M H2SO4; t = 90˚C; Id = 10 ა/სმ2. ხსნარში მანგანუმის მარილისა და 

მჟავას კონცენტრაციის მნიშვნელოვანი გაზრდა, მაღალი დენის სიმკვრივე და ოთახის 

ტემპერატურა ხელს უწყობს  -მოდიფიკაციის მანგანუმის დიოქსიდის ელექტროლიტის 

მასაში ფხვნილის სახით გადასვლას. მიღებული მანგანუმის დიოქსიდის ფხვნილის 

დისპერსულობა და ქიმიური აქტიურობა ელექტროლიზის პირობებზეა დამოკიდებული. 

   საანგარიშო პერიოდში ვოლტამპერომეტრიის და ქრონოამპერომეტრიის მეთოდებით 

შევისწავლეთ მანგანუმის დიოქსიდის ფხვნილის მიღების რეჟიმი, რომელიც 

უზრუნველყოფს მიღებული კოლოიდური ხსნარიდან პლატინის ზედაპირზე მანგანუმის 

დიოქსიდის თხელი ფირების მიღებას. ელექტროლიტის ხსნარის მოსამზადებლად 

ვიყენებდით მანგანუმის სულფატსა და გოგირდმჟავას. მიღებული შედეგების საფუძველზე 

შევარჩიეთ კონცენტრაციები, რომლებიც განაპირობებდნენ საჭირო თვისებების ფხვნილის 

მიღებას: 2,2 M MnSO4 + 2M H2SO4. მანგანუმის დიოქსიდის ფხვნილის მიღება ხსნარის 

მოცულობაში მრავალსტადიურ პროცესს წარმოადგენს. პირველ სტადიას Mn2+ იონის 

ელექტროქიმიური დაჟანგვა წარმოადგენს:   

Mn2+ - e = Mn3+ 

შემდეგ ქიმიური გარდაქმნები მიმდინარეობს: დისპროპორციონირების რეაქცია სახით და 

მიღებული პროდუქტის მომდევნო ჰდროლიზი და დეჰიტრატაცია: 

2 Mn3+ = Mn4+ + Mn2+ 

Mn4+ +4HOH = Mn(OH)4 + 4H+ 

Mn(OH)4 = MnO2 + 2HOH 

ქიმიური სტადია გამოისახება შემდეგი ჯამური განტოლებით: 

2 Mn3+ + 2HOH = MnO2 + Mn2++ 4H+ 

  ამ რეაქციის თანახმად მჟავას კონცენტრაციის გაზრდა აფერხებს მანგანუმის დიოქსიდის 

წარმოქმნას, ამავე დროს ზრდის Mn3+ იონის სტაბილურობას და ხელს უწყობს ხსნარის 

მოცულობაში მის გადასვლას. ამიტომაც ასე მნიშვნელოვანია გოგირდმჟავას სწორი 

კონცენტრაციის შერჩევა. წინასწარ ჩატარებული ცდების საფუძველზე შევიმუშავეთ 

ელექტროლიზით გალვანოსტატურ რეჟიმში მანგანუმის დიოქსიდის ფხვნილის მიღების 

შემდეგი პირობები:  2,2 M MnSO4 + 2 M H2SO4; დენის სიმკვრივე 80 ა/სმ2; ტემპერატურა 20˚C. 

სუსპენზიის მისაღებად ვიყენებდით 500 მლ და 200 მლ მოცულობის ელექტროლიზერებს, 
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ხოლო სამუშაო და დამხმარე ელექტროდებად -  პლატინის ფირფიტებს. ანოდის ფართობი 10 

სმ2 უდრიდა. ელექტროქიმიურად მიღებულ ზოლში ვაყოვნებდით პლატინის მავთულს, 

რომელიც თანდათან მანგანუმის დიოქსიდის ფირით იფარებოდა. მისი სისქე დაყოვნების 

დროზე იყო დამოკიდებული. მიღებული ფირების კონდენსატორული თვისებები ციკლური 

ვოლტამპერომეტრიის მეთოდით იყო შესწავლილი. პოტენციალის გაშლის სიჩქარე 50 მვ/წ 

შეადგენდა, ხოლო პოტენციალების ინტერვალი იცვლებოდა 0,1 ვ-დან 0,9 ვ-მდე. როგორც 

უკვე აღვნიშნეთ, ფირის სისქე და მაშასადამე ტევადობა, ზოლში პლატინის ელექტროდის 

დაყოვნების ხანგრძლივობაზეა დამოკიდებული. ასე მაგალითად, 4 საათის დაყოვნების 

შემდეგ მივიღეთ ფორმით მართკუთხედს მიახლოებული მრუდი. ციკლური 

ვოლტამპერული მრუდის ნახევრით დადგენილი  ტევადობა 3,45·10-4 კ უდრიდა. 

ელექტროდის ზოლში ათსაათიანი დაყოვნების შემდეგ მიღებული ფირის ციკლური 

ვოლტამპეროგრამის  მრუდი ასევე კარგი ფორმით გამოირჩეოდა, ხოლო ტევადობა 1,3 კ 

შეადგენდა. რადგანაც მიღებული ფირების მასა უცნობია, ტევადობის კუთრი სიდიდეების 

დადგენა შეუძლებელია. მიღებული ფირები ელექტრონული მიკროსკოპიის მეთოდით 

შევისწავლეთ. მანგანუმის დიოქსიდის დანაფარი ნანოზომის მარცვლებისაგან შედგება. 

ოთხსაათიანი დაყოვნების შემდეგ ელექტროდის ზედაპირზე პლატინის თავისუფალი 

უბნები ჩანს, ხოლო ელექტროდის ზოლში ათსაათიანი დამუშავების შემდეგ ზედაპირი 

მანგანუმის დიოქსიდით მთლიანად არის დაფარული. 

4. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები ------ 

 

5. პატენტები (არსებობის შემთხვევაში):----- 

 

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში----- 

 

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

7.1. მონოგრაფიები/წიგნები ----- 

7.2. სახელმძღვანელოები------- 

 

7.3. სტატიები 

 

ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების 

რაოდენობა 

1. Giorgi Tsagareli, Shota Makhatadze, Marina Soselia, Nino Maisuradze, Study of the initial stage 

of manganese dioxide electrodeposition on a rotating ring, Journal of the Indian Chemical Society 

Vol. 99, Issue 6 2022წ, Elsevier, ScienceDirect 

2.  

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
1.მანგანუმის დიოქსიდის ელექტროდალექვის მექანიზმი შევისწავლეთ პლატინის „მბრუნავი 

დისკოს ელექტროდი რგოლით― მეთოდით. დისკოს ელექტროდზე გადაღებულ ანოდურ 

მრუდზე შეიმჩნევა ორი პიკი. ვვარაუდობთ, რომ დენის პირველი აწევა პლატინის აქტიურ 

უბნებზე კრისტსლიზაციის ცენტრების ზრდას უკავშირდება. ელექტროდის აქტიურ 

უბნებზე Mn(II) იონების ადსორბცია და ელექტროქიმიური დაჟანგვა Mn(III)-მდე, ხდება.  
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შემდეგ  მიმდინარეობს დისპროპორციონირება და ჰიდროლიზი ჰიდრატირებული 

მანგანუმის დიოქსიდის (მდ) წარმოქმნით: 

2[Mn(H2O)6]3+ads.=MnO2(H2O)n+[Mn(H2O)6]2+soln+(4-n)H2O+4H+    

პიკის გავლის შემდეგ ანოდური დენის შემცირებას დისკოზე შეესაბამება კათოდური დენის 

ზრდა რგოლზე. დისკოზე აქტიური ცენტრების ზრდა წყდება  Mn(III) იონები ტოვებენ 

ელექტროდს და რგოლზე ხდება მათი აღდგენა. მრუდზე დენის მეორე აწევა უკავშირდება 

ცალკეული ჩანასახების MnO2/Pt საზღვარზე ზრდას. ამ პროცესის სიჩქარე იზრდება, 

რადგანაც ჩანასახები მსხვილდება და იზრდება საზღვრის პერიმეტრის სიგრძე. დენი აღწევს 

ახალ მაქსიმუმს და იწყება დენის ახალი ვარდნა, რომელიც აიხსნება ჩანასახების შერწყმით. 

თავისუფალი პლატინის ზედაპირი თანდათან მცირდება და პროცესი ძირითადად უკვე მდ-

ს ზედაპირზე მიმდინარეობს. Mn(II) იონების დაჟანგვის სიჩქარე მდ-ზე გაცილებით 

ნაკლებია ვიდრე თავისუფალ პლატინაზე. ეს აიხსნება ამ სუბსტრატებზე პროცესის 

სხვადასხვა მექანიზმით. მდ-ის ზედაპირზე Mn(II) იონების დაჟანგვის პირველ სტადიას 

წარმოადგენს მათი ქემოსორბცია, რომელიც განსაზღვრავს მთელი პროცესის სიჩქარეს: 

MnO2 + [Mn(H2O)6]2+ = MnOOH·[Mn(H2O)5OH]2+ads   

შემდეგ სტადიაზე მიღებული ნაწილაკი იჟანგება მდ-მდე: 

MnOOH·[Mn(H2O)5OH]2+ads  = 2MnO2(H2O)n +(4-n)H2O+4H+  + e 

როდესაც პროცესი პლატინის ზედაპირზე მიმდინარეობს მის სიჩქარეს განსაზღვრავს 

დიფუზია. ზღვრული დიფუზიური დენის სიდიდე   გამოისახება ლევიჩის განტოლებით: id = 

0,62nFD2/3ω1/2γ -1/6 c 

ამ განტოლების თანახმად i - ω1/2 დამოკიდებულება წარმოადგენს წრფეს, რომელიც გადის 

კოორდინატთა სათავეში, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ეს ასე არ არის - ის კვეთს ვერტიკალურ 

ღერძს. ასეთი სურათი შეიმჩნევა, როდესაც ელექტროდზე პარალელურად მიმდინარეობს 

ორი პროცესი და ერთი დიფუზიით კონტროლირდება, ხოლო მეორე - კინეტიკით. ჯამური 

პროცესი გამოისახება განტოლებით:  

i= id + ik = αω1/2 + ik 

მონაკვეთი ვერტიკალურ ღერძზე, რომელსაც წრფე კვეთს კინეტიკურ დენს -  ik შეესაბამება.. 

ამ შემთხვევაში ელექტროდზე ორი პროცესი მიმდინარეობს - ერთი სუფთა პლატინაზე 

(დიფუზიის კონტროლით), ხოლო მეორე მდ-ის ზედაპირზე (კინეტიკური კონტროლით). 

როდესაც პლატინის ზედაპირი მთლიანად იფარება მდ-ით, პროცესის სიჩქარე 

კონტროლდება მხოლოდ კინეტიკით.  

 

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა ----- 

 

 

 

 

პროექტი 5 

 

 

 

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-

კვლევითიპროექტების ჩამონათვალი: 

 

 CO -ს  დაჟანგვის  ოქსიდური  კატალიზატორების   ფიზიკო-   ქიმიური  მახასიათებლების  

მოდიფიცირება   2022 – 2024  წ.წ. 
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 ეტაპი  2022- 2023      -   მოდიფიცირებული    Al.Si / MnOx        კატალიზატორების    სინთეზი   

და  გამოყენება  CO   -ს  დაჟანგვის   რეაქციაში  

                                                   

  მიმართულება - კატალიზი 

მეცნიერების დარგი- ქიმია და ქიმიური ტექნოლოგიები 

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

 

1.   ვ. მოსიძე, ტ. მ. კ. , უფრ. მეცნ. თანამშრომელი   ექსპერიმენტების         დაგეგმვა  და  შესრულება 

 

ნ. ხარაბაძე , ტ. მ. კ.  მეცნ. თანამშრომელი,  ნიმუშების  მომზადება  ფიზიკო-ქიმიური  

კვლევებისათვის 

 

ნ. მდივანი, ტ. მ. კ. , მეცნ. თანამშრომელი,  კატალიზატორების  გამოცდებში  მონაწილეობა 

მ. ფაჯიშვილი, მეცნ .თანამშრომელი,  კატალიზატორების  ნიმუშების  მომზადებასა  და    

გამოცდებში  მონაწილეობა 

რ. ჯანჯღავა, ინჟინერი, ძირითადი  აპარატურის  პროფილაქტიკა  და  შეკეთება 

     

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2022 წლის  ეტაპის  
ძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 
          
2022-2023   წლის     ეტაპი: 

  მოდიფიცირებული    Al.Si / MnOx        კატალიზატორების    
       სინთეზი   და  გამოყენება  CO   -ს  დაჟანგვის   რეაქციაში 

 
1.     გასული  2018-21   წლების   საანგარიშო  პერიოდში   ჩატარდა  კვლევები  

ალუმოსილიკატურ-კორდიერიტი  სარჩულებზე   CO  -ს  დაჟანგვის  ოქსიდური  

კატალიზატორების  სინთეზისა  და  აირგამწმენდ  ეკოლოგიურ  პროცესებში  მათი  

გამოყენების  დადგენის  მიმართულებით.  ნაჩვენებია  შემუშავებული  გაჯერების  

დიფუზიური  მეთოდით  მეორად  სარჩულად  მანგანუმის  ოქსიდების  გამოყენების  

უპირატესობები:  ტექნოლოგიური  სტადიების  გამარტივება;  აქტიური  კომპონენტების  

მექანიკური  დანაკარგების  მინიმუმამდე  დაყვანა.  ქვემოთ,  2022 წლის  ანგარიშში   

წარმოდგენილია  კატალიზატორების  შემადგენლობის  მოდიფიცირებით  CO  -საგან  

აირნარევების  გაწმენდის  უფრო  მაღალი  ხარისხის  მისაღებად  ჩატარებული  კვლევების   

შედეგები. 

         ოქსიდურ-მანგანუმიანიკატალიზატორის  მოდიფიცირება  0.05 მას. % - მდე  

პალადიუმის  დანამატით  იწვევს  ახალი  ცენტრების  წარმოქმნას  ოქსიდი / მეტალი  -  MnOx 

/ Pd   გამყოფ    ზღვარზე.   რომლებიც  აქტიურები  არიან   CO  -ს  დაჟანგვის  რეაქციაში.   

აღმდგენელ  არეში  მიმდინარე  პროცესებში  (  სინთეზ-აირის  CO  -ს  დაჟანგვა,  ორგანული  

გოგირდნაერთებისა  და  აზოტის  ოქსიდების  წყალბადით   ჰიდრირება),   ხელსაყრელი  

კინეტიკური  და  თერმოდინამიკური  პირობებია  მანგანუმიან  კატალიზატორებზე,  

რომელთა  შემადგენლობა  ახლოსაა   Mn3O4    -თან.  არასაკმარისი  ჟანგბადის  შემთხვევაში  

დაფიქსირებულია  MnO2    ფაზის  წილის  შემცირება  მეტალი - ოქსიდი -  MnO2 /Pt    

დაყოფის  ზღვარზე, ამასთანავე  CO    -ს  დაჟანგვის  სიჩქარე  იზრდება  რამდენიმე  რიგით.  

ამის  გამო,  Mn3O4     იდენტიფიცირებულია  როგორც  დომინირებადი  ფაზა CO  -ს   

დაჟანგვის რეაქციის სიჩქარის  გასაზრდელად  მეტალი-სარჩულის  ზღვარზე.  ასეთი  

თვისებების  გამო  მანგანუმის  ოქსიდები  წარმოადგენენ  CO  -ს   დაჟანგვის  ბლოკური- 
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კორდიერიტი  კატალიზატორების  მეორადი  დანაფარების  ძირითად  აქტიურ  

კომპონენტებს.  მანგანუმის  ნიტრატის  წყალხსნარით  ალუმოსილიკატური  სარჩულის  

ფრაგმენტების  დიფუზიური  გაჯერებისას   Mg 2+  იონები  გადადიან  ხსნარში  და  მათი  

კონცენტრაცია  აღწევს  25-30  გ/დმ3.  სავარაუდოთ  სარჩულის  კარკასში  ხდება  Mn 2+    

იონების  ჩანერგვა,  რაც  უზრუნველყოფს  მეორადი   -  დანაფარების  საჭირო  ადგეზიას  

ბლოკური  კატალიზატორის  ზედაპირულ  ფენაში.  კორდიერიტი  MnOx 400 oC      და  

კორდიერიტი  MnOx -  800  oC  კომპოზიციებზე  მანგანუმის  ოქსიდების  თანმიმდევრული  

დაფენა  ზრდის  ხვედრით  ზედაპირებს  5,0 – 6,0  მ2 / გ - სიდიდემდე  ( ცხრილი  1). 

   *).  კატალიზატორების  აქტივობები  CO -ს  დაჟანგვის  რეაქციაში  შემოწმდა  შემდეგ  

პირობებში:  (W=  15.103სთ-1,  - ცხრილი 2;  W= 10. 103 სთ-1   - ცხრილი 3, 4, 5;                         Ф კატ.  

-  1,6-2,0მმ, Vკატ.  – 1,0 სმ3 ) 

     ცხრილი 1.  კორდიერიტი - Al.Si / MnOx  400 oC  და   კორდიერიტი    

                   Al.Si / MnOx  800  oC   სარჩულების  ფიზიკო-ქიმიური  მახასიათებლები 

კატალიზატორის  დასახელება Mn  -ს  

შემცველობა,  

მას.  % 

ხვედრითი  

ზედაპირები 

ВЕТ  -ით, მ2/გ 

ფაზური  

შემადგენლობა 

Al.Si  / MnOx 400 oC 

Al.Si  / 2 MnOx 400 oC 

Al.Si  / 3 MnOx 400 oC 

   1,8- 2,0 

     2,8 – 3,5 

    4,5 – 6,0 

1,2536 

 3,2986 

 5,9245 

β -  MnO2 

                β    -   MnO2 

                β -    MnO2 

Al.Si  /  MnOx 800 oC 

Al.Si / MnOx 800 oC/ MnOx  400 oC 

Al.Si /MnOx800 oC/ 2MnOx  400 oC 

   1,7 -  2,1 

     3,0 – 3,5 

       5,5 – 6,0 

 0,735 

2,6136 

 5,2123 

a -  Mn2O3 

 a -   Mn2O3 ,  β  -  MnO2 

a -   Mn2O3 ,    β -  MnO2 

 

 

 

    ამიაკიანი  წყლით  ფორმირებისას  დაფიქსირებულია  პალადიუმის  დიამინ-ქლორიდის [ 

Pd (NH3)2 Cl2  ]  წარმოქმნა,  რომელიც  იშლება  პალადიუმის  შავას   წარმოქმნით.  თერმული  

და  რენტგენოფაზური  ანალიზებით  იდენტიფიცირებულია   PdO    ( ძირითადი )   და  PdO2  

(  კვალი)   ფაზები.   Pd- MnOx 400 oC   /  კორდიერიტი   და   Pd - MnOx 800   oC / კორდიერიტი   

კატალიზატორებზე  CO -ს  დაჟანგვის  მაქსიმალური   - 80-100 %-იანი  გარდაქმნის  ხარისხი  

მიიღწევა  170- 190  oC  ტემპერატურებზე ( ცხრილი 2). 

   ცხრილი  2.  CO  -ს  კონვერსიის  ტემპერატურები    Mn-Pd     კატალიზატორებზე 

კატალიზატორი CO -ს 20 %-იანი  

კონვერსია 

CO -ს  50 %-იანი  

კონვერსია 

CO -ს  80 – 100 %-

იანი  კონვერსია 
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Al.Si / MnOx 400 oC/ Pd 

 

Al.Si / MnOx 800 oC/ Pd 

 

       145 oC 

 

        150 oC 

            160 oC 

 

            165 oC 

   170-185 oC 

 

   175-190 oC 

 

    CO -ს  დაჟანგვის      Al.Si / MnOx - Pd    კატალიზატორებში  სარჩულისა  და  პალადიუმის  

დაყოფის  ზღვარზე    β -  MnO2    და a  -  Mn2O3    მოდიფიკაციები  განიხილება,  როგორც  

მეორადი  დანაფარები  და  აქტიური   შუალედური  ფაზები. 

      შესწავლილია  ალუმოსილიკატურ  სარჩულებზე  დაფენილი  მრავალკომპონენტიანი  

კატალიზატორების  აქტივობა  და  თერმომედეგობა CO  -ს  დაჟანგვის  რეაქციაში    ( ცხრილი 

3).   მიღებული  შედეგების   მიხედვით  ოთხკომპონენტიანი   Al.Si / CaO, 3MnOx, 2CoOy, 

2CuOz       კატალიზატორი   თერმომედეგობითა  და  აქტივობით  აღემატება  

სამკომპონენტიანი   Al.Si / CaO . 5MnOx, 3CuOz  კატალიზატორის  აქტივობას,  როგორც   400  
oC    ტემპერატურაზე,  ასევე  მაღალ  500 – 800  oC  ტემპერატურებზე  ფორმირების  

შემთხვევაში. 

      ცხრილი  3.  მრავალკომპონენტიანი  კატალიზატორების  აქტივობა  და  თერმომედეგობა 

CO  -ს  დაჟანგვის  რეაქციაში   

 კატალიზატორი 2 საათის  განმავლობაში  თერმოდამუშავების  

შემდეგ   CO -ს  90-100 %-იანი  კონვერსიის  

ტემპერატურები 

   400 oC  500 oC   600 oC 800  oC 

1 

 

 2 

 

Al.Si / CaO, 3MnOx, 2CoOy, 2CuOz 

 

Al.Si / CaO. 5MnOx, 3CuOz 

180-190 oC 

 

200-220 oC 

170-185 oC 

 

290-300 oC 

170-175 oC 

 

380-400 oC 

200-220 oC 

 

    -- 

 

     ალუმოკალციუმიან  სარჩულებზე  დაფენილი   MnOx   და   CoOy        კატალიზატორების  

აქტივობაზე  თერმული  დამუშავების  გავლენა  CO  -ს   დაჟანგვის  რეაქციაში  უფრო  

მნიშვნელოვანია  კობალტის  ოქსიდის  შემთხვევაში              (  ცხრილი 4). 

       ცხრილი  4.   Al.Ca.MnOx   და  Al.Ca. CoOy     კატალიზატორების   

                  აქტივობაზე  თერმული  დამუშავების   გავლენა CO  -ს  დაჟანგვის  

                      რეაქციაში    

კატალიზატორი T,  oC a, CO%  კატალიზატორი T,  oC a, CO% 

Al.Ca.MnOx/  400 oC 180 

195 

 225 

78,1 

83,6 

100.0 

Al.Ca. CoOy/400 oC 140 

170 

190 

210 

0,0 

27,2 

51,5 

100,0 
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Al.Ca. MnOx/500 oC 

         

185 

215 

240 

250 

54,0 

86,0 

91,0 

100,0 

Al.Ca. CoOy/500 oC 180 

220 

220 

250 

3,7 

45,0 

78,8 

99,1 

Al.Ca. MnOx/600 oC 

         

165 

165 

210 

235 

28,7 

37,1 

73,4 

100,0 

Al.Ca. CoOy/600 oC 185 

215 

235 

250 

24,4 

33,7 

59,8 

100,0 

Al.Ca. MnOx/800 oC 

         

190 

210 

220 

245 

375 

55,0 

74,1 

100,0 

Al.Ca. CoOy/800 oC 215 

235 

245 

265 

0 

27,8 

53,2 

100 

 

     ალუმოკალციუმიანი  Al.Ca /  Mn - Pd      კატალიზატორების  ფორმირებისას   ფორმიატისა  

და  პალადიუმის  ქლორიდის  შერეული  ხსნარით  და  შემდგომი  შრობითა და  თერმული  

დამუშავებით   400  oC ტემპერატურაზე   CO -ს   100  %-იანი  კონვერსია  მიიღწევა  185-190  oC 

ტემპერატურაზე.  პალადიუმის  დაფენის   შემდეგ  შრობისა  და  400 oC 

თერმოდამუშავებული   Al.Ca /  Mn - Pd     კატალიზატორის  ფორმიატის  ხსნარით  

ფორმირებისას  CO  -ს  კონვერსიის  მაქსიმალური  100  % -იანი  ხარისხი  მიიღწევა  უფრო  

დაბალ  145- 155  oC ტემპერატურებზე   ( ცხრილი 5).  

 

 

 

 

 

 

       ცხრილი  5.  CO-ს  კატალიზური  კონვერსიის  ტემპერატურები 

                                             

 კატალიზატორის  

დასახელება 

CO  -ს  50 %-

იანი  

კონვერსია 

CO   -ს  85 %-

იანი  

კონვერსია 

CO  -ს  100%-

იანი  

კონვერსია 

 

1. 

 

2. 

 

 

ШН-2М /  MnOx  (400   oC  ) 

 

ШН-2М  / MnOx  (600   oC  ) 

 

  

  260-270 oC 

 

  260-270 oC 

 

    

 310-320 oC 

 

     310-320 oC 

 

          -- 

 

 

          -- 
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3. 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

ШН-2М  / Mn.Pd 

 

ШН-2М  / Mn.Pd 

მოხდა  დიფუზიური  

გაჯერება  ფორმიატისა  და  

პალადიუმის  ქლორიდის  

შერეული  ხსნარებით. 

 

ШН-2М  / Mn.Pd 

  ფორმიატით  აღდგენა  

მოხდა  პალადიუმის  

დაფენის  შემდეგ 

 

    170 oC 

 

 

  170-175 oC 

(25-26%) 

 

 

 

 

 

  130-140 oC 

              -- 

 

 

           -- 

 

 

 

 

 

 

          -- 

    220-230 oC 

 

 

   185-190 oC 

 

 

 

 

 

 

  145-155 oC 

 

                                                 ძირითადი  დასკვნა 

 

      ჩატარებულმა   კვლევებმა   აჩვენა,  რომ  მანგანუმის  მეორადი  დანაფარების  წარმოქმნა  

კორდიერიტი  -  Pd   გამყოფ  ზღვარზე  აუმჯობესებს       კატალიზატორის  ფიზიკო-ქიმიურ  

მახასიათებლებს  და  ზრდის  მის  აქტივობას   CO -ს  დაჟანგვის  რეაქციაში.  ასეთი  

თვისებების  გამო  მანგანუმის  ოქსიდები  წარმოადგენენ  CO -ს  დაჟანგვის  ბლოკური-  

კორდიერიტი  კატალიზატორების  მეორადი  დანაფარების  ძირითად  აქტიურ  

კომპონენტებს. 

 

 

5. პატენტები (არსებობის შემთხვევაში): 

 

5.2. ეროვნული პატენტები 

საპატენტო თემატიკის სათაური; გამომგონებელი/ები და პატენტმფლობელი/ები; პატენტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

 

1.  შიგა  წვის  ძრავებიდან  გამონაბოლქვი  აირების  გამწმენდი  კატალიზატორი 

ვაჟა  მოსიძე,  ვიტალი  ბახტაძე 

U 2022 2134  Y 

 

 

 

7.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
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7.3. სტატიები 

ავტორი/ავტორები; სტატიისსათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; 

გვერდებისრაოდენობა 

1.  

V.  Bakhtadze [a]* ,    V.  Mosidze [b] 

Synthesis  of  Cordierite – MnOx – Block  Carriers  CO  Oxidation  Catalysts 

European  Chemical  Bulletin,  Vol.11,  No 7, (2022), 80-82 

DOI    10. 31838 / ecb / 2022.11.07.012 

ISSN 2063 – 5346 

 

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 
 
 
                                                                ანოტაცია 

CO  -ს  დაჟანგვის  კატალიზატორების  ბლოკური  კორდიერიტი- MnOx -     სარჩულების   

სინთეზი 

            წარმოდგენილია,    CO - ს  დაჟანგვის  კატალიზატორების  მოსამზადებლად  Mn  -

დანაფარებიანი  ბლოკური-კორდიერიტი   სარჩულების   სინთეზისა   და ფიზიკო-ქიმიური  

მახასიათებლების  შესწავლის  შედეგები.   ნაჩვენებია,  რომ  ალუმოსილიკატური  სარჩულის  

სტრუქტურაში  Mn -  ატომების  ჩანერგვა  უზრუნველყოფს   მეორადი   Mn  -  დანაფარების  

საჭირო  ადგეზიას   ბლოკური  კატალიზატორის  ზედაპირზე.    CO  -ს   დაჟანგვის  Al.Si / 

MnOx – Pd   კატალიზატორის     ამიაკიანი  წყლით  ფორმირებისას   თერმული  და  

რენტგენოფაზური  ანალიზებით  იდენტიფიცირებულია   PdO   (  ძირითადი )   და  PdO2        

( კვალი)  ფაზები.  CO  -ს  დაჟანგვის  Al.Si / MnOx – Pd   კატალიზატორში  სარჩულისა  და  

პალადიუმის  დაყოფის  ზღვარზე   β   -  MnO2   და      a -  Mn2O3      მოდიფიკაციები  

განხილულია,   როგორც  მეორადი  დანაფარები  და  აქტიური  შუალედური  ფაზები. 

 

 

   

 

 

პროექტი 6 
 
 

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-

კვლევითიპროექტების ჩამონათვალი: 

 

1.  კობალტ თუთიის ფერიტების ფაზური გარდაქმნების თერმული მახასიათებლები 
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მიმართულება - თერმოქიმიური კვლევები                                                                                                  

მეცნიერების დარგი- ქიმია და ქიმიური ტექნოლოგიები 

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

 

1. თენგიზ მაჩალაძე- პროექტის ხელმღვანელი , ქიმ.მეცნ.დოქტ., მთავარი 

მეცნ.თანამშრომელიმეცნ. თანამშრომელი 

2. ვერა ვარაზაშვილი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი ქიმიის მეცნიერებათა 

დოქტორი 

3. მურმან ცარახოვი -უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი ქიმიის მეცნიერებათა 

კანდიდატი 

4. მზია ხუნდაძე- ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი 

5. რუსუდან ჯორბენაძე - ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი 

6. გივი ჯაფარიძე - მეცნიერ-თანამშრომელი 

7. ლელა როყვა - ინჟინერი 

 

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2022 წლის  ეტაპის  
ძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 
          

  ბოლო ათწლეულების განმავლობაში  ორმაგი და სამმაგი ოქსიდური სისტემების 

საფუძველზე ინტენსიურად მიმდინარეობს  ახალი ისეთი კომპოზიციების 

შემუშავება,  რომლებსაც გააჩნიათ სპეციალური მაგნიტური, ელექტრული, მექანიკური და 
სხვა თვისებები. ამასთანავე მუდმივად ფართოვდება მრავალკომპონენტიანი ოქსიდური 
მასალების პრაქტიკული გამოყენების სფერო.  

ოქსიდური კომპოზიციების მიზნობრივი შერჩევისა და  თვისებების 
პროგნოზირებისთვის, აგრეთვე  მათი წარმოების ოპტიმალური პირობების შესარჩევად 
აუცილებელი  ხდება  ძირითადი ფიზიკური და ფიზიკურ–ქიმიური   თვისებების შესახებ 
არსებული  საცნობარო მონაცემების მუდმივი განახლება და  შევსება. კერძოდ, საერთო სახის 
განზოგადოებებისა და ტენდენციების გამოვლენის მიზნით  ერთ–ერთ მნიშვნელოვან 
მიმართულებად შეიძლება  მივიჩნიოთ კათიონური ჩანაცვლების ეფექტის გამოვლენა 
გარკვეულ  შერეულ ოქსიდურ სისტემებში. 

ამ მიმართულებით თერმოქიმიის ლაბორატორიაში მიმდინარეობს 
მრავალწლიანი  სისტემატური კვლევები.    წარმოდგენილ  ანგარიშში  კი კვლევის ობიექტად 
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შერჩეულია  Co1-x ZnxFe2O4  სისტემა და განხილულია კომპოზიციური 
ცვლილებების  გავლენა თერმულ და მაგნიტურ მახასიათებლებზე.  

სამმაგ ოქსიდურ სისტემაში CoO-ZnO - Fe2O3 განსაკუთრებულ ინტერესს წარმოადგენს 
შპინელის სტრუქტურის მქონე ნაერთები ზოგადი ფორმულით Co1-x ZnxFe2O4 [1,2,3]. 
კობალტის შემცველი შპინელები ამ კლასის სხვა წარმომადგენლებისგან განსხვავდებიან 
რიგი მახასიათებლებით. კერძოდ, CoFe2O4-ს აქვს ანიზოტროპიის მუდმივის დადებითი 
ნიშანი, ამიტომ კათიონური ჩანაცვლებით შესაძლებელია შემუშავდეს მაგნიტური მასალები 
დაბალი ანიზოტროპიის მუდმივით და ვიწრო რეზონანსული მრუდით, რაც ხელს უწყობს 
მათ გამოყენებას მიკროტალღურ ტექნოლოგიაში [1]. 

შპინელის სტრუქტურაში Co/Zn კათიონის თანაფარდობა და მათი განაწილების ხასიათი 
ოქტაედრულ და ტეტრაედრულ  კვანძებში,  მნიშვნელოვნად განაპირობებს  მაგნიტურ 
სტრუქტურასა და თვისებებს (მაგნიტური მომენტები, განმაგნიტების  პროცესი, მაგნიტური 
ანიზოტროპია და ა.შ.) [1,2], კობალტის იონების თანდათანობით ჩანაცვლება თუთიის 
იონებით იწვევს კობალტის ფერიტის სტრუქტურული და მაგნიტური მახასიათებლების 
ცვლილებას, როგორიცაა კიურის ტემპერატურის და კოერციული ძალის დაქვეითება, 
აგრეთვე გისოსების პარამეტრების ზრდა [3, 4].  ეს  კი თავის მხრივ განსაზღვრავს 
ისეთ  ენერგეტიკულ პარამეტრებს, როგორიცაა კიური ტემპერატურა, ფერომაგნიტური 
ტრანსფორმაციის ენერგია, ჭარბი მაგნიტური თბოტევადობა  და ენთალპია, ენტროპიის 
მაგნიტური კომპონენტები და გიბსის თავისუფალი ენერგია. 

ამ ეტაპზე წარმოდგენილია  Co1-xZnxFe2O4 შპინელების ფერომაგნიტური გარდაქმნის 

კალორიმეტრიული კვლევის შედეგები  შემდეგი კომპოზიციებისათვის:  x = x = 1, 0.2, 0.4, 
0.5, 0.6, 0.8 შედგენილობებისათვის. კურიის ტემპერატურა  (Tc) და მაგნიტური 
ანომალიების ენთალპიები მაგნიტური  გარდაქმნის რეგიონში (ΔH transition) 
წარმოადგენს  კვლევის ძირითად მიზანს. ასევე, მიმოხილულია ამ პარამეტრებისა  და 
სტანდარტული თბოტევადობის Cp (298.15) ცვლილების ხასიათი  შერჩეული 

შედგენილობისათვის.  CoFe2O4-ZnFe2O4 სისტემის სხვა კომპოზიციებისათვის  (x =  0.5, 
0.6,  0.8) შემდგომში გათველისწინებული კვლევები საშუალებას მოგვცემს  შევავსოთ 

მონაცემები   კობალტ–თუთიის ფერიტების  მთელი რიგისათვის და გამომავლინოთ 
კორელაციები აღნიშნულ თერმოდინამიკურ პარამეტრებსა,  შედგენილობასა, კათიონების 

სახესა, სტრუქტურულ მახასიათებლებსა და მაგნიტურ თვისებებს შორის.  

ექსპერიმენტული ნაწილი:  

ნიმუშები:  

პოლიკრისტალური კომპოზიციები Co1-xZnxFe2O4 (x = 1, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8) 
მიღებული იქნა საწყისი ოქსიდების (ZnO და Fe2O3) და მაღალი სისუფთავის კობალტის 
ნიტრიტის (~ 99.5%) მაღალტემპერატურული სინთეზით. ჰომოგენიზებული და 
დაწნეხილი  საწყისი ნაერთების ფხვნილების  ნარევის  შეცხობა განხორციელდა ორ ეტაპად 
1500-1550 K ტემპერატურაზე  ჰაერის ატმოსფეროში  40-45 საათის განმავლობაში. 
რენტგენოსტრუქტურული ანალიზისა და ქიმიური ანალიზის საფუძველზე დადასტურდა 
სინთეზის  პროდუქტების შპინელის ტიპის სტრუქტურა და დადგინდა ნიმუშების 
კრისტალური სტრუქტურის პარამეტრები (ცხრილი1).  კიურის ტემპერატურის კვლევა 
განხორციელდა  ე.წ. ბალისტიკური მეთოდით  [2,7] და წინასწარი თერმოგრავიმეტრული 
კვლევების საფუძველზე. მიღებული შედეგები კარგად შეესაბამება ლიტერატურულ 
მონაცემებს. 
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კალორიმეტრიული კვლევები: 

ფერომაგნიტური გარდაქმნების შესწავლა განხორციელდა „Seteram“-ის (საფრანგეთი) 
მიერ წარმოებულ მაღალტემპერატურულ დიფერენციალური სკანირების კალორიმეტრზე 

HT-I500. კალორიმეტრიული კვლევები ჩატარდა არგონის არეში. ნიმუშები წონა დაცული 

იყო 0,00005 გ სიზუსტით. კალორიმეტრის ფრთხილად აწყობისა და  ჰაერის ზედმიწევნით 

ამოტუმბვის შემდეგ, არგონი შეჰყავდათ კალორიმეტრულ ღუმელსა და საკვლევ არეში 

(მუფელში) გარკვეულ წნევამდე (1,1 ატმ.). გამოყენებული იყო კალორიმეტრიული 
დეტექტორი დიფერენციალური თერმული ბატარეით Rt / Pt / Rd 60% / Pt Pt / Rd 30%. 
ექსპერიმენტული პირობები (ტემპერატურის ზრდის სიჩქარე, ინსტრუმენტული 
მგრძნობელობა, ნიმუშის წონა და ა.შ.) შეირჩა ემპირიულად, შესასწავლი პროცესის 
ხასიათისა და ტემპერატურული არეალის გათვალისწინებით იმდაგვარად, რომ თერმული 
ანომალიის კონფიგურაცია უზრუნველყოფდა მინიმალურ შეცდომას მისი შეფასების დროს. 

კალორიმეტრის თერმული მუდმივა K მოცემულ ტემპერატურაზე განისაზღვრა 
ეტალონური ნივთიერებების  (ინდიუმი, კალა, ტყვია, თუთია, ალუმინი, ვერცხლი და ოქრო) 
დნობის ენთალპიის  საფუძველზე. K-ს ტემპერატურული ცვლილების  ხასიათი 

მოყვანილია  (სურათი 1). კალორიმეტრის დაგრადუირების დროს ტემპერატურის ზრდის 
სიჩქარე იყო 200 K/haur (~ 3 K/mn), გალვანომეტრის მგრძნობელობა -500 mv, გაზომვების 
რაოდენობა თითოეული ნივთიერებისთვის  5-8. შესწავლილი ნიმუშების შემთხვევაში 
ექსპერიმენტები ჩატარდა ანალოგიურ პირობებში. 

 

 

                   სურ. 1.  კალორიმეტრ HT-I500 –ს  თერმული კონსტანტა K 

    

ექსპერიმენტის საფუძველზე  მიღებული ფაზური გარდაქმნების 

შესაბამისი  ტემპერატურული უბანი და თერმული ანომალია  მოყვანილია სურათზე 

2.   თერმული ეფექტი, რომელიც განსაზღვრავს გარდაქმნის ენთალპიას,  გამოითვლება 
შემდეგნაირად:  

∆Η = K ∙ A ∙ M / G         (J / mole)                         (2) 

სადაც K - კალიბრაციის გრაფიკიდან აღებული კალორიმეტრის მუდმივაა (სურ.1),  A - 
ექსპერიმენტული კალორიმეტრიული თერმული ეფექტი, M - ნიმუშის მოლეკულური მასა G 
- ნიმუშის წონა. 

ენთალპიის სტანდარტული გადახრა საშუალოდ შეადგენს  S = ± 2,5%.  

ექსპერიმენტული შედეგები ნაჩვენებია ცხრილში 1. 
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    თბოტევადობის მონაცემები მიღებულ იქნა ენთალპიის ტემპერატურული ფუნქციის 

დიფერენცირების შედეგად.  ენთალპიის  ექსპერიმენტალური  კვლევა 

ჩატარდა  მაღალტემპერატურულ შერევის ტიპის კალორიმტრზე  [3]. ამ მეთოლით 

მიღებული სტანდარტულ ტემპერატურაზე  თბოტევადობის  (Cp298.15) შედეგების 
სიზუსტის შესაფასებლად  განხორციელდა  თბოტევადობის პირდაპირი გაზომვა 
დიფერენციალური სკანირების კალორიმეტრზე (DSC 111 კომპოზიციისთვის x = 0.8). ამ 
ორი სერიის მონაცემების სხვაობა იყო 1,5-2,0% ფარგლებში.  

შედეგები: 

    ექსპერიმენტული კალორიმეტრიული მრუდები ნაჩვენებია სურათზე 2. თერმული 
ეფექტები მაქსიმალურად ვლინდება  კიურის ტემპერატურის Tc სიახლოვეს, იმ რეგიონში, 
სადაც ხდება მაგნიტური მომენტის (დამაგნიტების) ყველაზე ინტენსიური კლება . 
კალორიმეტრული მრუდეების პიკები შეესაბამება  კიურის ტემპერატურა –Tc-ს (ცხრილი 1). 
ეს მონაცემები კარგად ემთხვევა ჩვენს ადრინდელ პუბლიკაციაში  მოცემულ 
მნიშვნელობებს, რომლებიც მიღებულ იქნა "ბალისტიკური მეთოდის" გამოყენებით და 
მაღალტემპერატურული შერევის კალორიმეტრის საშუალებით დადგენილი 

ენთალპიის  ტემპერატურული ფუნქციის  საფუძველზე. 

   თუთიის იონების წილის მატებასთან ერთად კიურის წერტილების მნიშვნელობები 
თანდათან მცირდება, რაც დამახასიათებელია მყარი ხსნარების იზოსტრუქტურული 
სერიებისთვის და სხვა შპინელის ტიპის რთული ოქსიდებისთვის  [2,8,9].  ცხრილში 

მოყვანილი მონაცემები გვიჩვენებს კურიის წერტილების დამოკიდებულებას კრისტალური 
გისოსების პარამეტრზე. ჩვენ ვხედავთ, რომ დიამაგნიტური თუთიის იონების წილის 
მატებასთან ერთად, კიურის წერტილი მუდმივად მცირდება კრისტალური მესრის (a) 
პარამეტრის გაზრდის მიმართულებით, რაც  ოქტაედრულ  და ტეტრაედრულ პოზიციებში 

განთავსებულ კობალტის  პარამაგნიტურ  იონებს შორის მაგნიტური გაცვლის 
ურთიერთქმედების შესუსტების შედეგია. 

  კალორიმეტრიული ეფექტი ყველაზე მკაფიოდ ვლინდება x = 0 და x = 0.2 
კომპოზიციებისთვის. x=0.4-ისთვის, რომლის კიურის ტემპერატურა კალორიმეტრიული 
გაზომვების  ნაკლებად მგრძნობიარე რეგიონშია (T ~ 400K), თერმული ეფექტი  სუსტად 

არის გამოხატული, რას ამცირებს შეფასების სიზუსტეს.   

     თუთიის შემცველობის მატებასთან ერთად x = 0.4-მდე, შეინიშნება მაგნიტური 
გარდაქმნის ენთალპიის ზრდა (ცხრილი 1), რაც შეესაბამება გაჯერების მაგნიტური 
მომენტის ზრდის ტენდენცის.  სტანდარტული თბოტევადობის  მნიშვნელობები 
შესწავლილი ნიმუშებისათვის მოცემულია ცხრილ 1–ში. 
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სურ.2. Co1-ZnxFe2O4 (x=0, 0.2, 0.4)  ფერომაგნიტური გარდაქმნის  
     ექსპერიმენტული  (კალორიმეტრი HT-I500)  მონაცემები 

    
    

  
        

     
    

     
    

                 
ცხრილი 1. კობალტ-თუთიის ფერიტების Co1-x ZnxFe2O4 მახასიათებლები        

X=0.2 x=0 
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     x      

 
  a 
(oA) 
[5,6] 

კიურის 
ტემპერატურა 
  Tc  K 

  გარდაქმნისენთალპია 
ΔH (transition) 
       J/mole 

თბოტევადობა 
Cp(298.15) J/K.mole 

მაგნიტური 
მომენტი 
Ms (n B )  

 
0 8.475 761 1487 152.1 [2] 3.75 
0.2 8.485 659 1699 156.3 4,95 
0.4 8.495 519; 540 1812 154.8 5,83 
0.5 8.504 420 1783 154.5 6.17 
0.6 8.508 356[3] - 149.7 5.80 
0.8 8.515 223[3] - 149.1 4.10 
1.0 8.527 - - 138.0[6] 0.00 
 

2. თბოტევადობა სტანდარტულ ტემპერატურაზე Cp(298.15):  

   სტანდარტული თბოტევადობა განისაზღვრა ენთალპიის ფუნქციების საფუძველზე H(T)-
H(298.15)=f(T), რომელიც მოიცავს ტემპერატურულ ინტერვალის   298-Tc და გამოხატულია 
შემდეგი ტიპის განტოლებებით  [8]: 

 Cp = (27.6 +bTn + cTk)m     J/K.mol    (2)  

(m - ატომების რაოდენობაა ნაერთის ფორმულაში და ჩვენს შემთხვევაში იგი უდრის 7–
ს).  შესაბამისი კოეფიციენტები მოცემულია ცხრილში 2, ხოლო სტანდარტულ 
ტემპერატურაზე თბოტევადობის მიღებული სიდიდეები   Cp(298.15) მოცემულია ცხრილში 
1. 

ცხრილი2. (2) განტოლების კოეფიციენტები Co1-XZnXFe2O4 თბოტევადობისთვის 
 
x ტემპერატურული 

ინტერვალი 
 

 
-b 

 
-n 

 
c 

 
k 

0.8 298-1300 135.1559 0.14 5.5997192*10-2 1 

0.6 298-356 3.6013720*109 3.21 -3.5367652*10-15 6 

0.5 298-418 35280427 2.41 -4.5551949*10-8 2.8 

0.4 298-548 5.7981230*109 3.31 -2.2312008*10-7 2.7 

0.2 298-662 2541.3329 0.56 21.626669 0.2 
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პროექტი 7 

 

1). პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

(სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის გეგმა) 

1. ―ტიტანის ოქსიდის ნანომილაკები და ფოტო-ელექტროქიმიური დენის წყარო 

 

მიმართულება- ენერგიის ალტერნატიული წყაროები 

 

2) პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 

1. 2020-2022 წ. 

 

3) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1. ხელმძღვანელი -  პ. ნიკოლეიშვილი (უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი) 

2. ვ. კვესელავა (უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი), შემსრულებელი 

3. გ. გორელიშვილი (უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი), შემსრულებელი  

4. რ. კურტანიძე (მეცნიერ  თანამშრომელი), შემსრულებელი 

 

2. კვლევითი პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
 
2.1 ფოტოელექტროქიმიური სათბობის ელემენტის კონსტრუირება და გამოცდა 

ექპერიმენტული ნაწილი 

 სენსიბილიზირებული საღებრიანი  მზის ელემენტის დამზადება 

 მზის ელელემენტის ანოდის დამზადება.  ელექტრონულ სასწორზე აწონილი იქნა 2 გ 

ჩვენს მიერ დამზადებული ფხვნილი (Fe2O3-ით ან Co2B-ით დოპირებული). შედარების 

მიზნით  გამოყენებული იქნა რეაქტიული TiO2-ის ანატაზას ფხვნილი. წონაკი გადატანილი 

იქნა პლასტმასის 50 მლ ჭურჭელში და წვეთ-წვეთობით  დამატებული იყო 10 მლ ეთანოლი 

მორევის პირობებში (მინის წკირით) პასტის მიღებამდე.  პასტა 15 წთ-ის განმავლობაში 

მუშავდებოდა ულტრაბგერით.  

 TiO2-ის ანოდის სუბსტრატად გამოყენებული იყო ინდიუმ ტყვიის ოქსიდით 

დაფარული ელექტროგამტარი მინა.  აღებული იყო 5x5 სმ ზომის ელექტროგამტარი მინის 

ნაჭერი, რომელიც გასუფთავებული იყო ეთანოლის სპირთით და ღრუბელით. ოთხივე 

გვერდზე ელექტროგამტარ მხარეს 0.5 სმ სისქეზე დავაკარით „სკოტჩი―, რათა არ 

მომხდარიყო TiO2-ით მინის სრული დაფარვა. შემდეგ პულვერიზატორის საშუალებით 

მასზე დატანილი იყო TiO2-ის პასტის ფენა (დაახლოებით 0.01მმ სისქის).  მიღებული 
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ნიმუშების გამოწვა ხდებოდა 4500C-ზე 15 წთ-ის განმავლობაში მუფელის ღუმელში. სურ. 5-

ზე ნაჩვენებია მზის ელემენტის ანოდური ნაწილი. 

 

სურ. 6. მზის ელემენტის ანოდები მაყვლის წვენში ყოფნის შემდეგ: კომერციული ანატაზა, 

Co2B -ით და Fe2O3- ით დოპირებული ნანომილაკოვანი TiO2-ის შრით 

 შემდგომ ეტაპზე განხორციელებული იყო სამივე ანოდის სენსიბილიზირებული 

საღებრით შევსება. ამისათვის გამოყენებული ოყო ორი ტიპის საღებარი: ბუნებრივი მაყვლის 

წვენის და კომერციულად ხელმისაწვდომი რუთენიუმის ორგანოკომპლესის (Ruthenizer 535-

bisTBA), რომელიც მოგვაწოდა კომპანია Solaronix-მა.  

 მაყვალი წინასწარ იყო გარეცხილი,  გაწურული და  გაფილტრული. ანოდები მაყვლის 

წვენში მოთავსებული იყო 48 სთ-თით საღებრის მაქსიმალური ადსორბციის მისაღწევად. 

ამის შემდეგ ნუმუშები გარეცხილი იყო გამოხდილი წყლით და ფენით  ოთახის 

ტემპერატურაზე გაშრობის შემდეგ მოთავსებული იყო იზოპროპილენის სპირტში. 

იზოპროპილენის სპირტი უზრუნველყოფს ტიტანის ოქსიდზე ადსორბირებული წყლის 

სრულად გამოდევნას ფორებიდან. ანოდები იზოპროპილის სპირტიდან ამოღების შემდეგ 

შრებოდა  ოთახის ტემპერატურაზე.  სურ. 7-ზე ნაჩვენებია ტიტანის ოქსიდის ანოდები 

მაყვლის წვენში ყოფნის შემდეგ: არადოპირებულ კომერციულად შეძენილ ანატაზას ფერი 

აქვს ოდნავ შეცვლილი, ხოლო ჩვენს მიერ დამზადებული ტიტანის ოქსიდის 

ნანომილაკოვანი ანოდები  გამუქებულია, რაც მიუთიტებს მათ მაღალ ადსორბციულ უნარზე 

(სურ. 8). მსგავსი ტექნოლოგიით ხდებოდა რუთენიუმის ორგანოკომპლექსის ადსორბცია და 

შესაბამისი ანოდის მომზადება.  
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სურ. 7.  TiO2-ის ანოდები რუთენიუმის ორგანოკომლექსის ხსნარში და მაყვლის 

                                                                       წვენში  

 

სურ. 8. TiO2-ის ანოდები  

 სენსიბილიზირებული საღებრიანი მზის ელემენტის კათოდის დასამზადებლად 

აღებული იყო 5x5 სმ ინდიუმ-ტყვიის ოქსიდებიანი ელექტროგამტარი მინა და მასზე 

წასმული იყო კომპანია Solaronix-ის მიერ მოწოდებული პლატინის კატალიზატორის 

შემცველი ხსნარი (Platisol T), რომელიც განზავებული იყო 1:10 გამოხდილი წყლით. 

კატოდები10 წთ-ის განმავლობაში გაცხელებული იყო 450 0C-ზე მუფელის ღუმელში, რის 

შედეგად პლატინა ჯდებოდა ელექტროგამტარ მინაზე. პლატინის კატალიზატორის 

არსებობა შემოწმებული იყო წყალბადის პეროქსიდის წვეთის დაწვეთებით ელექტროდის 

ზედაპირზე. წყალბადის პეროქსიდის ინტენსიური დაშლა მოწმომდა პლატინის 
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კატალიზატორის არსებობაზე მინის ზედაპირზე. კათოდის  დიაგონალზე გაკეთებული იქნა 

ორი 2 მმ  დიამეტრის ხვრელი. 

 სენსიბილიზირებული საღებრიანი მზის ელემენტის ელექტროლიტის მომზადება. 

ელექტროლიტად გამოყენებული იყო I-/I3- აცეტონიტრილის ხსნარი. ამისათვის 

აცეტონიტრილის ხსნარში დამატებული იყო 0.5 მოლი კალიუმის იოდიდი  და 0.05 მოლი 

იოდის კრისტალები.  

 მზის ელემენტის ანოდის კიდეებზე თხლად  იყო წასმული სილიკონი და მიკრული 

კათოდი. სილიკონის გაშრობის შემდეგ კათოდზე არსებული ხვრელიდან ხდებოდა 

ელექტროლიტის შეყვანა ელექტროდულ შრეებს შორის. ხვრელები იფარებოდა „სკოტჩით―. 

სურ. 8 -ზე ნაჩვენებია სენსიბილიზირებული საღებრიანი მზის ელემენტი. 

 

 

 

სურ. 8. სენსიბილიზირებული საღებრიანი მზის ელემენტი 

 

 

სენსიბილიზირებული საღებარიანი მზის ელემენტის ვოლტ-ამპერული მახასიათებლები 

 მზის ელემენტის ვოლტ-ამპერული მრუდი გვაძლევს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

მახასითებელს - ენერგიის გარდაქმნის კოეფიციენტს η%, ამის გარდა ისეთ მნიშვნელოვან 

პარამეტრებს, როგორიცაა ღია წრედის ძაბვა U ვ, მოკლე ჩართვის დენი J მა, შევსების 

ფაქტორი ff. 

 ელექტრული მახასიათებლების გასაზომად აწყობილი იქნა ელექტრული სქემა, 

რომელშიც ჩართული იყო კათოდური ვოლტმეტრი, წინაღობის წყობურა და მზის ელემენტი 
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(სქემა № 1). მზის ელემენტს ვანათებდით ქსენონის ნათურის  სინათლის წყაროთი, რომლს 

გამოსხივების სიმძლავრეა 100 მვტ/სმ2.  

   

 

 

 

 

სქემა  № 1. მზის ელემენტის ვოლტ-ამპერული გაზომვის წრედი 

 გაზომვის თანმიმდევრობა:  

1. ვრთავთ გამოსხივების წყაროს (გამოსხივების ინტენსივობა წინასწარ უნდა იყოს 

ცნობილი ან გაზომილი ფოტოდიოდის საშუალებით); 

2. წინაღობის წყობურას ვაყენებთ მაქსიმალურ მნიშვნელობაზე 100 კომი; 

3. ღია წრედის პირობებში ვზომავთ მზს ელემენტის ელექტრომამოძრავებელ ძალას; 

4. ვკრავთ წრედს და ვიწერთ ძაბვის მნიშვნელობას წინაღობის მაქსიმალურ 

მნიშვნელობაზე.  წინაღობის წყობურაზე ვამცირებთ წინაღობის მნიშვნელობას 

შემდეგი თანმიმდევრობით: 10 კომი, 1კომი, 500 ომი, 100 ომი, 50 ომი, 10 ომი, 5 ომი, 1 

ომი, 0.1 ომი და ნულზე ვაყენებთ წინაღობის წყობურის მნიშვნელობას. 

პარალელურად ვიწერთ ძაბვის მნიშვნელობას;  

5. ომის კანონის ფორმულით I= U/R ვანგარიშობთ მზის ელემენტის დენს ყოველი 

წერტილისათვის; 

6. ვაგებთ მრუდს აბსცისა-დენი და ორდინატა-ძაბვა; 

7. ვანგარიშობთ სიმძლავრეს (P) ყოველი წერტილისათვის (P=IU) და ვაგებთ მრუდს 

აბსცისა-დენი , ორდინატა-სიმძლავრე. მრუდიდან ვპოულობთ მაქსიმალურ 

სიმძლავრეს (Pm); 

8. ძაბვისა და სიმძლავრის მრუდებზე ვსაზღვრავთ მაქსიმალურ ძაბვას (Um), მოკლე 

ჩართვის დენს (Isc), მაქსიმალურ დენს (Im). ვსაზღვრავთ შევსების ფაქტორს (ff) 

შემდეგი ფორმულით: 

 ff = 
    

       
 = 

  

       
 

9. ენერგიის გარდაქმნის გამოსავალი (η) იანგარიშება ფორმულით: 

ვოლტმეტრი  წინაღობის 

წყობურა 
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გამოყოფილი ენერგია

მიწოდებული ენერგი
      

    
მვტ

სმ 
 

გამოსხივების ინტესივობა 
მვტ

სმ 
 
     

 
   (

მა
სმ 

)        ვ    

გამოსხივების ინტენსივობა 
მვტ

სმ 
 
       

 

ჩვენს მიერ გამოყენებული იყო Xe-ის ნათურის გამოსხივების წყარო, რომლის სიმძლავრე 

შეადგენს 100 მვტ/სმ2. 

ზემოთ აღწერილი ინსტრუქციის მიხედვით შევისწავლეთ და ერთმანეთს შევადარეთ 

Co2B  და Fe2O3 დოპირებული ნანომილაკოვანი TiO2-ის და რეაქტიული ანატაზას 

კრისტალური სტრუქტურის TiO2-ის სენსიბილიზირებული საღებრიანი მზის ელემენტები. 

ნახ. 1-ის მრუდებზე ნაჩვენებია Fe2O3-ით და Co2B-ით  დოპირებული და ანატაზას 

სტრუქტურის TiO2-ის ფოტოელემენტის ვოლტ-ამპერული მახასითებლები. ელემენტების ღია 

წრედის ძაბვები (Uoc) შესაბამისად  შეადგენს  0.62 ვ, 0.5 ვ და 0.24 ვ, ხოლო მოკლე ჩართვის 

დენის ძალის სიმკვრივე - 7 მა/სმ2, 6 მა/სმ2 და 4.2 მა/სმ2. ნახ. 2-ზე ნაჩვენებია შესაბამისი 

ელემენტების სიმძლავრეების დამოკიდებულება დენის სიმკვრივეზე, საიდანაც ჩანს, რომ 

რკინით დოპირებული ელემენტის სიმძლავრე შეადგენს 2.53 მვატ/სმ2, კობალტით 

დოპირებული - 1.24 მვატ/სმ2, ხოლო სუფთა ანატაზას შემთხვევაში 0.3 მვატ/სმ2. 

 

 

ნახაზი 1. ბუნებრივი სენსიბილიზირებული საღებრიანი მზის ელემენტის ვოლტ-

ამპერული მახასიათებლები Xe-ის 100 მვტ/სმ2 დასხივებისას: 1 - Fe2O3 დოპირებული TiO2-ის 
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ნანომილაკიანი ანოდით, 2 - Co2B დოპირებული TiO2-ის ნანომილაკიანი ანოდით, 3 - 

ანატაზას კრისტალური სტრუქტურის TiO2-ის ანოდით 

 

ნახ. 2. ბუნებრივი სენსიბილიზირებული საღებრიანი მზის ელემენტის სიმზლავრისა 

და დენის დამოკიდებულება Xe-ის 100 მვტ/სმ2 დასხივებისას: Fe2O3 დოპირებული TiO2-ის 

ნანომილაკიანი ანოდით, Co2B დოპირებული TiO2-ის ნანომილაკიანი ანოდით, ანატაზას 

კრისტალური სტრუქტურის TiO2-ის ანოდით. 

Fe2O3 და Co2B დოპირებული TiO2-ის ნანომილაკიანი ანოდის მქონე მზის ელემენტების  

შევსების ფაქტორის ანგარიში: 

Fe2O3/ TiO2-ის  ff = 
  

       
 = 

    

       
       

 

Co2B/ TiO2-ის  ff = 
  

       
 = 

    

      
       

ვიანგარიშეთ ენერგიის გარდაქმნის გამოსავალი:  

Fe2O3/ TiO2-ის    
   (

მა

სმ 
)       ვ    

გამოსხივების ინრენსიობა 
მვტ

სმ 
 
       = 

             

   
       = 2.52 % 

Co2B/ TiO2-ის    
            

   
       = 1.23% 

მიღებული შედეგები ცხადყოფს Fe2O3-ით დოპირებული TiO2-ის ნანომილაკიანი 

ანოდით დამზადებული სენსიბილიზირებული ელემენტის უპირატესობას სხვასთან 

შედარებით . 

ზემოთ გამოცდილ ელემენტებში საღებრის სახით გამოყენებული იყო ბუნებრივი 

სენსიბილიზირებული საღებარი - მაყვლის წვენი. 
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ჩვენს მიერ  შესწავლილი იყო ასევე სინთეტიკური რუთენიუმის ორგანოკომპლექსის 

(Ruthenizer 535-bisTBA) საღებრის საფუძველზე დამზადებული  რკინითა და კობალტით 

დოპირებული ელემენტების მახასიათებლები. ცდების მსვლელობა აღწერილია ზემოთ. 

ნახ. 3-ზე და 4-ზე ნაჩვენებია Fe2O3 დოპირებული TiO2-ის ნანომილაკიანი ანოდით, 

Co2B დოპირებული TiO2-ის ნანომილაკიანი ანოდით რუთენიუმის ორგანოკომპლექსის 

საღებრით დამზადებული ელემენტების მახასიათებლები. ნახაზებიდან ჩანს, რომ რკინით 

დოპირებული მზის ელემენტის მახასიათებლები გაუმჯობესებულია ბუნებრივ საღებარზე 

(მაყვლის წვენზე) დამზადებულ ელემენთან შედარებით. ღია წრედის ძაბვამ შეადგინა 0.63 ვ, 

მოკლე ჩართვის დენმა - 12 მა/სმ2, ხოლო მაქსიმალურმა სიმძლავრემ მიაღწია 4.01 მვტ/სმ2, 

შევსების ფაქტორის მნიშვნელობა უდრის 0.538, ხოლო გამოსხივების ენერგიის გარდაქმნის 

ხარისხი (η) – 4.01%.  გარდაქმნის ხარისხი გაუმჯობესდა 58%-ით.  

 

 

ნახ. 3. რუთენიუმის ორგანოკომპლექსის საღებრიანი მზის ელემენტის ძაბვისა და 

დენის დამოკიდებულება Xe-ის 100 მვტ/სმ2 დასხივებისას: Fe2O3 დოპირებული TiO2-ის 

ნანომილაკიანი ანოდით, Co2B დოპირებული TiO2-ის ნანომილაკიანი ანოდით  
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ნახ. 4. რუთენიუმის ორგანოკომპლექსის საღებრიანი მზის ელემენტის სიმძლავრისა 

და დენის დამოკიდებულება Xe-ის 100 მვტ/სმ2 დასხივებისას: Fe2O3 დოპირებული TiO2-ის 

ნანომილაკიანი ანოდით, Co2B დოპირებული TiO2-ის ნანომილაკიანი ანოდით  

Co2B დოპირებული TiO2-ის ნანომილაკიანი ანოდით რუთენიუმის 

ორგანოკომპლექსის საღებრით დამზადებული მზის ელემენტის მახასიათებლები ასევე 

აღემატება მაყვლის წვენზე დამზადებულ ელემენტის მახასიათებლებს. ღია წრედის ძაბვამ 

მიაღწია 0.55 ვ, მოკლე ჩართვის დენმა - 9 მა/სმ2, ხოლო მაქსიმალურმა სიმძლავრემ - 2.88 

მვტ/სმ2, ელემენტის შევსების ფაქტორის მნიშვნელობა შეადგენს 0.58, ხოლო გამოსხივების 

გარდაქმნის ხარისხი გაიზარდა 2.88 %-მდე.  

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების 

შესრულების შედეგები ----------- 
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II ქვეპროგრამა: 
 

საქართველოს წიაღისეულისა და მეორადი ტექნოგენური ნედლეულის გადამუშავების 
რაციონალური  ტექნოლოგიების მეცნიერული საფუძვლების შემუშავება და ახალი 
მასალების მიღება (7 პროექტი) 
 

 

 

პროექტი 8 

 

2.2. 

1) დასრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 

 

1. ჭიათურის მანგანუმშემცველი ნედლეულის ქიმიურ-ტექნოლოგიური გადამუშავების 

პროცესების სრულყოფა. 

 

2022 წლის ეტაპი: 

 გაუმჯობესებული ხარისხობრივი მაჩვენებლების მქონე მანგანუმის მონოოქსიდის 

მიღების ტექნოლოგიური პროცესის დამუშავება დაბალხარისხოვანი ნედლეულიდან. 

 

მეცნიერების დარგი: ქიმიური ტექნოლოგია.  

სამეცნიერო მიმართულება: საქართველოს წიაღისეულისა და მეორადი ტექნოგენური 

ნედლეულის გადამუშავების რაციონალური ტექნოლოგიების მეცნიერული საფუძვლების 

დამუშავება და ახალი მასალების მიღება.  

 პროექტის დაწყებისა და დასმთავრების წლები:  

2021 – 2022 წ.წ. 

 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1. თემურ ჩახუნაშვილი, პროექტის ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. პროექტის 

ეტაპების გეგმის შედგენა, შესრულების კონტროლი, კვლევის შედეგად მიღებული შედეგების 

განხილვა და შეფასება, წლიური ანგარიშის შედგენა. 

2. თეიმურაზ როყვა, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. კვლევის თემატიკასთან დაკავშირებული 

ინფორმაციის მოძიება და დამუშავება. საწყისი მანგანუმშემცველი ნედლეულის გადამუშავების 

კვანძის აწყობა, ტექნოლოგიური გათვლების ჩატარება.  

3. ზინაიდა ვაწაძე, მეცნიერი თანამშრომელი. მეცნიერულ-ტექნოლოგიური ინფორმაციის მოძიება 

და მისადაგება ჩასატარებელ კვლევებთან. ცდების მომზადება და ჩატარება.  

4. ნანული ბუთლიაშვილი, მეცნიერი თანამშრომელი. ქიმიური ანალიზების მეთოდიკების 

შემუშავება, კვლევებთან დაკავშირებული ანალიზების ჩატარება. მიღებული შედეგების 

განხილვა.  

5. დალი ძანაშვილი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზების 

ჩატარების მეთოდიკების შემუშავება, ანალიზების ჩატარება და მათი შედეგების განხილვა.  

 

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 
შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
1. საქართველოს უმნიშვნელოვანეს ბუნებრივ სიმდიდრეს წარმოადგენს ჭიათურის 

მანგანუმის საბადო, რომლის ბაზაზე შექმნილია საქართველოს მრეწველობის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი ქვედარგი – მანგანუმის მრეწველობა. მოპოვებული მადნის გამდიდრებისა 

და მეტალურგიული გადამუშავების შედეგად იწარმოება ფეროშენადნობები, რაც ქვეყნის 
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ერთ-ერთ მთავარ საექსპორტო პროდუქციას წარმოადგენს. ამასთან ერთად, მანგანუმის 

მადნების გამდიდრების ნარჩენები, რომელთა რაოდენობა დიდ მასშტაბებს აღწევს, 

ჯერჯერობით პრაქტიკულ გამოყენებას ვერ პოულობს. ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ 

ეკონომიკურად და ეკოლოგიურად გამართლებული იქნება საწარმოო ნარჩენების, აგრეთვე 

დაბალხარისხოვანი კარბონატული მადნების ბაზაზე, მზარდი მოთხოვნილების მქონე 

მანგანუმშემცველი ქიმიური პროდუქციის წარმოება ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში 

გამოსაყენებლად.  

ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მანგანუმშემცველ პროდუქტს წარმოადგენს მანგანუმის (II) 

ოქსიდი, მანგანუმის მონოოქსიდი – MnO. პირველ რიგში ის გამოიყენება სოფლის 

მეურნეობაში პრემიქსების საწარმოებლად, როგორც მანგანუმის შემცველი მიკროსასუქი. 

მანგანუმის (II) ოქსიდი გამოიყენება აგრეთვე ფერიტების წარმოებაში, კერამიკულ 

მასალებში, კატალიზატორად სხვადასხვა ჟანგვით პროცესებში, როგორც 

ანტიფერომაგნიტური მასალა, მეტად მნიშვნელოვანია მისი გამოყენება მანგანუმიანი 

მარილების წარმოებაში როგორც მანგანუმშემცველი კომპონენტისა. მიღების მეთოდების 

გათვალისწინებით მანგანუმის ოქსიდი შეიძლება იყოს სხვადასხვა სისუფთავის: მაღალი, 

ტექნიკური, რეაქტიული და დაბალი სისუფთავის. ეს უკანასკნელი მრეწველობაში მიიღება 

მაღალხარისხოვანი მანგანუმშემცველი მადნების, ძირითადად პეროქსიდური მადნების, 

აღდგენითი გამოწვით. დაბალი სისუფთავის MnO, მიუხედავად იმისა, რომ მიიღება 

მაღალხარისხოვანი ნედლეულისგან, არა გამოირჩევა მაღალი სისუფთავით, რადგან 

აღდგენითი გამოწვის პროცესში ძირითადად ხდება მანგანუმის ჟანგვის ხარისხის შემცირება 

+4-დან +2-მდე, ხოლო საწყის მადანში შემავალი დამაბინძურებელი ქიმიური ელემენტების 

მოცილება ფაქტიურად არ ხდება. დაბალი სისუფთავის მანგანუმის მონოოქსიდის 

უპირატესობა არის დაბალი თვითღირებულება და, აქედან გამომდინარე, დაბალი გასაყიდი 

ფასი, რაც უზრუნველყოფს მასზე საკმარისად მაღალ მოთხოვნას. მაგრამ 

გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ პერსპექტივაში მაღალხარისხოვანი 

პეროქსიდული მადნების მარაგები მცირდება, განსაკუთრებით საქართველოში, რაც 

განაპირობებს მათი ფასის ზრდას, რაც, თავის მხრივ, გამოიწვევს დაბალი სისუფთავის MnO-

ს ფასის ზრდასაც. მხედველობაშია მისაღები აგრეთვე ის მოთხოვნები და ტენდენციები, რაც 

ზოგადად გულისხმობს წარმოებული პროდუქციის ხარისხობრივი მაჩვენებლების 

გაუმჯობესების აუცილებლობას, გამომდინარე ტექნიკური და ტექნოლოგიური პროცესიდან, 

ეკონომიკის ძირითადი დარგების განვითარების პერსპექტივებიდან. აღნიშნულიდან 

გამომდინარე, მოსალოდნელია მოთხოვნების მნიშვნელოვანი ზრდა მაღალი სისუფთავის 

მანგანუმის მონოოქსიდზე, რომელიც შეიძლება მივიღოთ სხვადასხვა ხარისხის 

მანგანუმშემცველი ნედლეულის ქიმიურ-ტექნოლოგიური გადამუშავებით. ამ 

გადამუშავების ერთ-ერთ პროდუქტს წარმოადგენს მანგანუმის კარბონატი MnCO3, რომლის 

გადამუშავებით შეიძლება მივიღოთ მაღალი სისუფთავის მანგანუმის ოქსიდი, რისთვისაც  

მანგანუმის კარბონატს უნდა ჩაუტარდეს თერმული დაშლა ინერტულ ატმოსფეროში, რაც 

საკმაოდ ძვირადღირებული და რთულად ჩასატარებელი პროცესია. ჩვენს მიერ მაღალი 

სისუფთავის მანგანუმის ოქსიდის მისაღებ საწყის ნივთიერებად შეთავაზებული არის 

ელექტროლიზური მანგანუმის დიოქსიდი (ემდ). მაგრამ ემდ-ს, რომელსაც ამჟამად 

ელექტროქიმიური მრეწველობა აწარმოებს, საკმარისად მაღალი თვითღირებულება აქვს და 

ამიტომ მას თავისი გასაყიდი ფასით კონკურენციის გაწევა MnO-ს მიღების ამჟამად არსებულ 

მეთოდთან – პეროქსიდური მადნების (იგივე ნატურალური მანგანუმის დიოქსიდის) 

აღდგენითი გამოწვის მეთოდით მიღებასთან – საკმაოდ გაუჭირდება. ჩვენს მიერ 

ჩატარებული კვლევები უკავშირდება სწორედ ემდ-ის მიღების მეთოდის გაუმჯობესებას და 

ინტენსიფიკაციას, რამაც, საბოლოო ანგარიშით, უნდა გააიაფოს მანგანუმის (II) ოქსიდის  

მიღების შეთავაზებული მეთოდი.  
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თანამედროვე დენის ქიმიური წყაროების წარმოებაში გამოყენებული ემდ-ის მიღების 

ტექნოლოგიური პროცესი შედგება 20-მდე ტექნოლოგიური ოპერაციისაგან და შესაბამისი 

რაოდენობის ტექნოლოგიურ მოწყობილობას მოითხოვს. ჩვენს მიერ ჩატარებული 

კვლევების, ასევე ჩვენი მრავალწლიანი გამოცდილების საფუძველზე დამუშავებულია ემდ-

ის მიღების გაუმჯობესებული, მანგანუმის მონოოქსიდის მიღებაზე მორგებული 

ტექნოლოგიური პროცესი, რომელიც მხოლოდ 8 ტექნოლოგიურ ოპერაციას შეიცავს. საწყის 

მანგანუმშემცველ ნედლეულად შერჩეულია ჭიათურის მანგანუმის მადნების გამდიდრების 

ნარჩენები და კარბონატული მადნები (მანგანუმის შემცველობა  20%), რომელთა მარაგები 

ათეული მილიონი ტონებით განისაზღვრება. შევნიშნავთ, რომ ჩვენს ხელთ არსებული 

ინფორმაციით, სადღეისოდ ოქსიდური მადნების მარაგი საქართველოში, რომლებიც 

გამდიდრების შემდეგ გამოიყენება ფეროშენადნობთა წარმოებაში, სამყოფი არის მხოლოდ 

15-20 წელიწადზე. ჩვენს მიერ მანგანუმის ოქსიდის მისაღებად შეთავაზებული ტექნოლოგია 

შეიცავს შემდეგ ოპერაციებს: მანგანუმშემცველი ნედლეულის დაფქვა, საჭირო სისუფთავის 

მანგანუმის სულფატის ხსნარის მიღება, ელექტროლიზი გააქტივებული ტიტანის ანოდების 

გამოყენებით, ანოდებზე გამოლექილი პროდუქტის გარეცხვა, პროდუქტის მოხსნა 

ანოდებიდან, პროდუქტის (ემდ) დამსხვრევა, მარცვლოვანი პროდუქტის გარეცხვა-შრობა, 

ემდ-ის დაფქვა, მიღებული ემდ-ის აღდგენითი გამოწვა. გამსხვილებულ მასშტაბში 

მიღებული ემდ-ის აღდგენითი გამოწვის ჩასატარებლად ვიყენებდით იმპორტული 

წარმოების მუფელის ღუმელს სიმძლავრით 5 კვტ. აღმდგენად გამოიყენებოდა ტყიბულის 

ნახშირი. ემდ-ისა და ნახშირის გადასრესით მიღებული კაზმი იყრებოდა უჟანგავი 

ფოლადისაგან დამზადებულ ორ ტიგელში და იდგმებოდა 750-800°C ტემპერატურამდე 

წინასწარ გაცხელებულ მუფელის ღუმელში, რის შემდეგ მჭიდროდ იხურებოდა ღუმელის 

კარი. აღნიშნულ ტემპერატურაზე აღდგენის პროცესის ხანგრძლივობა შეადგენდა 1,5 სთ. 

აღდგენითი გამოწვის დამთავრების შემდეგ ცხელი ტიგელები სპეციალური მაშების 

დახმარებით გამოიდგმებოდა ღუმელიდან და მიღებული მანგანუმის ოქსიდის დაჟანგვის 

თავიდან ასაცილებლად თავსდებოდა სწრაფად გასაცივებლად ცივი წყლით ავსებულ 

აბაზანაში. ერთი ოპერაციის ჩატარების დროს ხდებოდა 0,8-1,0 კგ ემდ-ის აღდგენა.  

განვიხილოთ ჩვენს მიერ მიღებული და უცხოური ფირმების მიერ წარმოებული 

მანგანუმის ოქსიდის ხარისხობრივი მაჩვენებლები. ძირითადი ლითონის – მანგანუმის 

შემცველობა უცხოური ფირმების პროდუქციაში ფართო ზღვრებში იცვლება და შეადგენს 

საშუალოდ 52-65%-ს, რაც პირველ რიგში გამოწვეულია გამოყენებულ საწყის ნედლეულში – 

ნატურალური მანგანუმის დიოქსიდში MnO2-ის სხვადასხვა შემცველობით. ეს 

ზემოაღნიშნული მიზნობრივი პროდუქციის მნიშვნელოვან ნაკლს წარმოადგენს. ჩვენს მიერ 

მიღებულ მანგანუმის ოქსიდში კი მანგანუმის შემცველობა სტაბილურია და შეადგენს 70-

71%-ს, მიუხედავად იმისა, რომ საწყის მანგანუმშემცველ ნედლეულში (მანგანუმის 

კონცენტრატები, წარმოების ნარჩენები, კარბონატული მადანი) მანგანუმის შემცველობა 

სხვადასხვაა. ეს ფაქტი განპირობებულია ნედლეულის ღრმა ქიმიურ-ტექნოლოგიური 

გადამუშავებით. რაც შეეხება ლითონების მინარევების შემცველობას, უცხოური ფირმების 

პროდუქციაში რკინის შემცველობა იცვლება 1,5%-დან 10%-მდე, ხოლო ჩვენს პროდუქტში ის 

შეადგენს არა უმეტეს 0,01 %-ს, ე.ი. ორი რიგით და უფრო მეტად ნაკლებია. იგივე შეიძლება 

ითქვას ტოქსიკურ ლითონებზე: ტყვიაზე, კადმიუმზე, დარიშხანზე და სტიბიუმზე. ჩვენს 

შემთხვევაში მათი შემცველობა არის 2-10 ppm-ის დონეზე, ხოლო უცხოურ პროდუქციაში 

შეადგენს 20-დან 100 ppm-მდე, ე.ი. დაახლოებით ერთი რიგით მეტია. რაც შეეხება ჩვენს მიერ 

მიღებული მანგანუმის ოქსიდის გამოყენების სფეროებს, უნდა ვივარაუდოთ, რომ მას 

გაცილებით უფრო მაღალი სისუფთავის გამო მეტი გამოყენება ექნება. ეს საკითხი ჩვენი 

მომავალი კვლევების საგანი იქნება.  



66 
 

დამუშავებული ტექნოლოგიის პრაქტიკული რეალიზაციის თვალსაზრისით, წარმოების 

მოწყობისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საჭირო სტანდარტული მოწყობილობის 

შერჩევა და არასტანდარტულის დამუშავება. შევეხოთ არასტანდარტულ მოწყობილობას. 

ემდ-ის წარმოებაში, რომელიც მანგანუმის ოქსიდის მიღებისას შუალედური პროდუქტია, 

ძირითადი აპარატი არის ელექტროლიზური აბაზანა (ელექტროლიზერი), რომლის 

დამზადება მთელი კაპიტალური დაბანდებების ნახევარს მოითხოვს. ჩვენს მიერ 

დამუშავებულია ემდ-ის მისაღები აბაზანის ახალი კონსტრუქცია, რაც საშუალებას მოგვცემს 

მისი წარმადობა (დენით დატვირთვა) ამჟამად არსებულ აბაზანებთან შედარებით 2’3-ჯერ 

გავზარდოთ, რაც კაპიტალური დაბანდებების მნიშვნელოვან ეკონომიას მოგვცემს. 

მომზადებულია განაცხადი მის დასაპატენებლად. რაც შეეხება ემდ-ის მიღების სხვა 

პროცესებს (მანგანუმის სულფატის ხსნარების მიღება, ემდ-ის ანოდური ნალექის 

გადამუშავება), მათ ჩასატარებლად ჩვენს მიერ დამუშავებულია მაღალი ეფექტურობის 

კომბინირებული მეთოდი. მზადდება განაცხადი მისი დაპატენტებისათვის.   

  

3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით 

დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები -------------- 

 

 

4. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები ------------ 

5. პატენტები (არსებობის შემთხვევაში):  --------------- 

5.1. საერთაშორისო პატენტები: -------------- 

 

5.2. ეროვნული პატენტები 

საპატენტო თემატიკის სათაური; გამომგონებელი/ები და პატენტმფლობელი/ები; პატენტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

1. მაღალი წარმადობის ელექტროლიზური აბაზანა მანგანუმის დიოქსიდის მისაღებად 

(გადაცემულია ულია განაცხადი სასარგებლო მოდელზე პატენტის მისაღებად) 

2. გამომგომენებელი და პატენტმფლობელი: თემურ ჩახუნაშვილი. გამომგონებლები: 

თეიმურაზ როყვა, ზინაიდა ვაწაძე, ჟიული ქებაძე, ნანული ბუთლიაშვილი.  

 

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

6.1. მონოგრაფიები/წიგნები----- 

 

6.2. სახელმძღვანელოები ------- 

 

 

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით ---- 

 

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით 

ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი 

ISSN-ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; 

გვერდების რაოდენობა 

 

1. ავტორები: თ. ჩახუნაშვილი, თ. როყვა, ზ. ვაწაძე, ჟ. ქებაძე, ნ. ბუთლიაშვილი, დ. 

ძანაშვილი, თ. ახვლედიანი, ე. მატარაძე, ა. გურჯიძე, ე. შაფაქიძე 

სტატიის სათაური: ჭიათურის დაბალხარისხოვანი მანგანუმშემცველი ნედლეულისა და 

საწარმოო ნარჩენების გადამუშავებით მანგანუმიანი ქიმიური პროდუქციის წარმოების 



67 
 

პერსპექტივები. სამთო ჟურნალი. ნომერი/ტომი: 1(46), ISSN 1512-407X, თბილისი, 

გამომცემლობა „პოლიგრაფისტი―, მიღებულია გამოსაქვეყნებლად.  

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. ჭიათურის მანგანუმის საბადოს ბაზაზე შექმნილია საქართველოს მძიმე მრეწველობის 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვედარგი – მანგანუმის მრეწველობა. მოპოვებული მადნის 

გამდიდრებისა და მეტალურგიული გადამუშავების შედეგად იწარმოება ფეროშენადნობები, 

რაც ქვეყნის ერთ-ერთ მთავარ საექსპორტო პროდუქციას წარმოადგენს. უნდა აღინიშნოს, 

რომ მნიშვნელოვან ეკოლოგიურ პრობლემას წარმოშობს ის, რომ მანგანუმის მადნების 

გამდიდრების ნარჩენები (კუდები და შლამები), რომელთა რაოდენობა ყოველწლიურად 

იზრდება და მნიშვნელოვან მასშტაბებს აღწევს, ჯერჯერობით პრაქტიკულ გამოყენებას ვერ 

პოულობს. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ჩატარებულმა ხანგრძლივმა კვლევებმა, 

ზემოაღნიშნული ნარჩენებიდან ისევ მეტალურგიაში გამოსაყენებელი კონცენტრატების 

მიღების მიმართულებით, პრაქტიკული შედეგი ვერ გამოიღო. ჩვენმა კვლევებმა აჩვენა, რომ 

გაცილებით მომგებიანია საწარმოო ნარჩენებიდან ბაზარზე მზარდი მოთხოვნილების მქონე 

მანგანუმშემცველი ქიმიური პროდუქციის წარმოება სხვა სფეროებში გამოსაყენებლად. ერთ-

ერთ ასეთ პროდუქტს წარმოადგენს ელექტროლიზური მანგანუმის დიოქსიდი (ემდ). 

უკანასკნელი 5 ათეული წლის განმავლობაში ემდ-ის წარმოება 8-ჯერ გაიზარდა და კვლავაც 

განაგრძობს ზრდას 5-6%-ით. ამჟამად ყოველწლიურად იწარმოება დაახლოებით 600 ათასი 

ტონა ემდ. მისი გამოყენების ძირითადი სფეროებია: დენის ქიმიური წყაროები (ლეკლანშესა 

და ტუტე ელემენტები, ლითიუმ-მანგანუმიანი ელემენტები, ლითიუმ-იონიანი 

აკუმულატორები ელექტრომობილებისათვის); ფერიტების წარმოება ელექტრონული 

მრეწველობისათვის. აღსანიშნავია, რომ ემდ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ყველა იმ 

სფეროში, სადაც ამჟამად გამოიყენება მაღალხარისხოვანი ნატურალური (ბუნებრივი) 

მანგანუმის დიოქსიდი (ნმდ). ამასთან ერთად ემდ-ის ხარისხობრივი მაჩვენებლები 

გაცილებით უფრო მაღალია ნმდ-სთან შედარებით. ზემოთ თქმულის გათვალისწინებით, 

საქართველოსათვის, რომელსაც მანგანუმის მადნების საკმაოდ დიდი მარაგები აქვს, 

მნიშვნელოვანია ემდ-ისა და სხვა კონკურენტუნარიანი მანგანუმშემცველი ქიმიური 

პროდუქციის წარმოების განვითარება.  

ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რ. აგლაძის 

არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის ლ. ჯაფარიძის სახელობის დენის 

ქიმიური წყაროებისა და საელექტროდე მასალების ლაბორატორიას მანგანუმშემცველი 

ნაერთების მიღებისა და წარმოებაში დანერგვის მიმართულებით მრავალწლიანი 

გამოცდილება აქვს. ლაბორატორიაში ჩატარებული კვლევებისა და საცდელ-

საკონსტრუქტორო სამუშაოების, აგრეთვე საქარხნო გამოცდების საფუძველზე რუსთავის 

ქიმიურ კომბინატში (ამჟამად სს „აზოტი―) გასული საუკუნის სამოცდაათიან წლებში 

საექსპლუატაციოდ გადაეცა ემდ-ის საამქრო, რომელიც 10-მდე გალვანური ელემენტების 

დასამზადებელ ქარხანას ამარაგებდა აღნიშნული პროდუქციით. საწყის ნედლეულად ამ 

საამქროში გამოიყენებოდა ჭიათურის მანგანუმის ოქსიდური კონცენტრატები, რომელთა 

აღდგენითი გამოწვით მიიღებოდა მანგანუმის (II) ოქსიდი და რომელიც, თავის მხრივ, 

იხსნებოდა გოგირდმჟავაში მანგანუმის სულფატის ხსნარის მიღებით. ამ უკანასკნელის 

ელექტროლიზით მაღალ ტემპერატურაზე (90-95°C) ტიტანის ანოდებზე გამოილექებოდა 

მიზნობრივი პროდუქტი – ემდ. რუსთავში წარმოებულ ემდ-ს ორჯერ მიენიჭა ხარისხის 

ნიშანი. როგორც ვხედავთ, ემდ-ის მიღების შუალედური პროდუქტებია მანგანუმის ოქსიდი 

და მანგანუმის სულფატი. ამასთან ერთად, ისინი ცალკეულ მიზნობრივ პროდუქტებსაც 

წარმოადგენენ, რომელთაც არაერთი გამოყენება აქვთ. აღნიშნული ფაქტი მომგებიანად 

შეიძლება იქნას გამოყენებული ტექნოლოგიური, ტექნიკური და ეკონომიკური 
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თვალსაზრისით, რაც გულისხმობს სამივე პროდუქტის გამოშვებას ერთ საწარმოო 

კომპლექსში, რასაც რიგი უპირატესობები აქვს. ესენია: წარმოების დივერსიფიკაცია, მათ 

მისაღებად მსგავსი მოწყობილობის გამოყენება, დამხმარე მოწყობილობისა და სამსახურების 

გაერთიანება, რაც ამცირებს საექსპლუატაციო ხარჯებსა და პროდუქციის 

თვითღირებულებას. ეს კი, თავის მხრივ, გაზრდის პროდუქციის კონკურენტუნარიანობას 

ბაზარზე და საწარმოს უფრო მდგრადს გახდის.   

ჭიათურის მანგანუმშემცველი ნედლეულის (ოქსიდური და კარბონატული მადნებისა და 

კონცენტრატების, აგრეთვე წარმოების ნარჩენების) როგორც ლაბორატორიული და 

გამსხვილებული, ასევე ნახევრადსამრეწველო და სამრეწველო მასშტაბში სხვადასხვა დროს 

ჩატარებული კვლევებისა და გამოცდების, აგრეთვე უკანასკნელ პერიოდში მიღებული 

შედეგების საფუძველზე შემოთავაზებულია ემდ-ისა და მისი თანაური პროდუქტების – 

მანგანუმის მონოოქსიდის და მანგანუმის (II) სულფატის მონოჰიდრატის მიღების 

ტექნოლოგია, რომელიც გულისხმობს ბაზრის მოთხოვნილების შესატყვისი განსხვავებული 

მახასიათებლების მქონე თითოეული ზემოთ დასახელებული სამი პროდუქტის A და B 

მარკის გამოშვებას. 

შემუშავებულია ემდ-ისა და სხვა მანგანუმშემცველი ქიმიური პროდუქციის მიღების 

პრინციპული და აპარატურულ-ტექნოლოგიური სქემები, დადგენილია მანგანუმშემცველი 

ნედლეულისა და სხვა ძირითადი მასალების ხარჯვითი ნორმები. გამსხვილებული 

მასშტაბის ცდებისა და სამრეწველო საწარმოთა ექსპლუატაციის შედეგების საფუძველზე 

შერჩეულია თანამედროვე სტანდარტული ტექნოლოგიური მოწყობილობა, 

გაანალიზებულია მისი ტექნიკური და ტექნოლოგიური მახასიათებლები, შეფასებულია 

წარმადობა, მუშაობის უნარიანობა და სხვა მახასიათებლები. ამ მოწყობილობას მიეკუთვნება: 

ირიბ გახურებაზე მომუშავე უწყვეტი მოქმედების საშრობი დოლი, ასევე უწყვეტ რეჟიმზე 

გამჭოლად მომუშავე დოლური წისქვილი, უწყვეტი მოქმედების ირიბი გახურების 

აღდგენითი გამოწვის დოლური ღუმელი, რომლებიც ხასიათდება მინიმალური 

გამტვერიანებით და აკმაყოფილებს მისდამი წაყენებულ სანიტარულ-ჰიგიენურ მოთხოვნებს. 

შერჩეულია აგრეთვე მაღალი კოროზიული მდგრადობისა და ცვეთამედეგობის 

ცილინდრული გამოტუტვის რეაქტორები, აღჭურვილი ინტენსიურ რეჟიმში მომუშავე 

სარეველებით და დათბუნებული ორთქლის პერანგებით, ავტომატიზებული მფილტრავი 

მოწყობილობა.  

ჭიათურის მანგანუმშემცველი ნედლეულის ქიმიურ-ტექნოლოგიური გადამუშავების 

სამრეწველო კომპლექსის დადებითი მხარეებისა და უპირატესობების განმსაზღვრელი 

ძირითადი ფაქტორები იქნება შემდეგი: 1. მანგანუმის მადნების, კონცენტრატების და 

წარმოების ნარჩენების მოპოვებისა და განთავსების, ადგილზე გადამუშავება, რაც 

ტრანსპორტირების ხარჯებს ძლიერ ამცირებს; 2. სხვადასხვა სახისა და შემადგენლობის 

საწყისი ნედლეულის გამოყენების შესაძლებლობა, რაც საჭიროების შემთხვევაში წარმოების 

გადაწყობის შესაძლებლობას იძლევა; 3. მადნის გოგირდმჟავური გამოტუტვის შედეგად 

წარმოქმნილი მყარი ნარჩენის – მეორადი შლამის კვალიფიციური უტილიზაცია, რაც 

ამცირებს პროდუქციის თვითღირებულებას და დადებით გავლენას მოახდენს ეკოლოგიური 

სიტუაციის გაუმჯობესებაზე; 4. ელექტროლიზური მანგანუმის დიოქსიდის მისაღებად 

ახალი კონსტრუქციის მძლავრი და ზემძლავრი ელექტროლიზური აბაზანების დამუშავება, 

დამზადება და გამოყენება, რაც ეფუძნება ჩვენს უახლეს პატენტებს და ნოუ-ჰაუს; 5. ემდ-

სთან ერთად ბაზარზე მაღალი მოთხოვნილების მქონე ისეთი პროდუქტების წარმოების 

მოწყობა, როგორიცაა მანგანუმის სულფატის მონოჰიდრატი, მანგანუმის მონოოქსიდი, 

აგრეთვე მეორადი შლამებიდან მიღებული თაბაშირშემცველი სილიკატური მასალა, რაც 
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აიაფებს ემდ-ს და აუმჯობესებს ეკოლოგიურ სიტუაციას, ზრდის წარმოების ტექნიკურ-

ეკონომიკურ მაჩვენებლებს. 

მიზანშეწონილად მიგვაჩნია შემოთავაზებული ტექნოლოგიის ყველა სიახლე, დადებითი 

მხარე და უპირატესობა გამოცდილი და გამოყენებული იყოს მეცნიერების, წარმოების 

მუშაკთა და შესაბამისი საპროექტო გუნდის თანამშრომლობით დაპროექტებულ საცდელ-

სამრეწველო წარმოებაში, რომელიც გარდამავალი საფეხური იქნება კვლევებიდან 

მანგანუმშემცველი პროდუქციის მწარმოებელ ქიმიურ კომპლექსამდე. ჩვენს მიერ 

ჩატარებული კვლევებისა და საცდელი სამუშაოების საფუძველზე საცდელ-სამრეწველო 

წარმოებისა და სამრეწველო ობიექტისათვის შერჩეულ სტანდარტულ მოწყობილობასთან 

ერთად დამუშავებულია არასტანდარტული მოწყობილობა, რომელშიაც შემოთავაზებული 

ტექნოლოგიის გარკვეული პროცესები და ოპერაციები სრულდება და განივთებულია ჩვენი 

ნოვაციები პატენტებისა და ნოუ-ჰაუს სახით. 

 

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

7.1. მონოგრაფიები/წიგნები --------- 

 

7.2. სახელმძღვანელოები ----------- 

 

7.3. სტატიები ------------- 

 

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

8.1. საქართველოში ------------ 

 

8.2. უცხოეთში ---------- 
 

პროექტი9 

 

პროგრამული დაფინანსების თემა:―კოროზიამედეგი მანგანუმშემცველი შენადნობებისა და 

კომპოზიციური  დანაფარების ელექტროქიმიური საფუძვლების  შემუშავება‖ (2015-2024წწ.) 

 მეც.დარგი: ქიმია და ქიმიური ტექნოლოგია 

სამეცნიერო მიმართულება: „საქართველოს წიაღისეულისა და მეორადი ტექნოილოგიური 

ნედლეულის  გადამუშავების რაციონალური ტექნოლოგიების მეცნიერული  საფუძვლების 

შემუზშავება და ახალი მასალების მიღება― 

პროექტის 2022 წლის ეტაპის: „მანგანუმშემცველი შენადნობის (Mn-Co-W) დანაფარების  

ელექტროგამოლექვის პროცესების კვლევა  ელექტროლიზის სტაციონარული რეჟიმის 

პირობებში― შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1. მთავარი მეც. თან. გ.წურწუმია (ხელმძღვანელი); როლი: ექსპერიმენტების დაგეგმვა 

და შედეგების გაანალიზება; 

2. მთ. მეცნ. თან. ნ.ქოიავა (შემსრულებელი); როლი: ელექტროლიტების შერჩევა, 

მომზადება,  ექსპერიმენტების დაგეგმვაში და შედეგების განხილვაში მონაწილეობა; 

3. უფ.მეც.თან.დ.გოგოლი(შემსრულებელი);როლი: ელექტროგამოლექვის 

ექსპერიმენტების ჩატარება და შედეგების განხილვაში მონაწილეობა; 

4. მეც.თან.ლ.ბერიაშვილი (შემსრულებელი); როლი: ექსპერიმენტალური დანადგარის 

აწყობა და მომსახურება და ექსპერიმენტებში მონაწილეობა; 
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5. მეც.თან. ნ. ჯოხაძე (0.5საშ.ერთ.); როლი: ქიმიური ანალიზების ჩატარება და 

ექსპერიმენტების წინა მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება. 

 

 

 

                 

შესავალი 

Mn-Co გალვანური დანაფარები მაღალი გამტარობისა და დაჟანგვის მიმართ მდგრადობის 

გამო წარმოადგენენ პერსპექტიულ მასალას მყარ-ოქსიდურ სათბობის ელემენტებში (SOFC) 

გამოსაყენებლად  [1,2]. ამ ტიპის სათბობის ელემენტებში,  რომლებიც ფუნქციონირებენ 650-

8000С ფარგლებში, ელექტროდებთან  დაკავშირებისათვის   იყენებენ  ფერიტულ უჟანგავ  

ფოლადებს. მაგრამ ეს მასალები მაღალ ტემპერატურაზე დროში ვერ ინარჩუნებენ 

სტაბილურობას ზედაპირზე წარმოქმნილი ოქსიდური ხენჯის გაზრდისა და მასში Cr (VI) 

მაღალი აორთქლების გამო, რაც იწვევს  ელექტროლიტისა და კათოდის  დაბინძურებას და  

მყარ-ოქსიდური სათბობი ელემენტის  მუშაობის ხანგრძლივობის შემცირებას. ამ პრობლემის 

თავიდან აცილება შესაძლებელი გახდა დამცავი და მაღალი ელექტრული გამტარობის 

დანაფარების გამოყენებით. აღმოჩნდა, რომ კობალტისა და მანგანუმის შემცველი შპინელი  

(Mn,CO)3O4, არის ერთ-ერთი  საუკეთესო მასალა მაღალტემპერატურულ სათბობის 

ელემენტებში გამოსაყენებლად. კობალტ-მანგანუმის შემცველი შპინელი  მიიღება  Mn-Co 

გალვანური დანაფარების მაღალტემპერატურული (900oC) დამუშავების შედეგად.  

      კვლევითი სამუშაოს მიზანი იყო მანგანუმ-კობალტის შენადნობის გალვანურ  დანაფარში 

მესამე კომპონენტის, ძნელად ლღობადი მეტალის - ვოლფრამის შეყვანა, რომელიც, ჩვენი 

ვარაუდით,  გაზრდის დანაფარის მდგრადობას მაღალი ტემპერატურის მიმართ. ამ მიზნის 

მიღწევისათვის შერჩეული იქნა ელექტროლიტი    ხარისხიანი Co-Mn-W გალვანური 

დანაფარის მისაღებად. შესწავლილია შერჩეულ ელექტროლიტში ელექტროგამოლექვის 

პირობები, დადგენილია  კათოდური დენის სიმკვრივის  გავლენა  შენადნობის ქიმიურ 

შედგენილობაზე და  გარეგნულ სახეზე. სამეცნიერო ლიტერატურიდან ცნობილია, რომ 

კობალტ-ვოლფრამის შენადნობის დანაფარები ავლენენ მაღალ მექანიკურ და კოროზიულ 

თვისებებს, რომელიც დამოკიდებულია შენადნობის შემადგენლობაზე, ასევე სტრუქტურაზე.  

 

1. მოკლე ლიტერატურული მიმოხილვა წყალხსნარებიდან მეტალების  შენადნობების 

ვოლფრამთან და მოლიბდენთან დანაფარების  მიღების შესახებ 

  ძნელად ლღობადი მეტალების-ვოლფრამის და მოლიბდენის მიღება სუფთა სახით 

წყალხსნარებიდან ელექტროგამოლექვით შეუძლებელია, მაგრამ რკინის ტრიადის 

მეტალებთან (Fe, Co, Ni)   ერთად შესაძლებელია შენადნობის სახით დანაფარების მიღება. ეს 

მოვლენა ლიტერატურაში ცნობილია „ინდუცირებული თანაგამოლექვის― ტერმინით, 

რომელიც შემოთავაზებული იყო ა. ბრენერის მიერ [3]. მეცნიერული თვალსაზრისით მსგავსი 

პროცესების კვლევა იწვევს დიდ ინტერესს ანომალური თანაგამოლექვის მექანიზმის 
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დადგენისათვის და აგრეთვე  ელექტროლიტური გამოლექვის  აბაზანის შემადგენლობის 

შემუშავებისათვისაც. ინდუცირებული თანაგამოლექვის პროცესი განიხილება როგორც 

ანომალური  თანაგამოლექვა, რადგან  შენადნობის შედგენილობა შეუძლებელია წინასწარ 

განისაზღვროს  მისი კომპონენტების  ინდივიდუალური ელექტროქიმიური ქცევიდან 

გამომდინარე. ხშირად შენადნობების  ინდუცირებული თანაგამოლექვა ავლენს 

სინერგეტიკულ ეფექტს, როდესაც ერთ-ერთი მეტალის იონის კონცენტრაციის გაზრდა 

ხსნარში იწვევს მეორე მეტალის პარციალური დენის სიმკვრივის გაზრდას. ასეთი ქცევა 

ახსნილი იყო ორივე მეტალის ხსნადი კომპლექსის წარმოქმნით, რომელიც წარმოადგენს 

ინტერმედიატს შენადნობის  გამოლექვის პირობებში. როგორც წესი, შენადნობის მიღებისას 

ადგილი აქვს თანაურ პროცესს - წყალბადის აღდგენას, რომლის გამოყოფის სიჩქარე 

განსხვავებულია მეტალების აღდგენის სიჩქარეებთან შედარებით და რომლებიც სხვა 

კანზომიერებით მიმდინარეობენ. შესაბამისად,  შეიძლება ითქვას, რომ დღეისათვის 

ინდუცირებული თანაგამოლექვა რთული  და   სრულიად შუცნობადი  პროცესია. 

   რკინის ოჯახის  ელექტროლიტურ მეტალთა შენადნობებს  ძნელად ლღობად   მეტალებთან 

- ვოლფრამთან, მოლიბდენთან და რენიუმთან გააჩნიათ რიგი სასარგებლო თვისებები: 

მაღალი მიკროსიმტკიცე, რომელიც იზრდება თერმოდამუშავების შემდეგ, დაბალი ხახუნის 

კოეფიციენტი ფოლადზე და თუჯზე, მაღალი კოროზიული  მედეგობა,  კატალიზური 

აქტივობა წყალბადისა და ჟანგბადის გამოყოფის რეაქციების მიმართ და სხვა. 

განსაკუთრებული ყურადღება ამ ტიპის შენადნობების მიმართ აიხსნება  იმით, რომ  

ელექტროქიმიურად მიღებული შენადნობები ავლენენ უკეთეს თვისებებს სუფთა 

ინდივიდუალურ კომპონენტებთან და აგრეთვე მეტალურგიულ შენადნობებთან შედარებით. 

განსაკუთრებით ეს ეხება ცვეთამედეგობას, სიმტკიცეს, კოროზიულ მედეგობას. მაგრამ, 

მიუხედავად დიდი რაოდენობა სასარგებლო თვისებებისა,  ამ ტიპის დანაფარების 

პრაქტიკაში ფართო გამოყენებას ხელს უშლის  სტაბილურად მომუშავე, ნაკლებად 

აგრესიული და არამომწამვლელი ელექტროლიტების არარსებობა, საიდანაც შესაძლებელია 

ელექტროგამოლექვით  რკინის ოჯახის მეტალების ძნელად ლღობად მეტალებთან 

შენადნობების დანაფარების მიღება.   სამუშაოში [4] ნაჩვენებია, რომ  Co-W დანაფარებს, 

რომლებიც მიღებულია ციტრატული ხსნარებიდან, გააჩნია    ქრომის დანაფარების მსგავსი 

თვისებები და შეუძლიათ წარმატებით შეცვალონ  ისინი, რადგან ქრომის დანაფარების 

ტექნოლოგია მიეკუთვნება  ეკოლოგიურად მავნე კატეგორიას და მისი გამოყენება მკაცრად 

არის შეზღუდული.  

  რკინის ოჯახის მეტალების ძნელად ლღობად მეტალებთან ინდუცირებული 

თანაგამოლექვის მექანიზმის აღწერისათვის  ამჟამად შემოთავაზებული რამოდენიმე 

მოდელიდან  მთავარი ადგილი უკავია  რადიკალურ-აფსკურ მოდელს. ამ მოდელის 

თანახმად   ვოლფრამის და მოლიბდენის რკინის ოჯახის მეტალებთან შენადნობის   

ელექტროგამოლექვა მიმდინარეობს შემდეგი ეტაპების გავლით: ა)ელექტროქიმიურად 

კათოდზე  გენერირდება  რკინის ოჯახისა და ძნელად ლღობადი მეტალების 

რეაქციისუნარიანი ნაწილაკი, რომელშიც   რკინის ტრიადის   მეტალი ერთვალენტიანია, 

ხოლო ვოლფრამი ან მოლიბდენი ხუთვალენტიანი; ამ ნაწილაკებს გააჩნიათ გაუწყვილებელი 

ელექტრონი, ე.ი. ისინი რადიკალური ტიპისაა და ამიტომ გამოირჩევიან მაღალი 

რეაქციისუნარიანობით; ბ) ამ რადიკალებიდან წარმოიქმნება კათოდის ზედაპირზე აფსკის 

სახით ჰეტეროვოლფრამატი ან ჰეტერომოლიბდატი დაბალი ელექტრონული გამტარობით;  

ვ) ელექტროქიმიური აღდგენა აფსკში შემავალი  მეტალთა იონებიდან მიმდინარეობს მაღალ 

უარყოფით პოტენციალზე  და ადგილი აქვს წყალბადის გამოყოფის რეაქციის ბლოკირებას. 
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მოცემული მოდელით  ნიკელ-ვოლფრამის შენადნობის მიღების მაგალითზე  გამისახება 

შემდეგი რეაქციებით: 

2H3O+ +2e→H2 + H2O                                            (1) 

H2O → H+ + OH-                                                              (2) 

Ni2+ + OH-→ NiOH+                                                (3) 

NiOH+ + e →NiOHads                                               (4) 

WO42- + xe → WfOdy- / WfOd, ads                                                   (5) 

NiOHads + WfOdy- → [HpNiqWrO5]w                        (6) 

NiOHads  + WO42- → [HpNiqWrO5]w                          (7) 

NiOH+   + WfOdy- → [HpNiqWrO5]w                         (8) 

[HpNiqWrO5]w +ze→ Ni-W + nOH-                         (9) 

რკინის ოჯახის მეტალების ელექტროგამოლექვა მიმდინარეობს ელექტროდზე დაუმუხტავი 

ადსორბირებული ნაწილაკის NiOHads  წარმოქმნით, რომელიც მიიღება 

ჰიდროქსოკომპლექსის- NiOH+-ის ერთელექტრონიანი განმუხტვის შედეგად.  რიგი 

კვლევების საფუძველზე დადგენილია, რომ რკინის ოჯახის მეტალებთან ვოლფრამის   

თანადალექვის სიჩქარეს განსაზღვრავს ხუთვალენტიანი ვოლფრამის იონის გენერირება. 

მთავარი მტკიცებულება, რომ შენადნობის წარმოქმნას წინ უსწრებს ქიმიური 

ურთიერთმოქმედება რკინის ოჯახის მეტალების ჰიდროქსოფორმასა და ძნელადლღობადი  

მეტალთა იონებს შორის (რეაქციები 6-8) წარმოადგენს  კათოდის მიმდებარე ფენაში და  

ქიმიური თანადალექვის  პირობებში   pH-ის სიდიდეებს შორის თანხვედრა (5<pH<8). ეს  

დადგენილი კორელაცია   ქიმიურ და ელექტროქიმიურ თანადალექვებს შორის წარმადგენს 

რადიკალურ-აფსკური მოდელის ძირითად საფუძველს.                                 

Co-W დანაფარის მიღების შემთხვევაშიც Ni-W-ის მსგავსად , რადიკალურ-აფსკური 

მოდელის თანახმად ვოლფრამატის იონები წარმოქმნიან რთულ კომპლექსებს კობალტის 

ჰიდროქსილშემცველ  კომპლექსებთან  CoOH+ და Co4(OH)44- , რომლებიც მაღალი 

ალბათობით   წარმოიქმნებიან კათოდის მიმდებარე ფენაში მაღალი pH-ის პირობებში 

(პარალელურად მიმდინარე კათოდური რეაქციის - წყლიდან   წყალბადის გამოყოფის გამო). 

შენადნობის წარმოქმნა მიმდინარეობს რამოდენიმე სტადიის გავლით.  

დასაწყისში  

WO42- + xe-  → WfO94 - / WfOPads   

შემდეგ 

CoOH+  +   WfO94 - / WfOPads   →   CoJW2O5HP   

და ბოლოს  

CoJW2O5HP + ze- → CoW + nOH-  

ელექტროლიტურად გამოლექილ დანაფარებში სისქით 10-12 მკმ ზედაპირულ ფენებში 

აღმოჩენილია წვრილკრისტალური უწესრიგოდ ორიენტირებული კრისტალიტები, 

რომლებიც წარმოადგენენ W-ის მყარ ხსნარს α-Co-ში. კრისტალიტებს შორის ამორფული 

დანალექია, რომელიც შეიცავს ძირითადად Co-ის ჰიდროქსიდებს.  რადგან ვოლფრამის 
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სტანდარტული პოტენციალი (WO42-+8H++6e-→W +4H2O,  E0 = +0.05v)  განსხვავდება 

კობალტის სტანდარტული პოტენციალისაგან (Co2++2e→Co, E0= -0.277v), W-ის 

გამოლექვისათვის კობალტთან ერთად აუცილებელია კომპლექსწარმომქმნელის გამოყენება. 

კომპლექსწარმომქმნელად ძირითადად გამოყენებულია ლიმონმჟავა და მისი მარილი  

ნატრიუმის ციტრატი [5] , ასევე ნატრიუმის გლუკონატი [1,2]. 

 2. ექსპერიმენტალური ნაწილი  

Co-Mn-W შენადნობის ელექტროგამოლექვისათვის კათოდად გამოყენებული იყო   

სპილენძის ან ფოლადი 3-ის    ფირფიტები და გეომეტრული ფართით 4 სმ2 (2x1x0.2), 

რომელიც ელექტროლიტში ჩაშვებამდე მუშავდებოდა ზუმფარის ქაღალდით, რომლის 

მარცვლების ზომა იცვლებოდა 300-დან 8-მდე (მკ), შემდეგ მუშავდებოდა ეთანოლით და 

შრებოდა. ანოდად გამოყენებული იყო ტიტანისა და რუთენიუმის ოქსიდებით 

მოდიფიცირებული   ბადისებური ტიტანი, რომლის  საერთო ზედაპირის  ფართი დაახ. 5-

ჯერ აღემატება კათოდის ფართს. ელექტროგამოლექვა ტარდებოდა გალვანოსტატურ 

რეჟიმში ორგანული მინისაგან დამზადებული მართკუთხედის ფორმის  უდიაფრაგმო 

ელექტროლიზერში, რომელშიც კათოდი ჩაშვებული იყო ორ ანოდს შორის. მუდმივი დენის 

წყაროდ გამოყენებული იყო DC power supply pe 1018-2 15V/30 A (plting electronic GmbH, 

Germany), რომელიც გარდა დენის და ძაბვის სიდიდეებისა აფიქსირებდა გატარებული 

ელექტრობის რაოდენობას (ა·სთ). ელექტროლიზის დროს აბაზანაში მუდმივი pH-ის 

კონტროლისათვის და ტემპერატურის შენარჩუნებისთვის გამოყენებული იყო მიკრო 

ტუმბოთი ელექტროლიტის ცირკულაცია შუალედური ავზის გავლით, რომელშიც 

ჩაშვებული იყო pH-მეტრის  MP512 (ჩინეთი) ელექტროდი და კვარცის მინაში ჩასმული 

ელექტროგამაცხელებლი. pH-მეტრით ფიქსირდებოდა როგორც   ელექტროლიტის pH, ასევე 

მისი ტემპერატურა, ხოლო ელექტროლიტის pH-ის კორექციისთვის გამოყენებული იყო 30-

40% H2SO4-ის ხსნარი. აბაზანა, შუალედური ავზი და მიკროტუმბო ერთმანეთთან 

დაკავშირებული იყო სილიკონის მილების საშუალებით.  

ელექტროგამოლექვისათვის აღებული ხსნარის საერთო  მოცულობა შეადგენდა 0.5ლ. 

გამოლექვის ხანგრძლივობა მოცემულ კათოდურ დენის სიმკვრივეზე შეადგენდა 15 წუთს. 

კათოდური დენის სიმკვრივე იცვლებოდა  40mA სმ-2 - 250 mA სმ-2 ფარგლებში. 

 Mn-Co-W შენადნობის ელექტროგამოლექვისათვის  ელექტროლიტის მომზადების პროცესმა 

მოითხოვა    გარკვეული წინასწარი კვლევების ჩატარება, ვინაიდან მანგანუმ-კობალტ-

ამონიუმის სულფატების  წყალხსნარის ნარევში ნატრიუმის ვოლფრამატი უხსნადია. 

ჩატარებული კვლევების შედეგად  დადგინდა, რომ კომპლექსწარმომქმნელების ნარევის - 

ნატრიუმის ციტრატის და ეთილენდიამინ-ტეტრაძმარმჟავას ნატრიუმის მარილის ( EDTA) 

დამატებით შესაძლებელი გახდა   ამ სიძნელის გადალახვა. ცდებით დადგინდა, რომ ასეთი 

ელექტროლიტის მომზადება მოითხოვს კომპონენტების გახსნის პროცესის  ჩატარებას 

გარკვეული თანმიმდევრობით, რადგან ამ პირობის დარღვევა იწვევს  ნალექის წარმოქმნას.  

ეს დადგენილი პროცედურა  მდგომარეობდა შემდეგში: ელექტროლიტის მომზადებისათვის 

დასაწყისში  დეიონიზირებულ წყალში ინტენსიური მორევის პირობებში ვხსნიდით 

განსაზღვრული წონითი თანაფარდობებით  კობალტის სულფატის მარილს, შემდეგ  

ნატრიუმის ციტრატსა და EDTA-ს; ამის შემდეგ ვამატებდით ნატრიუმის ვოლფრამატს და 

წინასწარ გაწმენდილ მანგანუმისა და ამონიუმის სულფატის ხსნარის ნარევს და ბოლოს 

აკრილამიდს. მიღებული ელექტროლიტის ხსნარი მუქი იასამნის  შეფერილობისაა. 

2.1. ვოლტ-ამპერული კვლევის შედეგები 
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დასაწყისში, კათოდური პოტენციალების უბნის განსაზღვრის მიზნით, რომელზეც 

შესაძლებელია მიმდინარეობდეს შენადნობის ცალკეული კომპონენტების ან წყალბადთან 

ერთად ერთობლივი განმუხტვა-დაჟანგვის  პროცესები, გადაღებული იყო ვოლტ-

ამპერომეტრული მრუდები უძრავ ხსნარში პოტენციოსტატი CHI1140C, HCH Instruments Inc. 

(USA) გამოყენებით, რომლის მუშაობა კონტროლდებოდა კომპიუტერული პროგრამით.  

პოტენციოდინამიკური და ციკლური ვოლტ-ამპერომეტრული  მრუდების გადაღება 

ხორციელდებოდა  სამუშაო ელექტროდის (გამოყენებული იყო Pt და Fe) სტაციონარული 

პოტენციალიდან მაღალ უარუოფით კათოდურ პოტენციალამდე (-1.65V-მდე, Ag/AgCl-ის 

მიმართ); პოტენციალის ხაზოვანი გაშლის სიჩქარე შეადგენდა  0.01  mV/წმ; ცალკეულ 

ცდებში გამოყენებული იყო უფრო მაღალი სიჩქარეები, 0.3-0.5 mV/წმ. გაზომვებში შედარების 

ელექტროდად  გამოყენებული იყო ნაჯერი ქლორ-ვერცხლის ელექტროდი. ყველა მრუდეზე 

პოტენციალების მნიშვნელობები  მოყვანილია ამ შედარების ელექტროდის მიმართ. ვოლტ-

ამპერული მრუდები გადაღებული იყო სტანდარტულ სამელექტროდიან ელექტროქიმიურ 

უჯრედში, სადაც მუშა ელექტროდის ფართი შეადგენდა  0.5სმ2. ეს უკანასკნელი ლუგინის 

კაპილარით  და მარილის ხიდით  უკავშირდებოდა შედარების ელექტროდს. დამხმარე 

ელექტროდად გამოყენებული იყო  პლატინის ფირფიტა, ფართით 2 სმ2, რომელიც მუშა 

ელექტროდისაგან განცალკევებული იყო მინის ფილტრით.  

ელექტროქიმიური დანაფარების ზედაპირის მიკროფოტოგრაფირება და ელემენტური 

შედგენილობა განხორციელებული იყო მაგიდის მასკანირებელი ელექტრონული 

მიკროსკოპის TM 3030 Plus (Hitacchi, იაპონია) გამოყენებით. 

პლატინის ელექტროდზე გადაღებული ციკლურ ვოლტამპეროგრამები სხვადასხვა 

აერირებულ  ხსნარებში პრაქტიკულად არ განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან (ნახ.1). 

 

ნახ.1. ციკლური ვოლტამპეროგრამები მიღებული პლატინაზე (0.5სმ2) 

           აერირებულ, უმოძრაო ხსნარებში: ხსნარი 1-0.15მოლ/ლ CoSO4 +  

           0.25მოლ/ლ  Na3Cit · 5.5H20 (ნატრიუმის ციტრატი) + 0.1მოლ/ლ EDTA; 
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                      ხსნარი 2 -  0.15მოლ/ლCoSO4 + 0.25მოლ/ლ Na3Cit· 5.5H20 (ნატრიუმის 

                     ციტრატი) +  0.1მოლ/ლ EDTA  + 0.014მოლ/ლ აკრილამიდი; 

                     ხსნარი 3-   0.15მოლ/ლCoSO4+0.25მოლ/ლNa3Cit · 5.5H20 (ნატრიუმის  

                     ციტრატი + 0.1მოლ/ლ EDTA  + 0.1მოლ/ლ Na3WO4·2H20  + 0.014მოლ/ლ  

                     აკრილამიდი. პოტენციალის გაშლის სიჩქარე 0.01 ვ/წმ; ხსნარების  

                     ტემპერატურა 300C. 

 

როგორც ნახ.1-დან ჩანს, პლატინაზე კათოდური დენის გაზრდა იწყება -0.5ვ-დან და აღწევს 

ზღვრულ დენს -0.8 ვ-ზე, სადაც შესამჩნევია დენის ოსცილაცია და კობალტის 

ელექტროგამოლექვა  წყალბადის გამოყოფასთან ერთად. პოტენციალის უკან სკანირებისას 

არ ფიქსირდება გამოყოფილი კობალტის უკან გახსნის პიკები. 

სულ სხვა ფორმის ციკლური ვოლტ-ამპერომეტრული სურათებია მიიღებული ფოლ.3 

ელექტროდზე (ნახ.2).    

 

ნახ.2. ციკლური ვოლტ-ამპეროგრამები გადაღებული ფოლ.3 (0.5სმ2)  

           ელექტროდზე აერირებულ, უმოძრაო ხსნარებში: ხსნარი 1 -0.15მოლ/ლ  

           CoSO4 + 0.25მოლ/ლ  Na3Cit · 5.5H20 (ნატრიუმის ციტრატი) + 0.1მოლ/ლ  

           EDTA;  

                       ხსნარი 2 -  0.15მოლ/ლCoSO4 + 0.25მოლ/ლ Na3Cit· 5.5H20 (ნატრიუმის 

                       ციტრატი) + 0.1მოლ/ლ EDTA  + 0.014მოლ/ლ აკრილამიდი; 

                       ხსნარი 3-   0.15მოლ/ლCoSO4+0.25მოლ/ლNa3Cit · 5.5H20 (ნატრიუმის 

                       ციტრატი + 0.1მოლ/ლ EDTA  + 0.1მოლ/ლ Na3WO4·2H20  + 0.014მოლ/ლ 

                       აკრილამიდი.პოტენციალის გაშლის სიჩქარე 0.01 ვ/წმ; ხსნარების  

                      ტემპერატურა 300C. 

ამ შემთხვევაში ციკლურ ვოლტ-ამპეროგრამებზე  არ შეიმჩნევა კათოდური ზღვრული 

უბნები, მაგრამ დაფიქსირდა ელექტროგამოლექილი კობალტის  გახსნის ანოდური პიკები -

0.05ვ-თან ახლოს. ამ ანოდური დენის  პიკის სიდიდე უფრო მაღალია დანამატებების-
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აკრილამიდისა და ვოლფრამატის თანარსებობისას ხსნარებში.  ფოლ.3  ელექტროდის  10 

წუთით  -0.8ვ-ზე პოლარიზაციისას და შემდგომ ანოდური მიმართულებით პოტენციალის   

სკანირებისას შესამჩნევია ანოდური პიკის მეტად  გაზრდა ვოლფრამატის შემცველ 

ხსნარებში (ნახ. 3) 

 

ნახ.3. ანოდური ვოლტ-ამპეროგრამები გადაღებული ფოლ.3 (0.5სმ2) 

           ელექტროდის 10 წუთით კათოდური პოლარიზაციის შემდეგ - 0.8ვ-ზე 

           აერირებულ, უმოძრაო ხსნარებში: ხსნარი 1-0.15მოლ/ლ CoSO4 +  

           0.25მოლ/ლ  Na3Cit · 5.5H20 (ნატრიუმის ციტრატი) + 0.1მოლ/ლ EDTA;  

                       ხსნარი 2 -  0.15მოლ/ლCoSO4 + 0.25მოლ/ლ Na3Cit· 5.5H20 (ნატრიუმის 

                       ციტრატი) + 0.1მოლ/ლ EDTA  + 0.014მოლ/ლ აკრილამიდი; 

                       ხსნარი 3-   0.15მოლ/ლCoSO4+0.25მოლ/ლNa3Cit · 5.5H20 (ნატრიუმის 

                       ციტრატი + 0.1მოლ/ლ EDTA  + 0.1მოლ/ლ Na3WO4·2H20  + 0.014მოლ/ლ  

                       აკრილამიდი. პოტენციალის გაშლის სიჩქარე 0.01 ვ/წმ; ხსნარების 

                       ტემპერატურა 300C. 

 

   

ეს მონაცემები, დიდი ალბათობით,   მიუთითებს იმ ფაქტზე, რომ კობალტის შემცველი 

ხსნარებიდან პლატინის   კათოდზე  გამოლექება  მაღალი აქტივობის კობალტი, რომელიც   

პლატინასთან ნაკლები ქიმიური სწრაფვით ხასიათდება და პოტენციალის ანოდური 

მიმართულებით სკანირებისას  სწრაფად განიცდის თვითგახსნას. ფოლ.3 კათოდის 

შემთხვევაში კობალტი რკინის ზედაპირზე ინარჩუნებს თავის  სტრუქტურულ მდგრადობას 

რკინის ზედაპირთან კონტაქტში, შესაბამისად, ფიქსირდება მისი ანოდური გახსნის პიკები 

ვოლტ-ამპეროგრამაზე პოტენციალის სკანირებისას ანოდური მიმართულებით. 

სამმაგი შენადნობის Co-W-Mn ელექტროგამოლექვისათვის შერჩეულ  ხსნარებში 

გადაღებული იყო ციკლური ვოლტ-ამპეროგრამები, რომლებიც ერთდროულად შეიცავდა 
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კობალტის,  მანგანუმისა და ამონიუმის სულფატებს, ასევე ნატრიუმის ვოლფრამატს და 

კომპლექსწარმომქმნელ დანამატებს- ნატრიუმის ციტრატსა და EDTA-ს. დანალექის 

გარეგნული სახის გაუმჯობესების მიზნით ხსნარს ემატებოდა ზედაპირულად-აქტიური 

ნივთიერება -აკრილამიდი (ნახ. 4 და ნახ.5) 

 

     

      ნახ.4. ციკლური ვოლტ-ამპეროგრამები გადაღებული ფოლ.3 (0.5სმ2) ელექტროდზე 

               პოტენციალის გაშლის სიჩქარეებზე 0.01 და 0.1ვ/წმ  აერირებულ, უმოძრაო 

               ხსნარში: 0.15მოლ/ლCoSO4 + 0.32მოლ/ლMnSO4   + 0.5მოლ/ლ (NH4)2SO4  

                          +    0.25მოლ/ლNa3Cit · 5.5H20 (ნატრიუმის ციტრატი) + 0.1მოლ/ლ EDTA  +  

               0.1მოლ/ლ Na3WO4·2H20  +  0.014მოლ/ლ აკრილამიდი. 

               ხსნარის ტემპერატურა 300C. 
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ნახ.5. ციკლური ვოლტ-ამპეროგრამები გადაღებული პლატინის (0.5სმ2) ელექტროდზე 

               პოტენციალის გაშლის სიჩქარეებზე 0.01 და 0.1ვ/წმ  აერირებულ, უმოძრაო 

               ხსნარში: 0.15მოლ/ლCoSO4 + 0.32მოლ/ლMnSO4   + 0.5მოლ/ლ (NH4)2SO4  

                          +    0.25მოლ/ლNa3Cit · 5.5H20 (ნატრიუმის ციტრატი) + 0.1მოლ/ლ EDTA  +  

               0.1მოლ/ლ Na3WO4·2H20  +  0.014მოლ/ლ აკრილამიდი. 

               ხსნარის ტემპერატურა 300C. 

ნახ.4 და ნახ.5 მოყვანილ  ციკლურ ვოლტ-ამპეროგრამებზე, როგორც რკინაზე, ასევე 

პლატინის ელექტროდზე (განსხვავებით მხოლოდ კობალტშემცველი ელექტროლიტისაგან) 

შესამჩნევია ანოდური პიკების არსებობას -0.4 ვ-ზე. რომლებიც სავარაუდოდ ეკუთვნის 

მაღალ კათოდურ პოტენციალებზე ელექტროგამოლექილი შენადნობის  Co-W-Mn ანოდური 

გახსნის პროცესებს.  

 ვოლტ-ამპერომეტრული გაზომვებიდან გამომდინარეობს, რომ კობალტის, მანგანუმის  

სულფატების და ნატრიუმოს ვოლფრამატის შემცველი კომპლექსწარმომქმნელი 

ხსნარებიდან შესაძლებელია  Co-Mn-W შენადნობების ელექტროგამოლექვა. ამ მოსაზრების  

დასადასტურებლად ჩატარებული იყო პრეპარატიული ელექტროლიზის ცდები და 

ელექტროგამოლექილი შენადნობების ელემენტური შედგენილობის განსაზღვრისათვის 

ელექტრონული მიკროსკოპი TM 3030 Plus (Hitacchi, იაპონია).  

2.2. შენადნობის Co-W-Mn  ელექტროგამოლექვის ცდის შედეგები  

პრეპარატიული ელექტროლიზით  სხვადასხვა კათოდურ დენის სიმკვრივეებზე მიღებული 

იყო შენადნობი და ჩატარდა მისი გარეგნული და ქიმიური შემადგენლობის შესწავლა. 

ამისათვის გამოყენებული იყო  ელექტროგამოლექილი შენადნობის ზედაპირის 

მიკროფოტოგრაფირება, ხოლო მისი ელემენტური შედგენილობის განსაზღვრისათვის   

მაგიდის მასკანირებელი ელექტრონული მიკროსკოპი TM 3030 Plus (Hitacchi, იაპონია). 
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ყველა ცდებში შენადნობის ელექტროგამოლექვისათვის გამოყენებული იყო მუდმივი 

ქიმიური შემადგენლობის ელექტროლიტი და ექსპერიმენტების ჩატარების მუდმივი  

პირობები ( ცხრ.1). 

ცხრ.1. შენადნობის ელექტროგამოლექვისათვის შერჩეული  აბაზანის   

შემადგენლობა და ცდის პირობები 

კობალტის(II) სულფატი შვიდწყლიანი (CoSO4·7H2O),(Sigma-Aldrich ≥99%)   0.15მოლ/ლ 

ნატრიუმის ციტრატი (Na3C6H5O7·5.5H20)                                                               0.25მოლ/ლ 

EDTA (Na2H2C10H12O8N2·2H20)                                                                                    0.1მოლ/ლ 

ნატრიუმის ვოლფრამატი ორწყლიანი(Na2WO4·2H20), ქიმ.სუფთა                   0.1მოლ/ლ                                    

მანგანუმის სულფატის მონოჰიდრატი (MnSO4·H20), ქიმ.სუფთა                      0.32მოლ/ლ 

ამონიუმის სულფატი, (NH4)2SO4 , ქიმ. სუფთა                                                      0.5მოლ/ლ 

აკრილამიდი(C3H5NO;CH2=CH-C(O)NH2), ქიმ.სუფთა                                                  0.014მოლ/ლ                                                                     

ტემპერატურა                                                                                                                 300C 

ელექტროლიტის ცირკულაცია მიკრო ტუმბოთი და pH -ის კონტროლით      pH 5 

ანოდი -  ტიტანის ბადე, ზედაპირი მოდიფიცირებული ოქსიდებით TiO2 და RuO2 

ელექტროგამოლექვის დრო                                                                                           15 წუთი  

      ამონიუმის სულფატის  არსებობა ელექტროლიტში განპირობებული იყო ზოგადად 

როგორც მანგანუმის ელექტროგამოლექვისათვის აუცილებელი და საჭირო   დანამატი, 

რომელიც ხელს უშლის მანგანუმის ჰიდროქსიდის წარმოქმნას კათოდზე, ზრდის  დენით 

გამოსავალს და აუმჯობესებს ელექტროლიტის ელექტროგამტარობას.                                 

ელექტროგამოლექვისთვის გამოყენებული იყო ოთკუთხედის ფორმის ორგანული მინისაგან 

დამზადებული უდიაფრაგმო ელექტროლიზერი, რომელშიც მიკრო ტუმბოს საშუალებით 

ცირკულირებდა  500 მლ ხსნარი შუალედური ავზის გავლით. შუალედურ ავზში 

მოთავსებული იყო pH-ის ელექტროდი მუდმივი მჟავიანობის, pH 5 შენარჩუნებისათვის. 

დანაფარები მიიღებოდა სპილენძის თხელ ფირფიტაზე ზომით 2x1 სმ, რომლის ორივე მხარე 

იყო მუშა (ფართი 4 სმ2 ). სპილენძის კათოდი თავსდებოდა უჯრედში ორ 5X4 სმ ბადისებურ 

ტიტანის ანოდებს შორის, რომლის ზედაპირი მოდიფიცირებული იყო Ti02-Ru02 -ის 

ოქსიდებით, ე.წ. DSA ელექტროდები.  

კათოდური დენის სიმკვრივეზე 0.04 ა/სმ2 მიღებული დანაფარის ფოტო და ზედაპირზე 

სხვადასხვა კომპონენტების განაწილების სურათი  მოყვანილია  ქვემოთ (ფოტო 1, 

განაწილების სურათი და შენადნობის ქიმიური შედგენილობა). ელექტრგამოლექილ 

შენადნობში ელემენტების ქიმიური შემადგენლობის ცხრილიდან ჩანს, რომ დანაფარში 

ჭარბობს Co-ის შემცველობა (43.23%), შემდეგ მოდის   W-33.49% და შემდეგ  Mn-21.07%. აქ 

სპილენძის შემცველობის არსებობა განპირობებულია კათოდი-სპილენძის ფირფიტიდან 

მიღებული გამოძახლით, რომელიც უმნიშვნელო რაოდენობითაა (2.2%).  
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ფოტო.1.  სპილენძის ფირფიტაზე, 0.04ა/სმ2-ზე მიღებული  დანაფარის მიკროფოტოგრაფი 

 

 

 

Spectrum: Point 

 

Element   AN  Series  norm. C Atom. C 

                       [wt.%]  [at.%] 

------------------------------------- 

Cobalt    27 L-series   43.23   54.99 

Tungsten  74 M-series   33.49   13.65 

Manganese 25 L-series   21.07   28.75 

Copper    29 L-series    2.20    2.60 

------------------------------------- 

               Total:  100.00  100.00 
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 შემდეგი  ანალოგიური მონაცემები კათოდურ დენის სიმკვრივეზე 0.075ა/სმ2  და 0.125 ა/სმ2 

მოყვანილია ქვემოთ. 

 

 

ფოტო.2.  სპილენძის ფირფიტაზე, 0.075ა/სმ2-ზე მიღებული  დანაფარის მიკროფოტოგრაფი 

 

 

 

Spectrum: Point 

 

Element   AN  Series  norm. C Atom. C 

                       [wt.%]  [at.%] 

------------------------------------- 

Cobalt    27 L-series   45.89   56.26 
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Tungsten  74 M-series   29.33   11.53 

Manganese 25 L-series   22.62   29.75 

Copper    29 L-series    2.16    2.46 

------------------------------------- 

               Total:  100.00  100.00 

 

 

 

ფოტო.3.  სპილენძის ფირფიტაზე, 0.125ა/სმ2-ზე მიღებული  დანაფარის მიკროფოტოგრაფი 

 

Spectrum: Point 

 

Element   AN  Series  norm. C Atom. C 

                       [wt.%]  [at.%] 

------------------------------------- 
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Cobalt    27 L-series   47.31   55.11 

Manganese 25 L-series   27.04   33.79 

Tungsten  74 M-series   23.50    8.77 

Copper    29 L-series    2.15    2.32 

------------------------------------- 

               Total:  100.00  100.00 

 

ამ მონაცემების შედარება აჩვენებს, რომ Co-W-Mn  ელექტოგამოლექვისას შედარებით 

ხარისხიანი დანაფარები მიიღება დაბალ კათოდური დენის სიმკვრივეებზე 0.04-0.125ა/სმ2. 

უფრო მაღალ კათოდურ დენის სიმკვრივეებზე დანაფარები უხარისხოა და არათანბარი. 

კათოდური დენის სიმკვრივის გაზრდა აღნიშნულ ზღვრებში ზრდის კობალტისა და 

მანგანუმის შემცველობას, მაგრამ ამცირებს ვოლფრამის შემცველობას.  

სამმაგი შენადნობის დენითი გამოსავლების გაანგარიშებისათვის  გამოვიყენეთ ფორმულა  

                               Фშენად. = mშენად. / I τ qშენად.  x 100% 

mშენად. -კათოდზე დალექილი შენადნობის მასა, გ-ში; 

qშენად.  - შენადნობის ელექტროქიმიური ექვივალენტი ,(გ/ა·სთ)  იანგარიშება ფორმულიდან: 

                              qშენად. =   1/ [ω(Co)/ q(Co)  +  ω(Mn)/ q(Mn) + ω(W)/ q(W)] 

ω(Co), ω(Mn, ω(W)- კობალტის, მანგანუმის და ვოლფრამის მასური წილებია  შენადნობში; 

q(Co), q(Mn), q(W)- ელექტროქიმიური ექვივალენტებია;  

q(Co)= 1.099 გ/ა·სთ; q(Mn) =1.025გ/ა·სთ; q(W)= 1.143 გ/ა·სთ  

0.04 ა/სმ2 -ზე მიღებული შენადნობის შემადგენილობიდან გამომდინარე  შენადნობის 

ელექტროქიმიური ექვივალენტი ტოლია 

                qშენად. =  1/ 0.4323 : 1.099 + 0.3349:1.143 + 0.2107:1.025 =1/0.891=1.122 გ/ა·სთ    

0.075 ა/სმ2 -ზე  qშენად. =  1/ 0.4589 : 1.099 + 0.2933:1.143 + 0.2262:1.025  =1/0.893=1.119  გ/ა·სთ 

0.125 ა/სმ2 -ზე   qშენად. = 1/ 0.4731 : 1.099 + 0.2704:1.025 + 0.235:1.143  =1/0.895=1.117  გ/ა·სთ 

0.04 ა/სმ2 -ზე τ=15წთ-ში მიღებული შენადნობის მასა   mშენად. =0.0065გ 

0.075 ა/სმ2 -ზე τ=15წთ-ში მიღებული შენადნობის მასა   mშენად. =0.0072გ 

0.125 ა/სმ2 -ზე  τ=15წთ-ში  მიღებული შენადნობის მასა   mშენად. =0.0081გ 

შესაბამისად, 0.04 ა/სმ2 -ზე შენადნობის დენითი გამოსავალია 

Фშენად. =  0.0065 / 0.16 · 0.25 · 1.122 x 100%= 0.0065/0.04488 x 100% =14.48% 

0.075 ა/სმ2 -ზე Фშენად. =0.0072/0.3· 0.25· 1.119 x 100%=0.0072/0.0839 x 100% = 8.58% 

0.125 ა/სმ2 -ზე  Фშენად. =0.0081/0.5· 0.25· 1.117 x 100%=0.0081/0.139 x 100% = 5.8%   

   ლიტერატურაში არსებული მონაცემების  მსგავსად [4-5], ჩვენ მიერ  შერჩეული ციტრატ და 

EDTA შემცველი კომპლექსური ხსნარებიდან ელექტროგამოლექვით მიღებული სამმაგი 
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შენადნობის  Co-W-Mn  დენითი გამოსავლები არის დაბალი. ძირითადი მიზეზი, ალბათ, 

მდგომარეობს იმაში, რამ ვოლფრამატის შემცველ ხსნარებში ადგილი აქვს სხვადასხვა 

შედგენილობისა და შედარებით მაღალი   მდგრადობის მქონე ციტრატული და EDTA 

კომპლექსების წარმოქმნას ერთდროულად  კობალტთან, ვოლფრამთან და მანგანუმთან. 

ასეთი ცვალებადი შედგენილობის სხვადასხვა კომპლექსებიდან სამმაგი შენადნობების 

მიღება მაღალი დენითი გამოსავლით, როგორც ექსპერიმენტებმა აჩვენა, მიმდინარეობს, 

მართალია კარგი გარეგნული სახის დანაფარების მიღებით, მაგრამ  დაბალი გამოსავლებით.  

     გამომდინარე ჩატარებული კვლევებისა  და ახალი ლიტერატურული მონაცემების 

საფუძველზე ჩვენი მომავალი წლის სამუშაოს გეგმაში ციტრატ და EDTA 

კომპლექსარმომქმნელი ლიგანდები შეცვლილი იქნება სხვა სუსტი 

კომპლექსწარმომქმნელებით; პირველ რიგში, გამოყენებული იქნება პიროფოსფატ-იონის 

შემცველი ნეიტრალური და სუსტი ფუძე ელექტროლიტები. ასეთ ელექტროლიტში 

ვოლფრამატ-იონი იმყოფება მარტივი WO42--ის ანიონის ფორმით და არა 

პოლივოლფრამატების ფორმით, როგორც სუსტ მჟავა ხსნარებში; გარდა ამისა    

პიროფოსფატ-იონი წარმოადგენს კომპლექსწარმომქმნელს კობალტისა და მანგანუმის 

მიმართ და არ ურთიერთმოქმედებს WO42--ის იონებთან [6]. ასევე გეგმაში გვაქვს  

მდგრადობის თვალსაზრისით სუსტი  კომპლექსწარმომქმნელების, ოქსიკარბონმჟავის-

ვაშლის მჟავისა და   აზოტშემცველი  ლიგანდის - იმიდაზოლის გამოყენება.  ბელორუსი 

მკლევარების ნაშრომის [7]მიხედვით ელექტროგამოლექვით მიღებულია მაღალი 

გამოსავლებით (დაახ.90 %) მრავალკომპონენტიანი შენადნობები ნიკელისა და კობალტის 

საფუძველზე ელექტროლიტიდან, სადაც ლიგანდებად გამოყენებულია ლიმონისა და 

ვაშლის მჟავები.  

გამოყენებული ლიტერატურა   

 1. J. Wu, Y.Jiang, C. Jonson, X. Liu.  DC electrodeposition of Mn-Co alloys on stainless steels 

    for SOFC interconnect application. J. Power Sources 177(2008) 376-385. 

2. H. Ebrahimifar and M. Zandrahimi. Influence of electrodeposition parameters on the  

    characteristics of Mn-Co coatings on Crofer 22 APU ferritic stainless steel. Bull. Sci., Vol. 

    40, No. 6, October 2017, pp. 1273-1283. 

3. A. Brenner. Electrodeposition of alloys. Vol. I & Vol. II. New York. Academic Press Inc.  

    1963].   

4. N. Tsyntsaru, S Belevsky, A. Dikusar, J.-P.  Celis. Trobological behaviour  of electrodeposited  

    Cobalt-Tungsten coatings. Trans.Inct. Metal Finish. 2008.V.86. p. 301-307.  

5. S.A. Silkin, S.S. Belevski, N.I. Tsintsaru, A.I. Shulman, Shchuplykov, A.I. Dikusar. Influence  

     of Long-Term operation of electrolytes on the composition, morphology, and mechanical 

     properties of surface produced at deposition of Co-W coatings from citrate solutions. Surf.  

     Eng. Appl. Electrochem. 2009. V.45, №1, pp.1-12.                                     

6. А.В. Красиков, В.Л. Красиков. Механизм катодного восстановления пирофосфатного  

     комплекса кобальта. Журн.прик. химии.2012.Т.85.№5.С.735-740. 

7. Н.В.Богомазова, Е.И. Филь, И.М. Жарский. Электроосаждение никелевых и  

    кобальтовых сплавов в присутствии органических лигандов. ISSN 1683-0377.Труды  

   БГТУ. 2013. № 3. Химия и технология неорганических веществ. УДК 544.654.2 
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5. პატენტები 

     5.1. საერთაშორისო; ევროპატენტი  EP 3967660 (A2)-2022.03.16. გამოტანილია  დადებითი 

გადაწყვეტილება. ავტორები: G.Tsurtsumia, T. Lezhava , J.Shengelia, N.Koiava, D. Gogoli, L. 

Beriashvili „Method for  producing manganese sulfate monohydeate―(მანგანუმის სულფატის 

მონოჰიდრატის მიღების ხერხი). 

     5.2. ეროვნული პატენტი GE P 2022 7436 B;  B 22 B 3/08,47/00; C 22 C 1/06. ავტორები: თ. 

ლეჟავა,  ჯ. შენგელია, გ. წურწუმია,  ნ. ქოიავა,  დ. გოგოლი, ლ. ბერიაშვილი,  გ. 

გორელიშვილი,  ვ. ჩაგელიშვილი,  ზ.  კურტანიძე „მანგანუმის დაბალი ხარისხის 

ნედლეულის ელექტროქიმიური გამდიდრების ხერხი―  

 

6.3. სტატია უცხოურ ჟურნალში  

T. Lezhava, G.Tsurtsumia, J.Shengelia, N.Koiava, D. Gogoli, L. Beriashvili, G. Gorelishvili. 

 Electro- reductive leaching of low-grade manganese oxide raw materials using an Fe3+/Fe2+   redox 

mediator. European Chemical Bulletin, 2022, 11(10), 50-61. 

ანოტაცია 

განხორციელებულია ჭიათურის  (რესპუბლიკა საქართველო) მანგანუმშემცველი ოქსიდური 

ნედლი მადნის გამდიდრების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენი კუდის (18.1%Mn) ელექტრო-

აღდგენითი გამოტუტვა უდიაფრაგმო ელექტროლიზერში მედიატორად რედოქს სისტემის 

Fe3+/Fe2+ გამოყენებით Fe3+-ის შეზღუდული კონცენტრაციის (3.5 გ/ლ Fe3+- მდე) პირობებში.  

აღმდგენელი რეაგენტის Fe2+ რეგენერაციისათვის შერჩეულია  AISI 304 უჟანგავი ფოლადის 

ბადე-კათოდი, რომელიც განსხვავებით გრაფიტის ქეჩის (GFE-1) ელექტროდისაგან არ 

იჭედება  უხსნადი სილიკატებით და ქვიშის ნაწილაკებით. ელექტრო-გამოტუტვის 

ეფექტიანად ჩატარებისათვის შექმნილი დანადგარი შედგება უდიაფრაგმო 

ელექტროლიზერისაგან შუალედური ავზით, პერესტალტიკური ტუმბოსა  და 

კომპრესორისაგან. ბადე-კათოდის გამოყენებით ელექტრო-აღდგენითი გამოტუტვის 

პროცესის ოპტიმალური პირობებია: ა) მჟავის  შედარებით დაბალი კონცენტრაცია (16-20 

გ/ლH2SO4 + 2.0-2.5 გ/ლ Fe3+;  pH 1 და სუსპენზიაში  მყარი/თხევადთან შეფარდება 0.08kg/L; ბ) 

კათოდის გაბარიტული ზედაპირის გათვალისწინებით დენის სიმკვრივე ik=0.6A/dm2; გ) 

სუსპენზიის ინტენსიური ტურბულიზაცია, ე.წ. „დუღილი―.  აღნიშნულ პირობებში 

ნედლეულიდან მანგანუმის ამოღება 96.0-98.1%, დენით გამოსავალი 84.2-86.6%, მაშინ 

როდესაც  ნედლეულში არსებული რკინის მხოლოდ  20 -25% გადადის ხსნარში და მისი 

კონცენტრაცია არ აღემატება შეზღუდულ კონცენტრაციას 3,5 გ/ლ Fe3+. მსხვილ-

ლაბორატორიულ მასშტაბში ელექტრო-აღდგენითი გამოტუტვის პროცესის ტესტირებამ 

აჩვენა, რომ  75 კგ  (18.1% Mn) ოქსიდური ნედლეულის თანმიმდევრული ეტაპობრივი 

გადამუშავებით   მიიღება 180 ლ 61 გ/ლ Mn2+-ის  შემცველი  ხსნარი.  ენერგიის ჯამური  

ხარჯი  შეადგენს  282.06 კვტ.სთ, რომლის 15.6 % (44.01 კვტ.სთ) იხარჯება ელექტრო-

აღდგენის პროცესზე. 
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2022 წლის ეტაპით: „მანგანუმშემცველი შენადნობის (Mn-Co-W) დანაფარების  

ელექტროგამოლექვის პროცესების კვლევა  ელექტროლიზის სტაციონარული რეჟიმის 

პირობებში― შესრულებული სამუშაოს მოკლე ანოტაცია  

 

2022 წლის ეტაპში  შესრულებული   სამუშაოს მიზანი იყო მანგანუმ-კობალტის შენადნობის 

გალვანურ  დანაფარში მესამე კომპონენტის, ძნელად ლღობადი მეტალის - ვოლფრამის 

შეყვანა. ეს გალვანური დანაფარები წარმოადგენენ პერსპექტიულ მასალას მყარ-ოქსიდურ 

სათბობის ელემენტებში (SOFC) გარე წრედთან ელექტროდების დაკავშირებისათვის, რადგან  

ხასიათდებიან  მაღალი ელექტროგამტარებლობით და კოროზიული მდგრადობით.  ამ 

მიზნის მიღწევისათვის შერჩეული იყო კომპლექსური ლიგანდების შემცველი ხსნარები, 

რადგან მანგანუმ-კობალტ-ამონიუმის სულფატების  წყალხსნარის ნარევში ნატრიუმის 

ვოლფრამატი (ვოლფრამის  დონორი) უხსნადია.  

   ელექტროლიტის მომზადებისათვის საჭირო გახდა გარკვეული თანმიმდევრობით 

კომპონენტების გახსნის პროცესის ჩატარება, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ადგილი აქვს 

ნალექის წარმოქმნას. ეს დადგენილი თანმიმდევრობა ასეთია:    დეიონიზირებულ წყალში 

ინტენსიური მორევის პირობებში დასაწყისში იხსნება განსაზღვრული წონითი 

თანაფარდობებით  კობალტის (II) სულფატის მარილი, შემდეგ  ნატრიუმის ციტრატი და 

EDTA; ამის შემდეგ ემატება ნატრიუმის ვოლფრამატი და წინასწარ გაწმენდილი და 

მომზადებული შედგენილობის მანგანუმისა და ამონიუმის სულფატის ხსნარის ნარევი და 

ბოლოს აკრილამიდი. მიღებულ ელექტროლიტს აქვს მუქი იასამნის  შეფერილობა. 

კათოდური პოტენციალების უბნის განსაზღვრის მიზნით, რომელზეც შესაძლებელია 

მიმდინარეობდეს შენადნობის ცალკეული კომპონენტებისა და წყალბადის ერთობლივი 

განმუხტვა-დაჟანგვის  პროცესები, გადაღებული იყო ვოლტ-ამპერომეტრული მრუდები 

პოტენციოსტატი CHI1140C, HCH Instruments Inc. (USA) გამოყენებით, რომლის მუშაობა 

კონტროლდებოდა კომპიუტერული პროგრამით. ვოლტ-ამპერომეტრული გაზომვებიდან 

გამომდინარე დადგენილია, რომ კობალტ-მანგანუმის  სულფატებისა და ნატრიუმის 

ვოლფრამატის შემცველი კომპლექსწარმომქმნელი ხსნარებიდან შესაძლებელია  Co-Mn-W 

შენადნობების ელექტროგამოლექვა პოტენციალისა და კათოდური დენის სიმკვრივის 

განსაზღვრულ  უბნებში. ამ მოსაზრების  დასადასტურებლად ჩატარებული იყო 

პრეპარატიული ელექტროლიზის ცდები სხვადასხვა კათოდურ დენის სიმკვრივეებზე. 

ელექტროქიმიური დანაფარების გარეგნული სახე ფიქსირდებოდა  ზედაპირის 

მიკროფოტოგრაფირებით, ხოლო  ელემენტური შედგენილობა ისაზღვრებოდა მაგიდის 

მასკანირებელი ელექტრონული მიკროსკოპის TM 3030 Plus (Hitacchi, იაპონია) გამოყენებით. 

დადგენილია, რომ Co-W-Mn  ელექტოგამოლექვისას შედარებით ხარისხიანი დანაფარები 

მიიღება დაბალ კათოდური დენის სიმკვრივეებზე 0.04-0.125ა/სმ2 ფარგლებში. უფრო მაღალ 

კათოდურ დენის სიმკვრივეებზე დანაფარები უხარისხოა და არათანბარი. კათოდური დენის 

სიმკვრივეზე 0.04 ა/სმ2  დანაფარში ჭარბობს Co-ის შემცველობა (43.23%), შემდეგ მოდის   W-

33.49% და  Mn-21.07%; 0.075 ა/სმ2  -ზე  Co -45.89%, W-29.33%, Mn – 22.62%; 0.125 ა/სმ2  -ზე Co 

47.3%, W-27.04%, Mn – 23.5%. მიღებული შედეგებიდან ჩანს, რომ კათოდური დენის 

სიმკვრივის გაზრდით იზრდება კობალტისა და მანგანუმის შემცველობას, მაგრამ მცირდება 

ვოლფრამის შემცველობა. 

0.04 ა/სმ2 -ზე შენადნობის დენითი გამოსავალია 14.48%; 0.075 ა/სმ2  -ზე 8.58%; 0.125 ა/სმ2  -ზე  

5.8%.  გალვანური დანაფარების  დაბალი დენითი გამოსავლის ძირითადი მიზეზია,  ალბათ,   
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ვოლფრამატის შემცველ ხსნარებში სხვადასხვა შედგენილობისა და შედარებით მაღალი   

მდგრადობის მქონე ციტრატული და EDTA კომპლექსების წარმოქმნა, როგორც   კობალტთან 

ასევე  ვოლფრამთან და მანგანუმთან. ასეთი ცვალებადი შედგენილობის სხვადასხვა 

კომპლექსებიდან სამმაგი შენადნობების მიღება მაღალი დენითი გამოსავლით, როგორც 

ექსპერიმენტებმა აჩვენა, მიმდინარეობს, მართალია კარგი გარეგნული სახის დანაფარების 

მიღებით, მაგრამ  დაბალი გამოსავლიანობით. 

     გამომდინარე ჩატარებული კვლევების  საფუძველზე ჩვენი მომავალი წლის სამუშაოს 

გეგმაში ციტრატ და EDTA კომპლექსარმომქმნელი ლიგანდები შეცვლილი იქნება სხვა სუსტი 

კომპლექსწარმომქმნელებით; პირველ რიგში, გამოყენებული იქნება პიროფოსფატ-იონის 

შემცველი ნეიტრალური და სუსტი ფუძე ელექტროლიტები. ასეთ ელექტროლიტში 

ვოლფრამატ-იონი იმყოფება მარტივი WO42--ის ანიონის ფორმით და არა 

პოლივოლფრამატების ფორმით, როგორც სუსტ მჟავა ხსნარებში; გარდა ამისა    

პიროფოსფატ-იონი წარმოადგენს კომპლექსწარმომქმნელს კობალტისა და მანგანუმის 

მიმართ და არ ურთიერთმოქმედებს WO42--ის იონებთან. ასევე გეგმაში გვაქვს  მდგრადობის 

თვალსაზრისით სუსტი  კომპლექსწარმომქმნელების, ოქსიკარბონმჟავის-ვაშლის მჟავისა და   

აზოტშემცველი  ლიგანდის - იმიდაზოლის გამოყენება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022წ გამოქვეყნებული პუბლიკაციების სია: 

 

1. საერთაშორისო პატენტი;  ევროპატენტი  EP 3967660 (A2)-2022.03.16. გამოტანილია  

დადებითი გადაწყვეტილება. 

 ავტორები: G.Tsurtsumia, T. Lezhava , J.Shengelia, N.Koiava, D. Gogoli, L. Beriashvili 

„Method for  producing manganese sulfate monohydeate―(მანგანუმის სულფატის 

მონოჰიდრატის მიღების ხერხი). 
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2. ეროვნული პატენტი;            GE P 2022 7436 B;  B 22 B 3/08,47/00; C 22 C 1/06. 

       ავტორები: თ. ლეჟავა,  ჯ. შენგელია, გ. წურწუმია,  ნ. ქოიავა,  დ. გოგოლი, ლ.   

       ბერიაშვილი,  გ. გორელიშვილი,  ვ. ჩაგელიშვილი,  ზ.  კურტანიძე „მანგანუმის 

დაბალი  ხარისხის ნედლეულის ელექტროქიმიური გამდიდრების ხერხი―  

 

3. სტატია უცხოურ ჟურნალში  

T. Lezhava, G.Tsurtsumia, J.Shengelia, N.Koiava, D. Gogoli, L. Beriashvili, G. Gorelishvili. 

 Electro- reductive leaching of low-grade manganese oxide raw materials using an Fe3+/Fe2+   

redox mediator. European Chemical Bulletin, 2022, 11(10), 50-61.  

 

 

   

პროექტი 10  

 

 

 

    

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი: 

 

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების 

შესრულების შედეგები   

1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 

1)  „ჭიათურის მანგანუმის წარმოების ნარჩენების  გადამუშავების ტექნოლოგიური სქემებში   

გამოტუტვის და სასაქონლო პროდუქტების მიღების ეტაპების   ოპტიმიზაცია―.    

მეცნიერების დარგი - წიაღისეულის გადამუშავების  ტექნოლოგიები 

სამეცნიერო მიმართულება -წარმოების ნარჩენების  სასაქონლო პროდუქტად გადამუშავების 

ტექნოლოგიები 

 

პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები  2018-2022 

 (პანდემიით გამოწვეული შეფერხებების გამო  პროექტის განხორციელების ვადა 

გაგრძელებულია 3 წლით ანუ 2025 წლის ჩათვლით).  

 2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)    

1.  ვაჟა ჩაგელიშვილი თემის ხელმძღვანელი - სამეცნიერო-კვლევითი გეგმის შედგენა, 

ექსპერიმენტების დაგეგმვა/მონიტორინგი, შედეგების ანალიზი, სამეცნიერო პერსონალის 

მართვა, ახალგაზრდა კადრების  მომზადება,  

2. ნანა ბარნოვი - მეცნიერ თანამშრომელი -ექსპერიმენტების დაგეგმვა  და  ჩატარება;, 

3.  დალი ძანაშვილი -უფროსი მეცნიერ თანმშრომელი - ანალიზები;   

4. მანანა ჩანკაშვილი - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი- ნახევარი განაკვეთი  - ლიტერატურული 

ძიება და ანალიზი;  

5. გიორგი მაღრაძე -ინჟინრი-ექსპერიმენტალური მეთოდიკების/დანადგაების აწყობა გამართვა, 

ექსპერიმენტების ჩატარება, ექსპერიმენტების კორექტირება, ექსპერიმენტალური მეთოდიკების 

სრულყოფა, მონაცემების ანალზი;  

6. ქეთევან  ჩიქოვანი -ინჟინერი-ექსპერიმენტების ჩატარება, მონაცემების ანალიზი;  
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7. მარიაქმ ვიბლიანი-ინჟინერი-   ექსპერიმენტების ჩატარება, მონაცემების ანალიზი; 

8. ტარიელ თიბიშვილი - ლაბორატორიაში და ინსტიტუტში არსებული  

ელექტრომოწყობილობების და დანადგარების  გამართულობა,   

 

2022 წლის ეტაპი    

2021 წელს დაგეგმილი და დაუმთავრებელი ეკოლოგიური უსაფრთხოების საკითხების   

გადაწყვეტა; ტექნოლოგიაში გამოყენებული წყლის რესურსების ოპტიმალური და 

ეკოლოგიურად უსაფრთხო მართვა;   2021 წელს სამშენებლო, აგრალური და ფარმაცეპტული 

მიმართულებით  განხორციელებული სამუშაოების შედეგების  ანალიზზე   დაყრდნობით, 

სავარაუდოდ ახლი/უკეთესი შემადგენლობის და მახასიათებლების მქონე სასაქონლო 

პროდუქტების შექმნა/მიწოდება, შემდგომი გამოცდის მიზნით.       

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის  მითითებით) 

  ვაჟა ჩაგელიშვილი- სამეცნიერო თემის ხელმძღვანელი - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი: 

სამეცნიერო-კვლევითი გეგმის შედგენა, შესაბამისი ექსპერიმენტების დაგეგმვა და 

მონიტორინგი, შედეგების გაანალიზება, თემის ირგვლივ  მოძიებული  სამეცნიერო 

პუბლიკაციების  ანალიზი, ურთიერთობები კვლევის შედეგად მიღებული პროდუქტების 

გამოყენების სფეროებთან,  შედეგების გაფორმება ანგარიშების და  პუბლიკაციების  სახით,    

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვალიფიკაციის ამაღლება.ნანა ბარნოვი - მეცნიერ თანამშრომელი -

ექსპერიმენტების დაგეგმვა  და  ჩატარება;  დალი ძანაშვილი -უფროსი მეცნიერ თანმშრომელი - 

ანალიზები;  მანანა ჩანკაშვილი - უროსი მეცნიერ თანამშრომელი- ნახევარი განაკვეთი  - 

ლიტერატურული ძიება და ანალიზი; გიორგი მაღრაძე -ინჟინრი-ექსპერიმენტალური 

მეთოდიკების/დანადგაების აწყობა გამართვა, ექსპერიმენტების ჩატარება, ექსპერიმენტების 

კორექტირება, ექსპერიმენტალური მეთოდიკების სრულყოფა, მონაცემების ანალზი; ქეთევან  

ჩიქოვანი -ინჟინერი-ექსპერიმენტების ჩატარება, მონაცემების ანალიზი; მარიამ ვიბლიანი-

ინჟინერი-   ექსპერიმენტების ჩატარება, მონაცემების ანალიზი; ტარიელ თიბიშვილი - 

ლაბორატორიაში და ინსტიტუტში არსებული  ელექტრო მოწყობილობების/დანადგარების  

გამართულობა,   

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)    

1კვლევის მიზანი. ჭიათურის მანგანუმის გამამდიდრებელი ფაბრიკების ტექნოგენური 

ნარჩენების აზოტმჟავური მეთოდით    სასაქონლო პროდუქტებად სრული გადამუშავებისას 

ეკოლოგიური უსაფრთხოების   საკითხების გადაწყვეტა.  

აქტუალობა.  ჭიათურაში მანგანუმის მადნების გამადიდრებელი ფაბრიკების სასაქონლო 

პოდუქტის წარმოების ჯამური    სიმძლავრე წელიწადში  შეადგენს 50÷ 70 ათასი ტონას.  

გამომდინარე საბადოების  შემადგენლობიდან და ფაბრიკების ტექნოლოგიური 

შესაძლებებიდან ამ რაოდენობის სასაქონლო პროდუქტი ტოვებს  70÷90 ათას ტონა  

ეკოლოგიურად მავნე ტექნოგენურ  ნარჩენებს. ამჟამად, არსებული შლამსაცავების 

გადავსების და ახალის შექმნის შეუძლებლობის გამო  ნარჩენები გროვდება ღია ცის ქვეშ და 

მნიშვნელოვან ეკოლოგიურ საფრთხეს უქმნიან  მდინარე ყვირილის რეგიონს. ეს პრობლემა 

თავისთავად მნიშვნელოვნად აფერხებს ჭიათურის რეგიონის სამრეწველო პოტენციალის 

შემდგომ ზრდას.  ლაბორატორიაში წარმატებით მუშავდება  ამ   ნარჩენების       მოთხოვნად  

სასაქონლო პროდუტებად სრული გარდაქმნის  ტექნოლოგიები. ეს გარდაქმნბი 

ხორციელდება ეგრეთ წოდებული აზოტმჟავური მეთოდით.   მეთოდი გულისხმობა 
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აზოტმჟავის, ამიაკის და  ორგანული აღმდგენელების გამოყენებას. ამ რეგენტების ძირითადი 

ნაწილი  არადეფიციტურია, იწარმოება  საქართველოში და იძლევიან როგორც მანგანუმის 

შემცველ პროდუქციას,  ასევე სამშენებლო და აგრარული ინდუსტრიებისათვის საინტერესო 

მასალებს.   ამავე დროს,   როგორც  აზოტმჟავა, ასევე ამიაკი და  ტექნოლოგიური პროცესების 

დროს გამოყოფილი NO2 ეკოლოგიურად მავნე ნაერთებია   და მოითხოვენ  მათ მაქსსიმალურ 

შებოჭვას.  მიმდინრე 2022 წლის კვლევითი სმუშაოს  ძირითად ნაწილს შეადგენს ამ  

ეკოლოგიური საფრთხის მინიმიზირება.  ამ მიმართულებით კვლევები დაწყებულია 2021 

საანგრიშო წელს, მაგრამ პანდემიური პროცესების პირობებში  დადგენილი იქნა  მხოლოდ 

ტექნოლოგიაში არსბული   ექვსი ეკოლოგიურად კრიტიკული წერტილი, და ამ საფრთხეების  

მინიმიზაციის   სავარაუდო  მეთოდები და საშუალებები.     პრობლემების სრულმა 

უვნებელყოფამ მოითხოვა ნარჩენების გადამუშავების პროცესების  შემდგომი ოპტიმიზაცია  

ერთის  მხრივ გამოყოფილი მავნე აირების მინიმიზაციის  და მეორეს მხრივ აირების   

მაქსიმალური  შებოჭვის  თვალსაზრისით.  

1. ჭიუათურის მანგანუმის მადნების გამამდიდრებელი ფაბრუკების  ტექნოგენური 

ნარჩენების  აზოტმჟავური მეთოდით გამომუტვის  ეტაპზე  ეკოლოგიური  საფრთხის   

მინიმიზაცი HNO3 -ის ,  NO2-ის  და   NH3 -ის შებოჭვით  

1.1. დასახული   მიზნის შესრულების    საწყის  ეტაპზე დასადგენი  იყო ნარჩენების 

აზოტმჟავური მეთოდით გამოტიტვისას რა დამოკიდებულებაშია  ,  სარეაქციო არიდან 

გარემოში გავრცელებული  აზოტმჟავის  და  NO2-ის  რაოდენობა    გამოსატუტი შლამის    

დისპერსიასთან, რეაქტორის     ტემპერატურასთან  და რეაქტორში მჟავის  დამატების 

ინტენსივობასთან. ამ საკითხების განსაზღვრის მიზნით ცდები    ტარდებოდა 2,5 ლიტრი 

მოცულობის  მრგვალძირა სამყელიან მინის კოლბაში. ცენტრალურ ყელში ჩადგმული იყო 

სარეველა. კოლბის ეს ყელი ატმოსფეროსაგან იზოლორებული იყო 7 სმ-ის სიმაღლის  წყლის 

ჩამკეტით.  რეაქტორში  გამოტუტვის პროცესისათვის საჭირო აზოტმჟავა მიეწოდებოდა   

კოლბის ერთერთ გვერდითა ყელში,  ჰერმეტულად   ჩადგმული გამყოფი ძაბრით,.     

გამოტუტვის  პროცესის დროს რეაქტორიდან ატმოსფეროში  გამოყოფილი  აგრესიული 

აირების  საკონტროლოდ  მეორე გვერდითა     ყელში   ჩადგმული  იყო   U-ს მაგვარი წყლის 

ჩამკეტი. წყლის სიმაღლე ამ ჩანკეტჩი შეადგენდა 4 სმ.  რაც მნიშვნელოვნად ნაკლები  იყო „ 

სარეველას ყელის ჩამკეტში― არსებულ წყლის სიმაღლესთან (7სმ) შედარებით. წყლის სვეტის  

სიმაღლეებს შორის არსებული ეს განსხვავება უზრუნველყოფდა შემდეგს.   შლამის 

გამოტუტვის პროცესში გამოყოფილი აირი  ნაკლები  წინააღმდეგობის გადალახვით (4 სმ   7 

სმ-თან შედარებით ) გაივლიდა     U-ს მაგვარ მილს . წყლის ეს 4 სმ-იანი სვეტი  ვერ 

უზრუნველყოფდა აზოტმჟავის სრულ შებოჭვას,  მაგრამ        დატოვებდა გამობოლქვილ  

აირში აზოტმჟავას შემადგენლობის  შესაბამის კვალს.    გამოსატუტად გამოყენებული იყო „-

0,1 მმ― და „-0,03მმ― დისპერსიის   ერთიდაიგივე წარმოშობის შლამები.  გამოტუტვა 

ტარდებოდა 70, 50 და 250C   პირობებში.   სარეაქციო არეში აზოტმჟავის დამატების  სიჩქარე 

შეადგენდა  5 და 20 მლ/წთ; გასატიტრი შლამების  რაოდენობა 100 გ-ს; გასატიტრ შლამს 

ყველა შემთხვევაში ემატებოდა 100 მლ ონკანის წყალი;  დამატებული 75%-იანი აზოტმჟავას 

რაოდენობა - 50 მლ. ამ პირობებში,  წინასწარი სპეციალურად ჩატარებული ცდების  

საფუძველზე დადგენილი იყო მაქსიმალური გამოტუტვის ხანგძლივობა.  გამოტუტვის 
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დასრულების კრტერიუმად მიჩნეული იყო  სუსპენზიიდან CO2-ის გამოყოფის შეწყვეტა  + 5 

წუთი.    გამოტუტვის პროცესებში U-ს მაგვარი  მილის წყალში დაგროვილი აზოტმჟავას 

რაოდენობები დადგენილი იყო  0,01 N   NaOH-ით გატიტრვის მეთოდით.    ყოველი 

კონკრეტული  რეჟიმისათვის   სამი სრულფასოვანად ჩატარებული ცდის გასაშუალოებული 

მონაცემები მოცემულია ცხრილში 1.   

 

                                                                                                                                                   ცხრილი1. 

U-ს მაგვარ წყლიან   მილში  შებოჭილი   გამონაბოლქვი  აზოტმჟას რაოდენობები შლამის 

სხვადასხა დისპერსიის, რეაქტორის სხვადასხვა  ტემპერატურის და მჟავის დამატების 

სხვადასხვა ინტენსივობის  პირობებში. გატიტრული შლამის რაოდენობა 100 გ,   რეაქტორში 

დამატებული 75%-ანი HNO3 -ის  რაოდენობა 50 მლ.      

 

თავისთ

ავად, 

შლამის 

დისპერ

სიის ( „-

0,1 მმ―-

იდან „-

0,03მმ―-

მდე), 

რეაქტორში მჟავის დამატების ინტენსივობის  (2 მლ-დან  5 მლ-მდე) და ტემპერატურის 

გაზრდით  (23÷270C-დან      700C -მდე) რეაქტორიდან  გამობოლქვილი მჟავის რაოდენობის 

გაზრდა მოსალოდნელი იყო.    მაგრამ ამ  ცხრილის მონაცემებში მნიშვნელოვანია  ის,  რომ 

დისპერსიის ამ ზღვრებში გაზრდისას „-0,03 მმ―  დისპერსიის   შლამი 25 0C -ზე 

პრაქტიკულად  იგივე დროში გამოიტუტა როგორც 0,1 მმ დისრერსიის შლამი  700C-ზე.   ეს 

ნიშნავს იმას, რომ საწარმოო პირობებში ―-0,03 მმ― დისპერსიის  შლამის გამოტუტვისას 

რეაქტორის გასათბობად საჭირო იქნება  ნაკლები ენერგოხარჯი და ასევე ნაკლები   

თერმოიზოლაციო დანახარჯები.   ამ დადებით ეფექტს ვერ შეამცირებს ის, რომ შლამის         

„- 0,03 მმ―-ზე დაფქვას ჭირდება მეტი ენერგია ვიდრე „-0,1 მმ―-ს,  მაგრამ ელექტროძრავის 

დანახარჯი, განსაკუთრებით სველი დაფქვის შემთხვევაში,   მნიშვნელოვნად ნაკლებია  

ვიდრე რეაქტორში საჭირო ტემპერატურის მისაღწევად. როგორც ცხრილი 1-დან ჩანს,    ამ 

დადებით ეფექტთან ერთად  დისპერსიის გაზრდამ, გამოიწვია გარემოში  გამონაბოლქვი 

აირების რაოდენობის გაზრდა და უფრო გაამწვავა ეკოლოგიური უსაფრთხოების საკითხი. 

1,2, წინა წლების  საანგარიშო პერიოდებში ჩატარებული კვლევების საფუძველზე დაგენილი 

იყო მანგანუმის გამამდიდრებელი ფაბრიკების  ტექნოგენური  ნაჩენების    აზოტმჟავური  

მეთოდით გადამუშავების რამდენიმე ეკოლოგიური თვალსაზრისით    კრიტიკული 

წერტილი.  კერძოდ,   გამოტუტვის პროცესში   სარეაქციო არის ტემპერატურის ზრდის 

შესაბამისად  იზრდებიან:       Mn-ის სრული გამოტუტვისას,  სარეაქციო არიდან ორგანული 

რეაქტორში მჟავის 

ერთჯერადი 

დამატების 

ინტენსივობა, მლ/წთ 

შებოჭილი HNO3 -ის     

რაოდენობა 

U-ს მაგვარი მილის 

წყალში, გ/ლ ± 5 % 

შლამის   და რეაქციის 

პარამეტრები  

    700C   500C 23÷270C  შლამის 

 დისპერსია,  

-მმ 

გამოტუტვის  

ხანგძლივობა 

, წთ ± 5 % 

2  2,0 1,1 0,33 0,1 20, 25, 35 

5  2,8  2,0 0,76 0,1 15, 20, 30 

2  2, 3  1,7  0,81 0,03 10, 15 ,  20 

5  3,7 2,4  1, 8 0,03  8,  12,   17    
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აღმდგენელების დაშლით მიღებული   NO2--ის  გამოყოფის  და  კარბონატების 

ნახშირორჟანგად დაშლის  სიჩქარეები.  ნახშირორჟანგის ინტენსიური გამოყოფა ერთის 

მხრივ აქაფებს ნარჩენის სუსპენზიას,  რის შედეგადაც სუსპენზიის  მნიშვნელოვანი ნაწილი 

გამოდის სარეაქციო არიდან და ეფინება რეაქტორის კედლებს, შედეგად შლამის ეს 

რაოდენობა  აღარ მონაწილეობს გამოტუტვის პროცესში.  მეორეს მხრივ ინტენსიურად 

გამოყოფილი ნახშირორჟანგი წარიტაცებს სუსპენზიაში არსებულ აზოტმჟავას  და   NO2--ს,  

და გაიტანს ამ ტოქსიკურ აირებს გარემოში. ამდენად ტემპერატურის გაზრდა ზრდის CO2 - ის  

გამოყოფას, ეს უკანასკნელი კი  ხელს უწყობს ეკოლოგიურად მავნე   აზოტმჟავის და NO2--ის  

გაჟონვას  რეაქტორის გარეთ. ეკოლოგიური თვალსაზრისით  მნიშვნელოვან ყურადღებას 

იმსახურებს აგრეთვე  ნარჩენების დამუშავებისას  მჟავა და ამიაკატური სუსპენზიების    

აუცილებელ ვაკუუმ ფილტრაციები.  როტაციული  ვაკუუმ ტუმბოების გამოყენებისას  

ადგილი აქვს აზოტმჟავის და ამიაკის ორთქლი გაჟონვას ატმოსფეროში.  გარკვეული 

მიახლოებით შეიძლება ჩაითვალოს,  რომ აზოტმჟავური მეთოდით ნარჩენების 

გადამუშავების (დაახლოებით ასი ათასი ტონა ნარჩენი  გტადამუშავება  ყოველწლიურად)    

ეს ეკოლოგიური საფრთხეები თავისი ინტენსივობით შეიძლება  გარკვეულად  

უახლოვდებოდეს   დღესდღეობით ჭიათურში      ნარჩენების არსებობით გამოწვეულ 

საფრთხეს.  

 1.3. აზოტმჟავური მეთოდით ნარჩენების გადამუშავებისას ეკოლოგიური საფრთხის  

მინიმიზირების პირობების დასადგენად  ჩატარებული იყო ექსპერიმენტული კვლევები: 

სარეაქციო არის ოპტიმალური ტემპერატურების, რეაქტორში გამოსატუტი რეაქტივების 2მლ 

ინტენსივობით  დამატების და გამოსატუტი ტექნოლოგიური ნარეჩენების „-0,03 მმ― 

გრანულირების  პირობებში. გამოტუტვის  და გამონაბოლვი აირების შებოჭვის 

ექსპერიმენტალური დანადგარის სქემა მოცემულია სურათზე 1.     

 

სურათი 1.    1-რეაქტორში სითხეების დასამატებელი ძაბრი; 2-რეაქტორში აირების  

მისაწოდებელი  მილი; 3-რექტორი-2,5 ლიტრის სამყელა მრგვალძირა კოლბა; 4- სარეველა, 60 

ბრ/წთ.   ; 5- НВФ-1-Р. მარკის  ლაბორატორიული   ჭავლური ვაკუუმტუმბო; 6-   SHIMEAGA 

ფირმის  QB-60    მარკის წყლის  ტუმბო; 7- შემბოჭი სითხის ჭურჭელი. 

სარეაქციო არედან (სურათი 1, პოზიცია ) HNO3 -ის და  NO2-ის  შებოჭვის  საშუალებების 

დასადგენად პირველრიგში აუცილებელი იყო 100 გრ გამოტუტვისას რექტორიდან 
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გამოჟონილი   HNO3 -ის და  NO2-ის      გზების მაქსიმალური რაოდენობის დადგენა. ამ 

მიზნით ჩატარდა ექსპერიმენტების სერია ერთი და იგივე წარმოშობის და სხვადასხვა 

დისპერსიის  (0,1 მმ და „-0,03 მმ― გრანულომეტრიის  შლამზე. სარეველათი (ბრუნსის 

სიხშირე 60 ბრ/სთ) შლამის ადვილად მორევის მიზნით ემატებიდა   70 მლ წყალი. Mn4+ -ის    

Mn2+-ად აღდგენის მიზნით ამ წყლიან სუსპებზიას ემატებოდა 30 მლ ეთილის სპირტი.         

ცდები ტარდებოდა რექტორის სამ სხვადასხა ტემპერატურაზე 70,  50 და 250C. რეაქტორის 

ტემპერატურის დასტაბილურების შემდეგ,    რეაქტორში მყოფ შლამს ემატებოდა 75 მლ  

75%-იანი აზოტმჟავა (სურათი 1 პოზიცია 1).  აზოტმჟავის  დამატების ხდებოდა 3 ÷ 4  

მილილიტრიანი პორციებით (სუსპენზიის აქაფების გამოსარიცხად).   მომდევნო პორციების 

დამატება ხდებოდა  ყოველი 2-3წუთის შემდეგ.   ისე რომ ჯამში შეადგენდა  10 მლ/წთ. ყველა   

ცდაში მჟავის დამატებისთანავე იწყებოდა CO2 -ის გამოყოფა. დაახლოებით   5-10 წუთის 

შემდეგ (რექტორის ტემპერატურის  მიხედვით) იწყებოდა    NO2-ისთვის დამახასიათებელი 

ფერის გაზის გამოყოფა. გამოტუტვის პროცესში   რეაქტორიდან  გამონაბოლქვი  ჭარბი 

აზოტმჟავას და ეთილის სპირტის დაჟანგვით წარმოქმნილი NO2-ის   ჯამური რაოდენობის    

დასადგენად ეს აირები მცირე ვაკუუმის      მეშვეობით  გადიოდნენ   მიმდევრობით 

შეერთებულ ოთხ კომპლექტ   „გულფის აირების საწმენდ― წყლიან  ჰერმეტულ ცილინდრს. 

ეს კომპლექტი  მიერთებული იყო სამყელა კოლბის  მარჯვენა  ყელთან (სურათი 1-ზე,  იქ   

სადაც კოლბსთან  ერთდება  პოზიცია 5).  მცირე ვაკუუმით კოლბიდან  ამ გაზების 

გამოსაქაჩად  „გულფის― ოთხივე სვეტის გამოსასვლელი მიერთებული იყო  რეგულირებად 

როტაციული ვაკუუმ ტუმბოს სისტემსთან.    ნარჩენებიდან  მანგანუმის სრული გამოტუტვის 

შემთხვევაში რეაქტორიდან გამოჟონილი  აზოტმჟავა იბოჭებოდა „გულფი― ჭურჭელში 

არსებული წყლით. რაც შეეხება აზოტის ორჟანგს, მისი        შებოჭვის ამოცანა  დაიყვანება 

NO2-ის   აზოტმჟავად  გარდაქმნაზე და ამ უკანასკნელის შებოჭვაზე წყლით.  ამ   გარდაქმნის 

მექანიზმი  ცნობილია და აისახება შემდეგი მარტივი განტოლებით     

                              4NO2 + O2  + 2H2O== 4HNO3.    (1) 

ეს  რეაქცია არ მოითხოვს სპეციფიურ პირობებს და ადვილად    განხორციელებადი 

აღმოჩნდა.    აღწერილ „გულფის აირების საწმენდ― წყლიან  ოთხ სვეტიან  სისტემებში.     

ორგანული აღმდგენელის თანაობისას ჩატარებული  გამომუტვის პროცესის დროს 

მიღებული და რეაქტორიდან გამოსული NO2-ის   HNO3-ად გარდასაქმნელად  პირველი 

შემბოჭი სვეტის წინ  გამონაბოლქვ აირებს ერეოდა გარკვეული რაოდენობა  ჟანგბადი  

(სურათ 1-ის პოზიცია  2-იდან).           პირველ და მეორე სვეტებში გამონაბოლვი აირის და 

ჟანგბადის  გატარებისას   NO2-ის   დამახასიათებელი ფერის გაქრობა  და მეოთხე 

საკონტროლო  სვეტის pH-ის ნეიტრალობა მიუთითებდა  NO2-ის   HNO3 -ად სრულად 

გარდაქმნასა და ამ უკანასკნელის სრულ  შებოჭვას პირველ სამ სვეტში.   ჩატარებული 

ცდების სააფუძველზე     დადგენილი იყო, რომ „გულფის―  ოთხიდან სამ  სვეტში    

არსებული 30 სმ-ის სიმაღლის (100 მლ მოცულობის) წყალი    უზრულველყოფდა    მათში 

გამავალი სრულ შებოჭვას.  შებოჭილი HNO3 -ის რაოდენობის დადგენა ხდებოდა ოთხივე 

სვეტიდან  შეგროვილი  ხსნარის 0,01 ნორმალური NaOH-ით გატიტრვით. ცალკეულ 

ტემპერატურაზე  ჩატარებული სამ სამი სრულფასოვანი  ექსპერიმენტის  გასაშუალოებული  

მონაცემები  მოცემულია ცხრილში 2.   



94 
 

 

ცხრილი 2. .       100 გრამი შლამის აზოტმჟავათი სრული გამოტუტვის პროცესში   

რეაქტორიდან გამონაბოლქვი  აზოტმჟავას რაოდენობები .   

HNO3 -ის  შებოჭის მეთოდები რეაქტორიდან  გარემოში 

გამონაბოლქვი HNO3 -ის  ჯამური  

რაოდენობა, გ/ლ  ±%5    

   შლამის 

 დისპერსია,  

-მმ 

გამოტუტვის  

ხანგძლივობა 

, წთ ± 5 % 

 

 

   700C   500C 23÷270C   

 

 

H2O გულფის 4 სვეტში   7,6 7,0 6,3 0,1 20, 25, 35 

H2O გულფის 4 სვეტში  8,6 8,3 7,2 0,03 10, 15, 25 

 

როგორც ვხედავთ,0,1 მმ დისპერსიიდან 0,03 მმ-ზე გადასვლა მნიშვნელოვნად ამცირებს 

პროცესის ხანგძლივობას და შესაბამისად  ნაკლებია   რეაქტორის  გათბობისათვის და 

სარეველას ბრუმვისათვის საჭირო ენერგოდანახარჯი.  გამოტუტვის ხანგძლივობის 

შემცირებასთან ერთად მნიშვნელოვმად  მატულობს  რეაქტორიდან გარემოში  

გამონაბოლქვი  აზოტმჟავას რაოდენობა.    

1.4.  საწარმოო პირობებში ამ ეკოლოგიურად მავნე  გამონაბოლქვი აირების შებოჭვისათვის 

გამოსადეგი  მეთოდის  შემუშავების  მიზნით ჩატარებული იყო ორი ტიპის ექსპერიმენტები. 

პირველი გულისხმობდა  შემბოჭად 40 სმ სიგრძის უკუმაცივრის გამოყენებას. მეორე - სურათ 

1-ზე არსებული სისტემაში  შემბოჭებად    ჩამქრალი კირის ნაჯერი ხსნარის, ამონიუმის 

კარბონატის და  ამონიუმის ბიკარბონატის 10%-იან ხსნარების გამოყენებას.   ყველა ამ 

სისტემებიდან გამოსულ აირებში აზოტმჟავას არსებობის დასადგენად    გამოყენებული იყო  

ზემოთ აღწერილი    „გულფის― მეთოდი.  ცხრილში 3 მოცემულია  ამ სისტემებში  სამი 

სრულფასოვანი ცდის  გასაშუალებული მონაცემები. სრულფასოვნების კრიტერიუმებად 

მიღებული იყო გამოტუტვის ოპერაციების შემდეგ    ერთიდაიგივე ზღვრული მუდმივი 

წონის  (62 გ) მინერალური ნარჩენის არსებობა.      მავნე აირები, პოზიცია  2დან მიწოდებულ 

ჟანგბადთან ერთად,  ქიმიური შებოჭვის მიზნით ,  ჭავლური ვაკუუმტუმბოს საშუალებით  

(სურათი 1 პოზიცია 6), გაივლიან ტურბულენტურ ზონაში არსებულ შემბოჭავ ხსნარებს,  

(იმავდროულად  ხორციელდება  კავიტაციური რეჟიმის  პირობები),  ხვდებიან 7-ში, 

საიდანაც ტუმბოთი 5 გადადიან  ისევ ჭავლური ვაკუუმტუმბოს და ამ უკანასკნელის  

გავლით უბრუნდებიან 7-ს. . სწორედ ამ პროცესში  რეაქტორიდან  გამოსულ აირების  

ნაკადში  არსებული NO2,  O2 და     წყალი იძლევიან  აზოტმჟავას, რომელიც იმავდროულად 

იბოჭება  და გროვდება 7-ში.  შებოჭვის ინტენსივობა  დამოკიდებულია შემბოჭავი ხსნარის 

შემადგენლობაზე და კონცენტრაციაზე, ჭავლურ ვაკუუმ ტუმბოში  ტურბულენტური 

ნაკადის სიგრძეზე  და ტურბულენტურობის ინტენსივობაზე (ამ უკანასკნელს განსაზღვრავს 

წყლის ტუმბო   სიმძლავრე-სურათი 1 პოზიცია 6 ).    ჩამქრალი კირის შემთხვევაში  

წარმოქმნილი მჟავა   შეიბოჭება Ca(NO3)2-ად,   ამონიუმის კარბონატის და ამონიუმის 

ბიკარბონატის შემთხვევაში      კი    NH4NO3- ად.        სურათი 1-ით აღწერილ    სისტემაში 

ჩატარებული ცდების პირობებია:   რეაქტორში აზოტმჟავას დამატების ინტენსივობა - 10 
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მლ/წთ,   დამატებული  75%-იანი მჟავის რაოდენობა,   მანგამუმის სრული გამოტუტვისას 30 

მლ ეთილის სპირტთან  ერთად, 75 მლ. გამოტუტვის შემდეგ   შლამის   წონის შემცირება 

მანგამუმის სრული გამოტუტვისას 38%.უკუმაცივრის სიმაღლე 40 სმ. ჟანგბადის მიწოდების 

ინტენსივობა 20 ლ/სთ.     

  ცხრილი  3.     სხვადასხვა ტემპერატურებზე „-0,03 მმ― გრავიმეტრიის  100 გრამი შლამის 

აზოტმჟავათი გამოტუტვის პროცესში   რეაქტორიდან გამონაბოლქვი  აზოტმჟავას 

რაოდენობები.     

რეაქტორიდან  გამოჟონვილი 

HNO3 -ის  შებოჭის მეთოდები 

რეაქტორიდან  გარემოში 

გამონაბოლქვი HNO3 -ის  ჯამური  

რაოდენობა, გ/ლ ±%5    

გამოტუტვის  

ხანგძლივობა 

, წთ ± 5 % 

    700C   500C 23÷270C  

40 სმ უკუმაცივარი  2,1   1,6 0,8 10 15 ,  20 

 5 სმ  ჭავლური  +    Ca(OH)2  1,5 1,3 1,3 10, 15, 20 

 20 სმ  ჭავლური +    Ca(OH)2 0,6 0,4 0,5 10, 15, 20 

40 სმ  ჭავლური +    Ca(OH)2 0 0 0  10, 15, 20 

 5 სმ  ჭავლური  + (NH4)2CO3 0,3 0,2  0,1 10, 15, 20 

20 სმ  ჭავლური + (NH4)2CO3 კვალი კვალი  კვალი 10, 15, 20 

 30 სმ  ჭავლური + (NH4)2CO3 0 0 0 10, 15, 20 

5 სმ  ჭავლური   + NH4 HCO3 0,2 0,12 კვალი 10, 15, 20 

20 სმ  ჭავლური + NH4 HCO3 კვალი  კვალი კვალი 10, 15, 20 

30 სმ  ჭავლური +  NH4 HCO3 0 0 0 10, 15, 20 

 

ლაბორატორიული სიმძლავრეების  დონეზე  გამონაბოლვი      HNO3 -ის     წყლის 

უკუმაცივრით შებოჭვა საკმაოდ   წარმატებულია, მაგრამ  სამრეწველო პირობებში 

გამონაბოლქვი აირების    უკუმაცივრის   მოითხოვს წყლის რესურსების ხარჯვის  ზრდას  და     

კოროზიამედეგი  ფოლადის ავზების აუცილებელ გამოყენებას.  გარდა ამისა უკუმაცივარის 

შემთხვევაში  უფრო მეტი  შებოჭვისათვის  შეიძლება გამოყენებული იქნას უფრო მაღალი 

უკუმაცივარი, მაგრამ შებოჭვის მხოლოდ ასეთი სისტემის გამოყენება არასრულფასოვანია იმ 

შემთხვევაში როდესაც  მჟავის შებოჭვასთან ერთად საჭიროა     NO2-ის შებოჭვაც.  ალბათ 

სწორეთ ამ მიზეზის გამო  გვაქვს  საკმაოდ მაღალი გამონაბოლი, რომელიც უნდა იყოს 

უკუმაცივრიდან გამოსული NO2-ის  აზოტნჟავად გარდქმნის შედგი ზემოთ აღწერილ 

„გოლფის―სისტემაში. 

აზოტმჟავის და  NO2-ის შემბოჭად Ca(OH)2, (NH4)2CO3 და  NH4 HCO3 გამოყენების 

შემთხვევაში (სურათი1-ის მე-7 პოზიციაში) გამონაბოლქვები მნიშვნელოვნად დაბალია  და 

ზოგიერთ შემთხვევში პრაქტიკულად ნულოვანი. შესაბამისად   მიიღება Ca(NO3)2 და  NH4 

NO3.  ორივე ეს ნაერთი  გამოყენებადია მინერალური სასუქის სახით. ამ მიზნით მეტი 

უპირატესობა აქვს მეორეს. აქვე ამონიუმის კარბონატების სასარგებლოდ  უნდ აღინიშნოს, 

რომ   მეთოდის საწარმოო პირობებში გამოყენების შემთხვევაში,  ამონიუმის კარბონატების  

გამოყენება , არ მოითხოვს  დამატებითი რექტივის შეძენას,    ამონიუმის კარბონატები 

ადვილად მიიღებიან NH4OH -ის და CO2-ის  ურთიერთქმედებით წყალში.  
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გასათვალიწინებელია ისიც, რომ  CO2 დიდი რაოდენობით გამოიყოფა  მადანის 

გამოტუტვისას,  მასში  არსებული კარბონატების  აზოტმჟავასთან ურთიერთქმედებით. 

საწარმოო პირობებში ამ  CO2-ის   აკუმულირება ადვილია არსებული მეთოდებით. 

მითუმეტეს ისეთ პირობებში, როდესაც   არ არის CO2-ის  მღალ წნევებზე დაგროვების   

მოეთხოვნა.   ამონიუმის კარბონატების მნიშვნელოვანი  ნაწილი    მიიღება    აგრეთვე 

ტექნოლოგიის იმ ეტაპზე,  როდესაც  ხდება  ამიაკატური სუსპენზიებიდნ   ჭავლური ვაკუუმ 

ფილტრაცის  დროს წატაცებული ამიაკის  შებოჭვა წყალში შეყვანილი CO2-ით.      გარემოს 

ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვის მიზნით   2021 წელს ლაბორატორიაში  

წარმატებულად იქნა ჩატარებული ტექნოლოგიური პროცესების დროს  გამოყოფილი 

აირების შებოჭვის ცდები  წყალში ამოიუმის კარბონატის  ნაჯერი ხსნარის  და ჭავლური 

ვაკუუმ ტუმბოს გამოყენეით. მიმდინარ წელს ჩატარებულმა   შემდგომმა კვლევამ  აჩვენა 

პროცესის   არასტაბილურობა  კონცენტრირებული ხსნარიდან ამონიუმის კარბონატის  

მნიშვნელოვანი აორთქლების  გამო. ამდენად ოპტიმალურად უნდა მივიჩნიოთ ამონიუმის 

ბიკარბონატის გამოყენება. 

უკუმაცივრით ჩატარებული ცდების შედეგები, საშუალებას იძლევა  ეს მეთოდი 

გამოვიყენოთ ამონიუმის ბიკარბონატის მეეთოდტან კომბინაციაში. ეს კომბინაცია 

საშუალებას უნდა იძლეოდეს უკუმაცივრით აზოტმჟავის დიდი ნაწილის ისევ რეაქტორში 

დაბრუნების  საშუალებას და გაადვილებს აზოტის ჟანგეულების  აზოტმჟავად გარდაქმნას 

და შებოჭვას ამონიუმის ბიკარბონატით.  

1.5. გარდა საკუთრივ შლამების გამოტუტვის  პროცესისა, აზოტმჟავური მეთოდის  

ეკოლოგიურად  კრიტიკული წერტილებია  მჟავური და  ტუტე  სუსპენზიების ვაკუუმ 

ფილტრაციის ეტაპები.   აზოტმჟავური ან ამიაკატური სუსპენზიის  ტრადიციული 

როტაციული ვაკუუმ ტუმბოებით ფილტრაციისას გარემოში ხვდება სუსპენზიაში არსებული 

მჟავისა და ამიაკის ორთქლის მნიშვნელოვანი რაოდენობა.  მიდინარე საანგარიში პერიოდში 

სურათ 3-ზე    აღწერილი  ჭავლური ვაკუუმ  ტუმბოს სიტემის  საშუალებით  ჩატარებული 

იქნა    აზოტმჟავური სუსპენზიების      გაფილტვრის სპეციალური ცდები.  გაფილტვრის 

პროცესში  შემბოჭ ხსნარებიდან გაჟონილი მჟავის საკონტროლოდ,  ვაკუუმ სისტემის 

გამონაბოლი  მიერთებული იყო ზემოთ აღწერილ „გულფის― სისტემასთან.  მჟავის 

შემბოჭებად გამოყენებული იყო ამონიუმის კარბონატის და ბიკარბონატის 10 %-იანი 

ხსნარები.  ცდებში. ვაკუუმ ტუმბოში ტურბულენტური ნაკადის მილის სიგრძე  იცვლებოდა 

3 და 10 სმ შორის.   
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სურათი 3. ააზოტმჟავური  სუსპენზიებისთვის     ეკოლოგიურად უსაფრთხო  ვაკუუმური 

ფილტრციის დანადგარის სქემა. 1-ბიუხნერის კოლბა,   2-ფაიფურის   ძაბრი, 3-სუსპენზიის 

ჩატვირთვა, 4- ჭავლური ვაკუუმ ტუმბოს სისტემა, 5-სუსპენზიის ფილტრატი.  

 ცდების  შედეგავ დასგინდა, რომ ორივე შემბოჭი სითხის და ნებისმიერი სიგრძის  

ტურბულენტური ნაკადის გამოყენების შემთხვევებში   ადგილი არა აქვს გარემოში 

აზოტმჟავის ორთქლის  გაჟონვას.  

ანალოგიური ცდები იქნა ჩატარებული ამიაკატური სუსპენზიების გაფილტვრის 

შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში  ვაკუუმით გამოქაჩული ამიაკის შებოჭვა ხდებოდა  შემდეგი 

ქიმიური რეაქციის შესაბამისად  

                           NH3  + CO2 + H2O = NH4CO3.      (2) 

ამ მიზნით  ბიუხნერის კოლბის  გამოსავალის სიახლოვეში  სიტემაში შედიოდა CO2-ის 

გარკვეული ნაკადი, რეაქცია (2)-ის მიხედვით შებოჭვის შემდეგ,   ვაკუუმ სისტემიდან 

ამიაკის გაჟონვა კონტროლდებოდა სისტემის გამოსავალში ჩართული  U  -ს მაგვარ მილში 

ჩასმული წყლის  pH -ის კონტროლით.  ამ პირობებში ჩატარებული ფილტრაციის ცდებმა 

აჩვენეს  ჭავლური ვაკუუმ სისტემით  და  CO2-ით  ამიაკის  სრული შებოჭვა  ნებისმიერი 

სიგრძის  ტურბულენტური ნაკადის გამოყენების შემთხვევებში.        

1.6. ჩატარებული ექსპერიმენტების ერთერთ მნიშვნელოვან  შედეგად უნდა ჩაითვალოს 

შემდეგი მიგნება.  ზემოთ ჩამოთვლის ექსპერიმენტებში, სარეაქციო სამყელა კოლბიდან  

გარემოში გამომავალი ტოქსიკური აირების შებოჭვის მიზნით, კოლბასთან მიერთებული 

იყო ვაკუუმ სისტემა, რომელსაც ეს აირები გადაქონდა შემბოჭ ხსნარებში.    ვაკუუმ ტუმბოს 

გამოყენება გამორიცხავდა კოლბის სარეველას ყელში  გარემოსთან მაიზოლირებელი  წყლის 

ჩამკეტის აუცილებლობას, ვინაიდან კოლბაში შექმნილი მცირე ვაკუუმი პირიქით იწოვდა 

ჰაერს გარედან.  რექტორში წარმოქმნილი  მავნე აირების გარემოში  არ გავრცელების ეს 

ვაკუუმური მეთოდი იძლევა   ახალი ტიპის რეაქტორების შექმნის იდეას. კერძოდ,  

რეაქტორისას რომელსაც  ვაკუუმის გამოყენების შემთხვევაში არ ჭირდება გარემოში მავნე 

აირების გაჟონვის  აღმოსაფხვრელად  რთული  და პრობლემური საშუალებების გამოყენება.  

ამ ტიპის რეაქტორის პრინციპიალური აქემა მოცემულია სირათზე 4. 



98 
 

                           

 

სურათი 4.  წორიზონტალური განლაგების ცილინდრული რეაქტორის სქემა. 1-

ცილინდრული რეაქტორი, 2- ვაკუუმ სისტემა, 3-  გამოსამუტი შლამის მასა, 4- რეაქტორში 

წყლისა და  მჟავეების მიმწოდებელი  მილი, 5- გარემოდან შემავალი ჰაერის  დოზირებული 

ნაკადები.   

რეაქტორის ეს შემოთავაზებული კონსტპუქცია  მოითხოვა შემდგომ სრულყოფას ისეთი 

საკითხების თვალსაზრისით, რომლების  დღესდღეობის ისევ  იდეის დონეზაე შეიძლება 

იყოს განხილული. კერძოდ:  კოლბისმაგვარ სისტემებისთვის აუცილებელი სარეველას 

ფუნქცია შეიძლება შეასრულოს  საკუთრივ ჰორიზონტალური რეაქტორის ბრუნბამ. 

ლაბორატორიულ პირობებში ეს ბრუნვა შეიძლება განხორციელდეს ლაბორატორიული 

ბურთულებიანი წისქვილის ბრუნვის  ანალოგიურად;  სარეაქციო  არის  ტემპერატურული 

რეჟიმის დამყარება შეიძლება განხორციელდეს  რეაქტორში წინასწარ  ზედმეტი 

ტემპერატურებიანი ნაერთების შეყვანით და ა. შ...  შლამების გამოტუტვისას ამ 

კონსტრუქციის  ერთი დადებითი მხარე შეიძლება იყოს ის, რომ  რეაქტორის ბრუნვის გამო 

ადგილი არ ექნება  გამოყოფილი  CO2 -ით აქაფებული სუსპენზიის გამოლექვას რეაქტორის 

კედლებზე და მათ პასიურობას გამოტუტვის თვალსაზრისით. ეს საშულებას იძლევა 

ტემპერატურის აწევის ხარჯზე გამოტუტვის პროცესი ჩატარდეს უფრო ინტენსიურად.    

გარდა ამისა ამ  პრინციპის კონსტრუქციამ შეიძლება შეცვალოს ძვირადღირებული უჟანგავი 

ფოლადი თანამედროვე  მნიშვნელოვნად იაფი პლასმასებით.     

                          ჩატარებული სამუშაოს    ძირითადი დასკვნები 

მსხვილმაშტაბიანი ლაბორატორიული და  და  ნახევრად საწარმოო მაშტაბის ცდების  

მოთხოვნების გათვალისწინებით, მიღებული  მონაცემების ანალიზი  გვიჩვენებს: 

1. 0,1 მმ დისპერსიიდან 0,03 მმ-ზე გადასვლა  ამცირებს  პროცესის ხანგძლივობას,  

შესაბამისად  მცირდება    რეაქტორის  გათბობისათვის და სარეველას ბრუმვისათვის 

საჭირო ენერგო დანახარჯი.      

2. ეკოლოგიური უსაფრთხოების თვალსაზრისით, რეაქტორიდან გამოჟონილი  აზოტმჟავას 

სრული შებოჭვა ხორციელდება შემოთავაზებული ჭავლური ვაკუუმტუმბოს სისტემის 
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და ამონიუმის ბიკარბონატის გამოყენებით.  რეკომენდირებულია შემბოჭად ამონიუმის 

კარბონტის და უკუმაცივრის მეთოდების კომბინირება.   

3.  აზოტმჟავური და ამიაკატური სუსპენზიების  ეკოლოგიურად უსაფრთხო ფილტრციები 

განხორციელებადია  ჭავლური ვაკუუმტუმბოების სისტემის გამოყენებით.             

4. ტექნოგენური ნარჩენების აზოტმჟავური გარდაქმნის პროცესებში  ჭავლური 

ვკუუმტუმბოების შემოთავაზებული მეთოდის გამოყენებით მიგნებული რეაქტორის  

გარემოსთან იზოლირების  მეთოდი  რადიკალურად ამარტივებს ქიმიური 

რეაქტორიდან  მავნე აირების გარემოში     გაჟონვის გამორიცხვის   ტრადიციულ  

პრობლემას.   

 

პროექტში თანამონაწილე ორგანიზაციებთან ურთიეთთთანამშრომლობის   მიზნით 

შესრულებულია შემდეგი სამშაოები:  

ქუთაისის   აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტის აგროდეპართანებტისთვის  

დამზადებულია ტექნოგენური ნარჩენების გადამუშავების აზოტმჟავური  მეთოდით 

მიღებული ერთ ერთი სასაქონლო პროდუქტი,  30 ლიტრი  ამონიუმის ნიტრატის  15%-იანი 

ხსნარი.   განსხვავებით ადრე მიწოდებულისგან, ხსნარი შეიცავს   მიკროელემენტების სხით  

რკინას, კალციუმს  და ფოსფორის ნაერთებს, ნარჩენების გადამუშავების დროს 

გამოყენებული ორგანული ნაერთების დაშლის ფრაგმენტეტებს.  სხვადასხვა  ტიპის ღია 

სახის და სასათბურე ნიადაგების მოდიფიცირების/გამდიდრების  მიზნით დაზადებულია  

მოთხოვნილი  შედგენილობის  და მოთხოვნილი რაოდენობის   ინერტული მინეალური 

მასის მნიშვნელოვანი ნაწილი.  

ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტში გადასაცემად  მომზადებულია შეთანხმებული  გრავიმეტრიის 

(0,001 მმ)  და შემადგენლობის  (Si- 35%,  Fe-7 %, Ca – 2 %, AL – 5 %) ინერტული მინერალური 

მასა. ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტში ჩატარებული რეორგანიზაციების შედეგად  გამოწვეული 

საკადრო ცვლიბების გამო, ჯერჯერობით გაურკვეველია   მათთან ჩვენი სამომავლო 

ურთიერთობის საკითხები.   

  

საანგარიშო პერიოდში ჩატარებული დამატებითი აქტივობები   

მავნე მიკროორგანიზმებით დაჭუჭყიანებულ გარემოს   ხშირად ასუფთავებენ ოზონის, 

როგორც   ძლიერი დამჟანგველის,   გამოყენებით.  დაჭუჭყიანებული გარემოს ოზონირების 

მეთოდი გამოიყენება ყველა იმ შემთხვევაში როდესაც    საჭირო ხდება ობიექტის გარემოს 

მავნე მიკროორგანიზმებისაგან უვნებელყოფა.    ეს ობიექტები შეიძლება იყოს სხვადასხვა 

სახის კვების პროდუქტების     საწყობი, სამედიცინო დაწესებულებები, ადამიანთა 

თავშეყრის ადგილები. სასათბურე მეურნებები, საჩითილე „ინკუბატორები―,  

ბიბლიოთეკების წიგნსაცავები და სხვა  მრავალი.  ხშირ შემთხვევაში ეს ამოცანები 

მოითხოვენ     პორტატულ, გადასატანად  მოხრხებული მცირე გაბარიტიანი და სტაბილური 

მოინაცემების მქონე  ოზონატორის გამოყენებას.  ამჟამად სამომხმარებლო ბაზარზე არის 

რამოდენიმე ტიპის (ძირითადად ჩინური წარმოების ) მცირე გაბარიტიანი ოზონატორები. 
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მაგრამ როგორც წესი მათი საექსპლუატაციო ხანგძლივიბა მცირეა და რაც მთავარია მათი 

წარმადობა ჩართვიდან  რამოდენიმე წუთის შემდეგ მკვეთრად ვარდება.   ვარდნის ვარდნის 

ძირითადი მიზეზია ის, რომ ხელსაწყოს ჩართვისთანავე ტემპერატურა  ოზონირების 

რეაქტორში   ძალიან მალე მაღლა იწევს,   ჟანგბადიდან წარმოქმნილი ოზონი კი ამ მატების 

შესაბამისად გარდაიქმნება ისევ ჟანგბადად. 

მიმდინარე საანგარიში პერიოდში  ლაბორატორიაში სტაბილური წარმადონის 

ოზონატრორის შემუშავების მიზნით დანზადებულია და გამოცდილია   რამოდენიმე სახის 

ოზონატორი. ჩვენს მიერ შემუშვებული ყველა ტიპისს ოზონატორების  კვების წყაროდ  

გამოყენებული იყო მცირე გჰაბარიტიანი HONGBA    ფირმის    HB-CO6E     მარკის მაღალი 

ძაბვის ტრანსფორნატორი  გამოსავალი ძაბვით 6000 ვოლტი. ტრანსფორმატორის შესავალი 

ძაბვა, ოზონატორის  წარმადობის გამოცდის პერიოდში რეგულირდებოდა 60- 120 ვოლტის 

ფარლებში. შესაბამისად იცვლებოდა გამოსავალი მაღალი ძაბვის მნიშვნელობა, რაც 

იძლეოდა რეაქტორის ტემპერატურის რეგულირების საშუალებას.  ოზონატორში გამავალი 

ჰაერის ნაკადი ყველა შემთხვევაში შეადგებდა 400 ლ/სთ.  ჰაერის ნაკადის წყაროდ აღებული 

იყო  HAILEA ფირმის    ACO-328  მარკის ჰაერის კომპრესორი წარმადობით 3000 ლ/სთ.  

ჩატარებული კონსტრუქციული ცვლილებებისას  ძირითადი ყურადღება ექცეოდა საკუთრივ 

ოზინატორის შემადგენელი ელემენტებისვის დაბალი ტემპერატურის შენარჩუნება/შექმნას. 

ყველა ოზონატორში მაღალი ძაბვის ელექტრორკალი მიიღებოდა ბარიერის ტიპის 

უჯრედში/რეაქტორში,   რომელშიც ერთ  ელექტროდად  (გარე ელექტროდი) გამოყენებული 

იყო ნიხრომის მართულისგან დამზადებული სპირალი, ხოლო შიდა ელექტროდად 

ალუმინის  მილზე დახვეული ნიხრომის მავთულის სპირალი. სპირალის ხვიების რიცხვი ამ 

ორივე ელექტროდზე შეადგენდა არაუმეტეს  3 ხვიას. ორივე ელექტროდის ეს ხვიები 

ერთმანეთის მიმართ განლაგებულები იყვნენ სიმეტრიულად.  ამ ორ ხვიას ს შორის მანძილი 

შეადგენდა 1  სმ.   ქვემოთ კონსტრუქცუილი სიახლეების თანმიმდევრულად განხილილია 

სხვადასხვა სახის      ოზონატორები.  

1) უჯრედის თავდაპირველი კონსტრუქცია უზრუნველყოფდა  დასაოზონირებელი ჰაერის 

გატარებას უშუალოდ რკალის ზონაში.  ამ შემთხვევაში მაქსიმალური წარმადობა 

(ოპტიმალური შემავალი ძაბვა ტრანსფორმატორში 70 ვოლტი, ჰაერის ნაკადი 400ლ/სთ) 

ოზონატორის ჩართვიდან    პირველი  წუთის განმავლობაში შეადგებდა 0,41 გ/სთ, მეხუთე- 

მეექვსეხუთ წუთებში  0,35 გ/სთ,     10-12 წუთებში 0,30 გ/სთ. ხოლო 20-22 წუთის ფარგლებში 

0,27 გ/სთ. შემცირების მიზეზად ნავარაუდებია   ელექტროდების მახლობელი ზონის 

გახურების შესაბამისად  წარმოქმნოილი  ოზონი დაშლის მატება.  

2) შიდა ელექტროდის საწყისი ტემპერატურის შენარჩუნების და გაცივების მიზნით 

შემუშავებული იყო შემდეგი კონსტრუქციის ოზონატორი. სპეციალურ მოცულობაში 

არსებული წყალი,  წყლის ტუმბოს საშუალებით ცირკულირებდა ოზონატორის შიდა 

ელექტროდის-ალუმინის მილში. წყლის ამ  საცავში ჩადგმული იყო    სამაცივრო სისტემა, ამ 

სისტემის ფრეონის ტუმბოს ჩართვა/გამორთვა (წყლის  ტემპერატურის რეგულირება)  

ხორციელდებოდა  ელექტოთერმორეგულატორის საშუალებით.  ცდები ტარდებოდა 50C-ის 

პირობებში.    ასეთ ტემპერატურაზე  მაქსიმალური წარმადობა (ოპტიმალური შემავალი 
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ძაბვა ტრანსფორმატორში 100 ვოლტი, ჰაერის ნაკადი 400ლ/სთ) ოზონატორის ჩართვიდან    

პირველი ორი წუთის განმავლობაში შეადგებდა 0,43 გ/სთ, მეხუთე- მეექვსე  წუთებში  0,42 

გ/სთ,     20-22 წუთის ფარგლებში 0,41 გ/სთ, ხოლო 20-22 წუთის შემდეგ შენარჩუნებული იყო 

0,41 გ/სთ-იანი წარმადობა.   როგორც ვხედავთ   ტრანსფორმატორში შემავალი ძაბვის 

ოპტიმალურმა მნიშვნელობამ  ამ შემთხვევაში 70 ვოლტის ნაცვლად  შეადგინა 100 ვოლტრი.  

სავარაუდოდ   შემავალი ძაბვისზრდის აუცილებლობა გამოწვეული იყო  მაღალი  ძაბვის 

დენის გაჟონვით  წყლით გაცივების წრედში. ოპტიმალური  წარმადობის აღსადგენად  

(რკალის სიმძლავრის აღსადგენად) საჭირო გახდა შემავალი ძბვის მნიშვნელოვანი გაზრდა.  

გაჟონვის მოსაზრების დამადასტურებელია ორი ეფექტი. პირველი მგომარეობს შემდეგში - 

წყლის მაგივრად დისტილატის გამოყენებამ  (წყლის წინააღმდეგობის გაზრდა) 

ოპტიმალური შემავალი ძაბვის მნიშვნელობა  დაწია 75 ვოლტამდე.  სამწუხაროს , ერთი 

დღიანი მუშაობის შემდეგ ძბვის ეს მნიშვნელობა ისევ აიწია 100 ვოლტამდე, რაც  მიუთითებს 

იმაზე რომ მაღალი ძაბვის გაჟონვის წრედში ხდება გამოყენებული მასალების გახსნა წყალში 

და გამტარებლობის ზრდა.  გარდა ამისა  გაჟონვის არსებობაზე მიუთითბდა ის,  რომ 

წყლისთ გაცივების სისტემის განმხოლოებისთანავე მკვეთრად მატულობდა ოზონირების 

ზონაში ელექტრორკალის ნათება.  ტრანსფორმატორის ზეთის, როგორც მაღალი 

წინააღმდეგობის სითხის გამოყენებამ და მაღალი ძაბვების მიმართ ამ ზეთის მედეგობამ  

შედეგი ვერ გამოიღო, სავარაუდოდ წყალთან შედარებით  ზეთის  ცუდი თბოგამტარობის 

გამო.  წყლით გაცივების შემთხვევაში დროში წარმადობის მაღალი სიდიდე  და პრაქტიკული 

მუდმივობა  მნიშვნელოვანი პარამეტრია        დასამუშვებელი ობიექტში შესაყვანი ოზონის 

რაოდენობის დოზირებისათვის. ამ მხრივ წყლით გაცივების   მეთოდს აქვს სავარაუდოდ 

ერთი უარყოფითი მახარე.  კერძოდ, ვინაიდან დისტილატის გამოყენებისას შეიმჩნევა 

მაღალი ძაბვის ტრანსფორმატორისათვის ოპტიმალური შესავალი ძაბვის დროში ცვლილება, 

ისმება  კითხვას,    რამდენად სტაბილური იქნება წყლით გაცივების სისტემა   წარმადობის 

მუდმივობის თვალსაზრიშით. როგორც ავღნიშნეთ,   ამ პარამეტრის სტაბილურობას 

გადამწყვეტი მნიშვნელოიბა აქვს ობიექტის ოზონირების დოზირებისათვის.  ელექრტოდის 

გაცივების ამ  მეთოდის საბოლოო შეფასება  მოითხოვს   სისტემის დახვეწას კოროზიამედეგი 

მასალების გამოყენების  და  ტექნიკური საშუალებების გაბარიტული ზომების  

მინიმიზაციის თვალსაზრისით.   

3)  ოზონირებული ჰაერის გამოყენებეის პრაქტიკულად ყველა შემთხვევაში მნიშვნელოვანი 

ხდება  ოზონის შემცველობის    საკითხი.   ოზონირების გარემოს  თერმული  მახასიათებლის 

გამო  ოზონის ოპტიმალური შემცველობა  ოზონირებულ ჰაერში საშუალოდ  0,4 გ/სთ. 

შესაბამისად ოზონირებულ ჰაერში  99%  ჟანგვის თვალსაზრისით პასიური აირებია (აზოტი, 

ჟანგბადი , ნახშირორჟანგი დ სხვა).. ეს მდგომარეობა  უმეტეს შემთხვევაში  ართულებს 

ოზონის როგორც დამჟანგველის  გამოყენების შესაძლებლობას ქიმიურ პროცესებში.  ამავე 

დროს, ზოგიერთ სპეციფიურ  შემთხვევაში,   რამდენადაც მნიშვნელოვანია  ოზონის  

როგორც    ეკოლოგიურად უსაფრთხო  დამჟანგველის  გამოყენება, იმდენად აუცილებელი 

ხდება  აირების  ნარევში ოზონის შემცველობის გაზრდა.  ეს  გაზრდა ჩვენს მიერ მოსინჯული 

იქნა  ორი გზით: ამათგან პირველი ითვალისწინებს ოზონირების სივრცეში ჰაერის მაგივრად  
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ჟანგბადის გატარებას და მეორე - ოზონირების ზონის  ტემპერატურის მნიშვნელოვნად 

გაცივებას.  

4) ლაბორატორიაში შემუშავებულ     ოზონატორში ჰაერის მაგივრად  აირადი ჟანგბადის 

გატარებით ოზონის კონცენტრაციამ ოზონატორიდან გამოსულ აირში    პირველ 2 წუთში  

შეადგინა  1,9 გ/ლ,  7 წუთის შემდეგ (ოზინატორი იწყებს გაცხელებას) წარმადობამ შეადგინა 

1,2 გ/ლ. პროცესის პირველ წუთებში  0,4 დან 1,9 გ/სთ-მდე  გაზრდა საკმაოდ კარგად 

შეესაბამება ჰაერში ჟანგბადის 21%-სა და  სუფთა შანგბადის 100%-ის თანაფარდობას. ეს 

ერთხელ კიდევ მიუთითებს  იმაზე,  რომ  ოზონატორში რკალის  ერთი და იგივე   

პირობებში, ჟანგბადის ოზონად გარდაქმნის სტაბილურობას     განსაზღვრავს ამ სივრცის  

ტემპერატურა.  

5) ოზონირების  ზონის გამაგრილებლად ჰაერის შეცვლის მიზნით ზემოთ აღწერილ 

ოზონატორებზე ჩატარებული იყო კოდევ ორი მიმართულების კვლევები:   პირველი  

როდესაც  საკუთრივ ოზონატორის უჯრერდი  და ოზონატორის გამოსასვლელი მილი 

ცივდებოდა  მშრალი ყინულით  (-600C) და  მეორე როდესაც   დამატებით ცივდებოდა 

ოზონატორში შესასვლელი ჰაერის მილიც.  ეს მეორე ვარიანტი   აუცულებელი გახდა  იმის 

გამო, რომ ოზონატორის ჩართვიდან 10 წუთის შემდეგ  ოზონირების  სივრცეში დაგროვდა 

გამოყინული კონდენსირებული წყალი რომელმაც  გაავსო ელექტროდებს შორისი სივრცე და 

ჩააქრო  ოზონირებისთვის აუცილებელი განმუტვის რკალი/პლაზმა. პროცესის დასაწყისში 

და პლაზმის ჩაქრობამსე    წარმადიბებმა შეადგინეს 0,96 გ/სთ.  მშრალი ყინულის 

ტემპერატურის დონეზე გაცივებული ოზონატორის ზონაში წყლის გამოყინვის 

გამოსარიცხად ოზონატორში შემავალი ჰაერის 2 სანტიმეტრის დიამეტრრის და  30 სმ -ის 

სოგრძის  მილი  ჰაერის გატარების პროცესში ცივდებოდა    მშრალი ყინულით.   ამ 

სისტემებში ძატარებული ცდების საფუძველზე დადგენილი იქნა, რომ ცივი ზონის ეს 

მანძილი გარანტირებულად  გამორიცხავდა სინესტის გამოყინვას პლაზმის ზონაში.  

სავარაუდოდ, გარდა ელექტროდების გაცივებისა, ამ მანიპულაციით    ოზონირების არეში  

უნდა შესულიყო მნიშვნელოვნად უფრო ცივი ჰაერი.  ასეთ პირობებში ჩატარებულმა ცდებმა 

აჩვენეს, რომ წარმადობა მნიშვნელოვნად აიწია  და მშრალი ყინულის სრულ  აორლებამდე 

შეადგინა 0,95-0,97 გრ/სთ,   იმის გათვალისწინებით, რომ ატმოსფერული ჰაერის  ჟანგბადით 

შეცვლისას ოზონატორის წარმადობა იზრდება  5-ჯერ, სავრაუდოა ჟანგბადთან ერთად 

მშრალი ყინულის გამოყენება საშუალებას უნდა იძლეოდეს  წარმადობა 4-4,5 გ/სთ -მდე 

გაიზარდოს. მიუხედავად სიმარტივისა, სამწუხაროდ ეს ვარიანტი შემოწმებული არ არის.   

ბუნებრივია, გაცივების პროცესი მნიშვნელოვნად ართულებს და აძვირებს ოზონის მიღებას. 

მაგრამ  მისაღები იქნება ზოგირთი სპეციფიური მიზნისთვის, რომლისთვისაც რეაგენტის  

ჟანგვით უნართან   ერთად  გადამწყვეტია  რეაგენტის  ეკოლოგიურობა  და გამოყენებულ 

აირში ოზონის რაც შეიძლება  მაღალი შემცველობა. შესაძლებელია ასეთი 

დანიშნულებისათვის   მისაღები იყოს მიღების პროცესის სირთულე და  პროდუქტის 

თვითღირებულება.                                                                                                                                  

6) ავტონომიურად მოქმედების, სტაბილური წარმადობის  და ტრანსპორტირებისთვის  

მოსახერხებელი   გაბარიტული ზომის  ოზონატორის შექმნის   მიზნით შემუშავებული იქნა 
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ოზონატორის კიდევ ერთი   ვარიანტი.   ეს  ვარიანტი ითვალისწინებდა  ოზინატორის 

გაგრილებას გარემოში არსებული ჰაერის ნაკადით.   ეს სიტემა  დაფუძნებულია  

პარალელურ რეჟიმში მომუშავე  ორ რეაქტორს/ოზონატორის უჯრედის მუშაობაზე. მართვის 

სისტემის საშუალებით   ეს უჯრედენი  ოზონირების  რეჟიმში მუშაობდენ  მონაცვლეობით 

გარკვეული პერიოდულობის განმავლობაში. ორივეში დამოიკიდებლად და უწყვეტად 

გაედინება ჰაერის ნაკადები, შესაბამისად   გამორთული ოზონატორის შიდა ნაწილი  

ცივდება, ხოლო მომქმედში ხდებოდა ოზონირება. ოზინატორების ჩართვა/გამორთვის 

მართვის სიტემა  პარალელურ  რეჟიმში    უზრუნველყოფს  ოზონირებული აირის მუდმივ 

მიწოდებას დანადგარის  გამოსასვლელში.  ოზონატორის უჯრედის კორპუსის გარედან 

გაცივება ხდება    მუდმივ რეჟიმში   მცირე ზომის ელექტროვენტილატორებით. გარდა ამისა 

დანადგარში განხორციელებულია   მაღალი ძაბვის ტრანსფორმატორის პირველად ქსელში 

მიწოდებული ძაბვის ფართე დიაპაზონში   რეგულირების  საშუალება.   სისტემების 

ოპტიმალური  წარმადობის პირობების  დადგენის მიზნით ჩატარებული იყო ცდების სერია 

რომლებშიც იცვლებოდა ოზონატორების მუშაობის პერიოდი   0,5 წუთიდან   ოთხ წუთამდე 

(ნახევარი წუთის ბიჯებით) და აგრეთვე ტრანსფორმატორის  შესავალი ძაბვა   65 დან 100 

ვოლტის ფარგლეში (ხუთი ვოლტის ბიჯით).  ცდების  ჯამური ხანგძლივობა შეადგენდა 2 

საათს. ემპირიული მეთოდით  მიგნებულია მაქსიმალური წარმადობის  (0,42÷0,40 გ/სთ) 

პირობებია: ჰაერის კომპრესორის წარმადობა 3000 ლ/სთ, ჰაერის ნაკადის ინტენსივობა 

საკუთრივ ოზონატორებში 400ლ/სთ (ზედმეტი ჰაერის ნაკადი  ხმარდება უჯრედის 

გაცივებას მისი გათიშვის პერიოდში). მაღალი ძაბვის ტრანსფორმატორის შემავალი ძაბვა 70-

75 ვოლტი.  2 საათიანი ცდის განმავლობაში    წარმადობის       0,42 დან 0,40გ/სთ-ამდე    

შემცირების მიზეზის დასადგენად, ერთერთ სპეციალურად დაყენებულ ცდაში 

გამოყენებული იყო ორი ერთნაირი წარმადობის და წარმოშობის ჰაერის კომპრესორი, 

რომლებიც ირთვებოდნენ ერთმანეთის მონაცვლეობით ხუთ ხუთი წუთის განმავლობაში, ამ 

მანიპულაციას მნიშვნელოვნად უნა შეემცირები საკუთრივ კომპრესორის გათბობა   და 

შესაბამისად კომპრესორიდან  გამოსული ჰაერის ტემპერატურა. შედეგად  2 საათიანი 

მუშაობის  პერიოდის დასასრულს ოპტიმალური  წარმადობა მიუახლოვდა 0,42-ს.    

ამდენად      ჩატარებული კვლევის საფუძველძე შეიძლება  შემდეგი დასკვნების გაკეთება: 

ატმოსფერული ჰაერის ნაკადით ოზონატორის უჯრედის ელემენტების ტემპერატურის  

სტაბილირება საშუალებას იძლევა პარალელურად მომუშავე ორი ოზონატორის უჯრედიან 

სისტემაში  განხორციელდეს საათში 0,42გ ოზონის წარმადობის მიღწევა ხანგძლივი დროის 

მანძილზე; სხვადასხვა ტემპერატურაზე ჩატარებულმა ცდებმა აჩვენა, რომ ატმოსფერული 

ჰაერის ნაცვლად  ჟანგბადის და უჯრედის დაბალტემპერატურული გაცივების მეთოდის 

გამოყებით   შესაძლებელია  ოზონატორის    წარმადობის  4÷4,5  გ/სთ- მდე გაზარდა.   

  

 

3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით 

დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  ----------- 

 

4. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები ---------- 
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5. პატენტები (არსებობის შემთხვევაში): 

5.1. საერთაშორისო პატენტები ------------- 

 

5.2. ეროვნული პატენტები -------- 

 

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

6.1. მონოგრაფიები/წიგნები -------------- 

 

6.2. სახელმძღვანელოები ------------- 

 

 

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI --------- 

 

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით ----------- 

 

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

7.1. მონოგრაფიები/წიგნები ------------- 

 

7.2. სახელმძღვანელოები ---------- 

 

7.3. სტატიები ------------------ 

 

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა ---------- 

 

 

 

 

 

                                                                პროექტი 11 

 

 

 

 

 

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი: 

1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 

1. 1. პროექტი:  არაორგანული პოლიმერების- კონდენსირებული ფოსფატების სინთეზი და 

ფუნდამენტური კვლევა, .2014-2024 წლები. 

მიმართულება - 1. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი. 

ქვემიმართულება - 1.4. ქიმიური მეცნიერებანი. არაორგანული ქიმია; ახალი მასალები და 

ტექნოლოგიები. არაორგანული პოლიმერები.  

აგრეთვე მეორე მიმართულება (EUROSTAT-ისა და OECD-ის კლასიფიკატორის შესაბამისად): 
 2. ინჟინერია და ტექნოლოგიები; 
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ქვემიმართულება - 2.10, ნანო-ტექნოლოგია . ნანო-მასალები. 

 

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1. მარინე ავალიანი - სამეცნიერო თემის ხელმძღვანელი : სამეცნიერო-კვლევითი გეგმის 

შედგენა, ექსპერიმენტების დაგეგმვა/მონიტორინგი, შედეგების გაანალიზება, ახალი 

სამეცნიერო პუბლიკაციების  მოძიება თემის ირგვლივ  და ინტერნეტ-ნავიგაცია, სამეცნიერო 

პუბლიკაციები   იმპაქტ-ფაქტორიან და რეიტინგულ ჟურნალებში, კვლევითი ჯგუფის  

კონფერენციებში ჩართულობის უზრუნველყოფა, ახალგაზრდა მეცნიერთა დატრენინგგება. 

2. ნანა ბარნოვი - ძირითადი შემსრულებელი, ექსპერიმენტების მოსამზადებელი სამუშაოები 

და სინთეზების ჩატარება ;  

3. ქეთევან ჩიქოვანი, - ძირითადი შემსრულებელი, სინთეზების ჩატარება და მონიტორინგი ;  

4. მარიამ ვიბლიანი, - დახმარება ქიმიური ანალიზის ჩატარებისას ;  

5. ელენე შაფაქიძე - ფიზიკურ-ქიმიური  კვლევების უზრუნველყოფა; მონაწილეობა 

სტატიების გაფორმებაში;  

6. გულნარა თოდრაძე - დახმარება  ანალიზური მეთოდებით კვლევებში, აგრეთვე თემაში 

ჩართული ახალგაზრდა მკვლევარების / მაგისტრანტების ერთობლივი ტრეინინგი. 

 

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების 

შესრულების შედეგები  

2.1.  

1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 

1. პროექტი:  არაორგანული პოლიმერების- კონდენსირებული ფოსფატების სინთეზი და 

ფუნდამენტური კვლევა  

მიმართულება - 1. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, 2014-2024 წლები. 

 

მიმდინარე  2022 წლის ეტაპი- 

სამკომპონენტიანი სისტემების M2O3-P2O5-H20  შესწავლა 50°-350°C ტემპერატურულ 

ინტერვალში და  დამატებითი კომპონენტის - მონოვალენტური მეტალის ოქსიდის შეტანით   

პოლიმერული  ულტრაფოსფატების მიღების შესაძლებლობის კვლევა  

 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

 1. მარინე ავალიანი - სამეცნიერო თემის ხელმძღვანელი : სამეცნიერო-კვლევითი გეგმის 

შედგენა, ექსპერიმენტების დაგეგმვა/მონიტორინგი, შედეგების გაანალიზება, ახალი 

სამეცნიერო პუბლიკაციების  მოძიება თემის ირგვლივ  და ინტერნეტ-ნავიგაცია, სამეცნიერო 

პუბლიკაციები   იმპაქტ-ფაქტორიან და რეიტინგულ ჟურნალებში, კვლევითი ჯგუფის  

კონფერენციებში ჩართულობის უზრუნველყოფა, ახალგაზრდა მეცნიერთა დატრენინგგება. 

2. ნანა ბარნოვი - ძირითადი შემსრულებელი, ექსპერიმენტების მოსამზადებელი სამუშაოები 

და სინთეზების ჩატარება ;  

3. ქეთევან ჩიქოვანი, - ძირითადი შემსრულებელი, სინთეზების ჩატარება და მონიტორინგი ;  

4. მარიამ ვიბლიანი, - დახმარება ქიმიური ანალიზის ჩატარებისას ;  

5. ელენე შაფაქიძე - ფიზიკურ-ქიმიური  კვლევების უზრუნველყოფა ; მონაწილეობა 

სტატიების გაფორმებაში;  
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6. გულნარა თოდრაძე - დახმარება ანალიზური მეთოდებით კვლევებში, აგრეთვე თემაში 

ჩართული ახალგაზრდა მკვლევარების / მაგისტრანტების ერთობლივი ტრეინინგი. 

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
1. სამკომპონენტიანი სისტემების M2O3-P2O5-H20  შესწავლა 50°-350°C ტემპერატურულ 

ინტერვალში და დამატებითი კომპონენტის - მონოვალენტური მეტალის ოქსიდის შეტანით   

პოლიმერული  ულტრაფოსფატების მიღების შესაძლებლობის კვლევა  

კვლევის მიზანს შეადგენდა არაორგანული პოლიმერების, კონკრეტულად კი 

კონდენსირებული ფოსფატების სინთეზი და ფუნდამენტური შესწავლა. ექსპერიმენტების 

მთელი სერიების საფუძველზე დაგროვილია მნიშვნელოვანი სამეცნიერო გამოცდილება 

პერსპექტიული კონდენსირებული ოლიგო-, პოლი– და ციკლოფოსფატების სინთეზის, მათი 

აგებულების დადგენის და თვისებების შესწავლის სფეროში.  

აქტუალობა : 

კონდენსირებული ფოსფატები მეტად საინტერესო  არაორგანული პოლიმერების კლასია, 

რომელთაც უნიკალური და რთული ქიმური ბუნება გააჩნიათ,  ამასთანავე ისეთი 

თვისებების სპექტრი ახასიათებთ, რომელთა ანგარიშისგაწევით მათი გამოყენების ფართო 

პერსპექტივები უდავოა. ამის დადასტურებაა მსოფლიოს მეცნიერთა დიდი ინტერესი 

მსგავსი ნაერთების სინთეზის და მათი გამოყენებადობის გზების ძიების მიმართ.  

მთავარი მიზანი იყო ახალი ფაზების ფორმირება და ხსნადობის შესწავლა 

მრავალკომპონენტიან სისტემაში, აგრეთვე პოლიფოსფორის მჟავაში სამვალენტიანი 

ლითონის ოქსიდების ხსნადობის ტემპერატურული დიაპაზონის გამოკვლევა, ასევე 

სარეაქციო არეში დამატებითი კომპონენტის, კერძოდ - მონოვალენტური მეტალის ოქსიდის 

შეტანით   პოლიმერული  ციკლო- პოლი- ან ულტრაფოსფატების მიღების შესაძლებლობის 

კვლევა.  

საწყისი კომპონენტები და კვლევის მეთოდები  

საწყისი კომპონენტებია : H3PO4, (85%), M2O3 და Na2CO3, სინთეზის ტემპერატურული 

ინტერვალი 50°-350-380°C (სადაც M-Ga და ზოგიერთი ექსპერიმენტის შემთხვევაში - Sc). 

სამკომპონენტიანი სისტემების M2O3-P2O5-H20   კვლევისას სინთეზირებული არაორგანული  

ფოსფატების შედგენილობის დასადგენად გამოყენებული იქნა გრავიმეტრული, 

ფოტომეტრული, მოცულობითი, აგრეთვე ატომურ-აბსორბციული ანალიზი, 

რენტგენოფაზური და რენტგენოსპექტრალური ანალიზის მეთოდები (ამ შემთხვევაში, 

კვლევა შესრულდა JEOL JSM-6510LV X-MaxN20 რენტგენის ანალიზატორით).   

ჩატარებული წინასწარი კვლევების საფუძველზე სამვალენტიანი მეტალების 

განსაზღვრისთვის შერჩეულ იქნა გრავიმეტრული -  ოქსიქინოლინით დალექვის მეთოდი, 

რომელიც დამუშავებული, გაუმჯობესებული და ადაპტირებული იქნა ჩვენს მიერ 

კონკრეტულად არაორგანული პოლიმერების ნიმუშებისთვის.  ის შერჩეული იქნა შემდეგი 

არგუმენტების შესაბამისად: 

1. შედარებით მცირე წონაკის გამოყენების შესაძლებლობა, 

2. ანალიზის ძალიან დიდ სიზუსტე და საუკეთესო განმეორებადობა, 

3. განსაზღვრის შედარებით მარტივი მეთოდი. 

ასევე მოხდა მიღებული ნაერთების აგებულების კვლევა თერმოგრავიმეტრული მეთოდის და 

რენტგენოფაზური ანალიზის მეშვეობით. მეტალები განისაზღვრა კომპლექსომეტრიით,  

სპექტრო-ფოტომეტრიით და რენტგენო-სპექტრალური ანალიზით. მოლური თანაფარდობა 

n=P/MIII იყო მუდმივი თითოეული ექსპერიმენტისთვის, თუმცა ცვალებადი სხვადასხვა 

ექსპერიმენტისთვის და  მერყეობდა შემდეგ დიაპაზონში: 10-დან 20-მდე. სინთეზის 

პროცესის ხანგრძლივობა იყო 6-7 დღიდან 28-30 დღემდე (უფრო იშვიათად, რაც 
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განისაზღვრებოდა ექსპერიმენტის ტემპერატურისა და სინთეზის პროცესის მთავარი მიზნის 

შესაბამისად). თხევადი ფაზისა და ფაზების ნარევის ანალიზისთვის ნიმუშების აღება 

ხდებოდა კვარცის კაპილარით და შემდეგ მოთავსება დახურულ მინის კონტეინერში. იმის 

გასარკვევად, თუ რამდენად მიღწეული იყო წონასწორობა, პერიოდულად ხდებოდა 

თხევადი ფაზის ნიმუშების გაანალიზება ფოსფორის და გალიუმის  შემცველობაზე. 

წონასწორობის მდგომარეობის მიღწევას ადასტურებდა ის ფაქტი, როდესაც ერთი და იგივე 

შედეგები მიიღებოდა. პოლიფოსფორმჟავათა არეში სინთეზის დროს წარმოქმნილი 

კრისტალური ფაზების გამოცალკევება  ხდებოდა ხსნარ-ნალექის გაციების და მყარი ფაზის 

გაფილტვრის შემდეგ 0,5 ლ  ცხელი გამოხდილი წყლით  გარეცხვით, შემდეგ კრისტალური 

ფაზის გარეცხვა ხდებოდა ეთანოლით და აცეტონით და გაშრობა თერმოსტატში. 

ახლად სინთეზირებული კონდენსირებული ნაერთების ელემენტარული შედგენილობა 

შესწავლილ იქნა გრავიმეტრული ანალიზით. ფოსფორი განისაზღვრა მოლიბდატის ნარევისა 

და ქინოლინის ხსნარის გამოყენებით, ხოლო სამვალენტიანი ლითონი განისაზღვრებოდა 

ჰიდროქსიქინოლინის დალექვის მეთოდით. რენტგენოგრამები ჩაწერილია ДРОН -3М ტიპის 

რენტგენულ დიფრაქტომეტრზე Cu-Kα ანოდის გამოსხივებით,  2θ= 100 - 600 დიაპაზონში. 

დეტექტორის სიჩქარეა 20/წთ, dα/n – სიბრტყეთა შორის მანძილია, ხოლო I/I0 – ფარდობითი 

ინტენსივობა. საანალიზო ნიმუშებში საწყისი არაორგანული რეაქტივები (KCl,   Sc2O3, AgNO3, 

და მათი ჰიდრატები) არ აღინიშნება. მიღებულ რენტგენოგრამებზე ფაზათა 

იდენტიფიცირება მოხდა ამერიკის დიფრაქციული მონაცემების საერთაშორისო ცენტრის 

((American Society for Testing and Materials – ASTM) სტანდარტული მონაცემების შესაბამის 

ეტალონებთან შედარებით. თერმოგრავიმეტრული ანალიზი ტარდებოდა Derivatograph 

Q1500-D (heating rate of 10 degree/min., გახურების მაქსიმალური ტემპერატურა 1280 °C) . 

განსაზღვრის მეთოდიკები, ხსნარის წინასწარი მომზადება 

თხევადი ფაზის 1-2 გ ნიმუში ჰიდროლიზდება 1-2 საათის განმავლობაში კონცენტრირებულ 

მარილმჟავასთან ერთად ადუღებით. შემდეგ ხდებოდა ხსნარის განზავება 50 მლ-მდე და 

წარმოებს ანალიზი სამვალენტიანი მეტალის - გალიუმის და ინდიუმის შემცველობაზე. 

ვინაიდან კონდენსირებული ფოსფატები საკმაოდ მდგრადია, ამიტომ ნეიტრალურ 

რეაქციამდე გარეცხილი მყარი ფაზის 0,15 გ ნიმუშის შელღობა ხდება  3-4 მარცვალ 

კალიუმის ტუტესთანთან ხსნადი ფორმის მისაღებად, შემდგომ ჰიდროლიზირდება HCl-ის 

თანაობისას და ზავდება 50 მლ-მდე. ამის შემდეგ საანალიზო ხსნარი მზადაა და უკვე 

შეიძლება საჭირო ალიქვოტის აღება კვლევების საწარმოებლად P, Ga და/ან In-ის 

რაოდენობრივი შემცველობის განსაზრვრის მიზნით. 

ფოსფორის განსაზღვრა ქინოლინ-მოლიბდატური მეთოდით 

წინასწარ მომზადებული ზემოთ აღწერილი ხსნარიდან ვიღებთ ალიქვოტურ ნაწილს 5 მლ-ს, 

რომელსაც დავამატებთ დაახლოებით 200 მლ გამოხდილ წყალს, ვაცხელებთ ადუღებამდე, 

შემდეგ ვამატებთ 25 მლ მოლიბდატის რეაქტივს და თანდათანობით, წვეთ-წვეთობით, 

ვამატებთ ქინოლინის ხსნარს. იწყება დალექვა. ნალექს ვაყოვნებთ  დაახლოებით 

საათნახევრით,  შემდეგ  ვფილტრავთ ფორებიან ტიგელში G4. გაფილტრულ ნალექს 

ვაშრობთ საშრობ კარადაში დაახლოებით 130°-140 °C -ზე დაახლოებით 1 საათის 

განმავლობაში. ფოსფორზე გადათვლის ფაქტორია 0,0321. 

გალიუმის განსაზღვრის მეთოდიკა ორთო-ოქსიქინოლინით 

წინასწარ მომზადებული ხსნარიდან ვიღებთ ალიქვოტურ ნაწილს 15 მლ-ს, რომელსაც 

დავამატებთ დაახლოებით 100 მლ გამოხდილ წყალს, ვამატებთ დაახლოებით 3-4 -ან 5 მლ 

ორთო-ოქსიქინოლინს, ვაცხელებთ 70-80°C-დე და წვეთ-წვეთობით ვამატებთ ამიაკის ხსნარს 

(1 :  1) სრულ დალექვამდე. ხსნარის ფერი ნალექს ზემოთ უნდა იყოს ბაცი-ყვითელი. ამიაკის 

დამატებიდან  30-40 წამის შემდეგ გამოიყოფა  ლიმონისფერი ნალექის ფანტელები.  
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დალექილი მასა ანუ ხსნარ-ნალექი უნდა დავტოვოთ წყლის აბაზანაზე 2 საათის 

განმავლობაში, შემდეგ უნდა გადმოიდგას და დაყოვნდეს 6-12 საათის განმავლობსში. 

გაფილტვრა ხორციელდება  G3 ან G4 ფოროვან ტიგელში წყლის ტუმბოს მეშვეობით, თბილი 

წყლით. ნალექის გაშრობა ხდება  120°-130 °C -ზე. Ga -ზე გადათვლის ფაქტორია 0, 1389.  

5%-ნი 8--ოქსიქინოლინის ხსნარი  2N ძმარმჟავაში წინასწარ უნდა იქნას მომზადებული.  

ზოგჯერ დასალექად ამატებენ  არა ამიაკის ხსნარს, არამედ ბუფერს, რომელიც შედგება 15 მლ 

2N NH4OH და 30 მლ 2N CH3COONH4  -საგან. ბუფერი ისეა შერჩეული, რომ დალექვის შემდეგ 

рН იყოს  6,5-დან 8,2-დე. თუ рН 8,8-ზე მეტია, გამოილექება მინარევები‚ რომელსაც 

მოყავისფრო ფერი აქვს. 

ხსნადობის შესწავლა სისტემაში Ga2O3-P2O5-H20 

ხსნადობის შესწავლის ძირითადი შედეგები ნაჩვენებია ნახაზზე (1) და ცხრილში (1).  

ხსნადობის მრუდის აგებისას აღმოჩნდა, რომ ის შედგება ორი ტოტისაგან, რომლებიც 

შეესაბამება ოლიგოფოსფატის - გალიუმის მჟავა ტრიფოსფატის GaH2P3O10 კრისტალიზაციას 

ტემპერატურულ დიაპაზონში 140-145 °C, რაც განივრცობა დაახლოებით  220 °C-მდე, ხოლო  

225 °C-ზე ზემოთ გამოიყოფა გალიუმის პოლიფოსფატი Ga(PO3)3. ევტონიკა მდებარეობს 220-

225 °C ტემპერატურაზე ფოსფორის ოქსიდის P205 დაახლოებით 81% კონცენტრაციისას. 

აღნიშნული ნაერთების ხსნადობა არის დაახლოებით 1% და მცირდება ტემპერატურის 

მატებასთან ერთად. მაღალ ტემპერატურაზე სხვა ფაზები არ გამოვლენილა. 145 °C-ზე 

დაბალი ტემპერატურის რეგიონში, სადაც შესაძლებელი იყო  გალიუმის მჟავა 

ორთოფოსფატის კრისტალიზაცია, ჩვენ ვერ მივიღეთ გაჯერებული ხსნარ-ნალღობი მყარი 

ფაზის მაღალი ხსნადობის და მეტასტაბილური ბლანტი ზეგაჯერებული ხსნარების 

წარმოქმნის ტენდენციის გამო.  

რენტგენოფაზურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ ტრიფოსფატი გამოიყოფა ორი ფორმით: I და II 

მოდიფიკაციებით. I ან II მოდიფიკაციის ფორმირება, როგორც ჩანს, არ არის დამოკიდებული 

ტემპერატურაზე, მაგრამ განისაზღვრება კომპონენტების თანაფარდობით კრისტალური 

ნუკლეაციის მომენტში. ჩვენმა კვლევებმა ცხადყო, რომ როდესაც არის P/Ga=5 თანაფარდობა, 

კრისტალდება ფორმა II, ხოლო ფოსფორის უფრო მაღალი შემცველობისას მიიღება 

ჰიდრატირებული ფორმა GaH2P3O10. H20. აღმოჩნდა, რომ თავდაპირველად ორივე ფორმა 

უწყლოა (იხ. სქემა - ნახაზი 1) სხივების გადაკვეთა ხდება ზუსტად Ga2O3.3P2O5.2H2O 

კომპოზიციაზე, რომელიც შეესაბამება ფორმულას 2GaH2P3O10, მაგრამ შემდგომში წყლით 

გარეცხვისას, ასევე ჰაერის ტენიანობასთან შეხებისას ერთ-ერთი ფორმა, კერძოდ - I ფორმა 

შთანთქავს დაახლოებით ერთ ან ორ მოლ წყალს. შემდგომმა გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ 

გალიუმის ტრიფოსფატი GaH2P3O10.H20 აქვს ძალიან აშკარად გამოხატული იონ-

მიმომცვლელი თვისებები, თუმცა ფორმა II -ს ეს თვისება არ გააჩნია. გამოკვლევებმა აჩვენა, 

რომ მას გააჩნია აშკარად გამოხატული იონ-მიმომცვლელი თვისებები. მაგალითად, ამ 

ფაზაზე კალიუმის ქლორიდის ხსანარის დამატებისას pH სწრაფად მცირდება და 1-ის ტოლი 

ხდება. 

GaH2P3O10 . (1-2)H20 -ის პოტენციომეტრული ტიტრირებისას 0,1 % -ნი NaOH-ის ხსნარით 

(Ga2O3 -ის შემცველობა წინასწარ დადგენილი იყო და =26,1%), ტიტრაციის მრუდზე ისახება 

ორი ნახტომი, რომელიც მიუთითებს GaH2P3O10 . H20 -ის საფეხურებრივ ურთიერთქმედებას 

ნატრიუმის ტუტესთან (ნახაზი 2). პირველ ეტაპზე მიიღება ნატრიუმის ტრიფოსფატი 

Na2GaP3O10 . H20 ; მეორე საფეხურზე კი (როდესაც pH>7) იწყება ნაერთის გახსნა და 

კომპლექსნაერთების წარმოქმნა. ნატრიუმის ტრიფოსფატის Na2GaP3O10.H20 დამუშავებისას 

მარილმჟავით და შემდგომ NaOH-ით ტიტრირების შედეგად კვლავ მიიღება GaH2P3O10 . H20.  
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ნახაზი 1. ხსნადობა სამკომპონენტიან სისტემაში M2O3-P2O5-H20.  

 

 

 

 

 
                                                                                               მლ, NaOH 

 

ნახაზი 2. მჟავა ტრიფოსფატის პოტენციომეტრული ტიტრირება ნატრიუმის ტუტით 

 

 

ფაზების წარმოქმნისა და ხსნადობის შესწავლის შედეგები მოცემულია ცხრილში(1). 

ცხრილი 1.  

ფაზების წარმოქმნა და ხსნადობა სისტემაში Ga2O3-P2O5-H20 50-380°C ტემპერატურულ 

ინტერვალში 
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t,°c 

თხევადი ფაზის 

შედგენილობა, % 

 

 

 

თხევადი და 

მყარი 

ფაზების 

ნარევის 

შედგენილობა,

% 

 

 

წყლით გარეცხილი მყარი 

ფაზის შედგენილობა, %  

 

  

 

მიღებული 

ნაერთის 

ფორმულა 

 

 

P₂ O

₅  
Ga₂ O₃  

P₂ O

₅  

Ga₂ O

₃  

P₂ O

₅  

Ga₂ O

₃  

P₂ O₅ /Ga₂

O₃  

 50  -  -  -  -  -  -  - 

მეტასტაბილური 

ზენაჯერი ხსნარი  

 10

0  -  -  -  -  -  -  - 

მეტასტაბილური 

ფაზა  

 14

5  75,40  0,75  74,25  4,00  64,74 28,98   2,98 

}GaHշ PᴣO₁₀ 

 

 16

0  77,20  0,30  -  -  65,60  28,8  3,02 

 17

0  77,98  0,64  -  -  62,50 

    

26,70    3,08 

 20

0  78,93  0,82  77,60  3,00  61,06  27,30  2,89 

218

-

220  80,90  0,44  79,80  2,80  -  -  - 

225  81,00  0,24  78,39  6,67  69,78  30,44  3,02 

 

230  82,17  0,19  -  -  70,20  29,00  3,08 

265  82,70  0,16  -  -  69,61  30,50  3,01 

315  85,40  0,09  82,11  8,38  69,40  30,40  0,00 

380  88,00 

 არაა 

აღმოჩენი

ლი  -  -  69,50  30,50  3,01 
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გალიუმის ტრიფოსფატების ორივე კრისტალური ფორმის რენტგენოფაზური ანალიზით 

კვლევის შედეგები და მათი შედარება სინთეზირებულ ლითიუმ-გალიუმის ტრიფოსფატის 

ასევე იონმიმომცვლელ ფორმასთან მოცემულია მე-3 და 3ა ნახაზებზე. 

 

 

 

 

 
ნახაზი 3. ნაერთების a-GaH2P3O10.H20 ; b-LixH2-XGaP3O10 .H2O (n=Li/Ga=5) ; c- LixH2-X GaP3O10  .H2O 

(n=Li/Ga=2,5) რენტგენოგრამები. 
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ნახაზი 3ა. გალიუმის ტრიფოსფატის GaH2P3O10   ფორმა II -ის რენტგენოგრამა. 

 

 

 

როგორც აშკარადგ ჩანს რენტგენოგრამებიდან, გალიუმის ტრიფოსფატის ჰიდრატირებული 

(იონმიმომცვლელი) ფორმა იზომორფულია ჩვენს მიერვე სინთეზირებული ლითიუმ-

გალიუმის ტრიფოსფატის ჰიდრატირებული ფორმისა, ხოლო არაჰიდრატირებულ ფორმა II- 

განსხვავებული რენტგენოგრამა აქვს. 

მე-4 და მე-5 ნახაზებზე მოცემულია გალიუმის ტრიფოსფატის ორივე ფორმის 

თერმოგრავიმეტრული ანალიზით კვლევის შედეგები. გალიუმის მჟავა ტრიფოსფატის - 

იონმიმომცვლელი ფორმის GaH2P3O10.H20 თერმოგრავიგრამაზე (ნახაზი 4) კარგად 

ფიქსირდება წყლის კარგვა ორ საფეხურად, რაც პასუხობს საკრისტალიზაციო წყლის და 

ნაერთში ქიმიურად ბმული წყლის კარგვას 100-დან 200°C-დე და 400-დან 460 °C-დე 

შესაბამისად. 

 

       
ნახაზი 4. გალიუმის მჟავა ტრიფოსფატის GaH2P3O10  თერმოგრავიგრამა 
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ნახაზი 5. გალიუმის მჟავა ტრიფოსფატის - იონმიმომცვლელი ფორმის GaH2P3O10. H20 

თერმოგრავიგრამა - წყლის კარგვა ორ საფეხურად. 

 

 

ორმაგი ულტრაფოსფატის მიღება და კრისტალიზაციის ოპტიმალური პირობების დადგენა 

ორმაგი ულტრაფოსფატის მიღების მიზნით სამვალენტიანი მეტალის - სკანდიუმის შემცველ  

სამკომპონენტიან სისტემაში შევიყვანეთ დამატებითი კომპონენტი, კონკრეტულად კი 

ნატრიუმის ოქსიდი, ანუ შესწავლილი იქნა შემდეგი ოთხკომპონენტიანი სისტემა  Na2O-

Sc2O3-P2O5-H20 ზემოაღნიშნულ ტემპერატურულ დიაპაზონში. 

შედარებით დაბალ ტემპერატურებზე 150-210 °C სინთეზირდება ორმაგი მჟავა დიფოსფატი, 

250-315-350 °C-ზე დიაპაზონში - ან მაჟავა, ან საშუალო ტრიფოსფატი, Na/Sc 

თანაფარდობებთან კორელაციაში, ხოლო ყველაზე საინტერესო ნაერთი - ორმაგი 

ულტრაფოსფატი Na3ScP8O23  მიღებული იქნა  350-410 °C-ზე,  Na/Sc=10 თანაფარდობისას (იხ. 

ცხრილი 2). რენტგენოფაზური ანალიზით კვლევის შედეგები მოტანილია მე-3 და მე-4 

ცხრილებში.  

 

     ცხრილი 2 

     მყარ ფაზათა წარმოქმნა ტემპერატურასთან და საწყის კომპონენტებთან კორელაციაში 

       

       

 ცხრილი 3 

      ოლიგოფოსფატის კრისტალჰიდრატის - ნატრიუმ-სკანდიუმის ორმაგი მჟავა 

დიფოსფატის და პოლიმერული ნატრიუმ-სკანდიუმის ულტრაფოსფატის რენტგენოფაზური 

ანალიზის მონაცემები 
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ამრიგად, შეიძლება დავასკვნათ-

მიმდინარე ეტაპით 

გათვალისწინებული თემატიკა - ფრიად 

საინტერესოა, პასუხობს თანამედროვე 

გამოწვევებსა და მოთხოვნებს ახალი 

მასალების მიღებაზე  და მათ კვლევაზე. 

მიღებული ახალი კონდენსირებული 

ფოსფატები / არაორგანული 

პოლიმერები - უდავოდ 

პერსპექტიულია მათი გამოყენების 

თვალსაზრისით. ამას მოწმობს მრავალი 

უცხოელი მეცნიერის პოზიტიური 

გამოხმაურება რეკომენდაციით ჩვენს 

პუბლიკაციებზე (10 000-ზე მეტი), ჩვენი 

ნაშრომების ფართოდ ციტირება Google 

Scholar-655, WoS-275, Scopus-40-დე, 

აგრეთვე შემოთავაზებები სამეცნიერო 

კოოპერირებაზე. ლიტერატურული 

მონაცემების ანალიზმა ცხადყო, რომ 

ჩვენს მიერ ბოლო წლებში მიღებული 

ნაერთების ანალოგების, ან მსგავსი 

ტიპის კონდენსირებული ფოსფატების 

გამოყენება პერსპექტიულია ლაზერებში 

და ლუმინოფორებში, ასევე ცეცხლ-ჩამქრობი აგენტების დანამატებად და ცემენტების 

შემკვრელი თვისებების გასაუმჯობესებლად. ჩვენს მიერ ადრე ჩატარებული კვლევებით 

დასტურდება ანალოგიური ნაერთების გამოყენება არაორგანული კატალიზატორების 

როლში ორგანული სინთეზის პირობებში. ასევე პერსპექტიულია ამგვარი ნაერთების, ან/და 

ფოსფორმჟავას დანამატებად გამოყენება  გეოპოლიმერების მჭიდა თვისებების 

გასაუმჯობესებლად (კვლევები ამ მიმართულებით დაგეგმილია  სამომავლოდ). უცხოელი 

მკვლევარების ინტერესი ჩვენი პროდუქტების მიმართ, სამეცნიერო და ენერგეტიკულ 

უცხოურ მონაცემთა ბაზებში ჩვენს მიერ მიღებული ნაერთების ფიგურირება და უამრავი 

NaSc(H2P2O7).2H2O 

 

 

   Na3ScP8O23 

dα/n         I/I0 dα/n I/I0 

8,69 

6,42 

5,19 

4,17 

4,00 

3,67 

3,59 

3,49 

3,35 

3,24 

3,18 

2,98 

2,96 

2,82 

2,74 

2,70 

2,62 

2,58 

2,55 

2,47 

2,39 

2,33 

2,30 

2,17 

2,10 

2,07 

2,04 

2,02 

1,95 

 

 

6 

76 

5 

41 

37 

10 

4 

25 

29 

96 

8 

100 

19 

52 

7 

14 

5 

4 

7 

4 

7 

6 

4 

12 

18 

6 

7 

18 

11 

 

6.71 

5,16 

4,58 

4,03 

3.92 

3.79 

3.48 

3,23 

3.14 

3,02 

2,61 

2,43 

2.34 

2,32 

2,28 

2.18 

2.11 

2,09 

2.03 

2,02 

1,98 

1,85 

1.74 

1,64 

1.58 

1,57 

1.51 

1.50 

        1,43  

 

13 

25 

4 

6 

32 

4 

13 

4 

100 

80 

17 

4 

23 

23 

10 

13 

4 

8 

11 

8 

21 

24 

16 

5 

12 

11 

14 

11 

5 



115 
 

რეფერირება მათზე ამის უტყუარი დასტურია. გვაქვს ასევე დასკვნა ჩვენი ნაერთის - მჟავა 

ტრიფოსფატის იონმიმომცვლელად გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ.  

პუბლიკაციები ატვირთულია : PUBLON ; ACADEMIA EDU ; ORCID ; TOMSON REUTER ; 

GOOGLE SCHOLAR ; WEB of Science; RESEARCH GATE -ზე და ზოგიერთი მათგანი ასახულია 

SCOPUS-ის პლატფორმაზე. გვაქვს რამდენიმე სერიოზული შემოთავაზება  სამომავლო 

თანამშრომლობაზე უნგრეთის, ესპანეთის, აშშ, უკრაინის და ბელარუსის 

უნივერსიტეტებიდან.  

2022 წელს ჩვენი პუბლიკაციების საერთო რაოდენობაა 11 (მათ შორის in Scopus journal list -3 

და chapter in book,  Taylor&Francis / edition in Scopus list - 1),  აგრეთვე არაერთხელ მივიღეთ 

მონაწილეობა Zoom-ით საერთაშორისო კონფერენციებში კიევში, ლვოვში და სხვ. ეს უდავოდ 

ხელს უწყობს ჩვენი ინსტიტუციის წარმოჩენას/ცნობადობას საერთაშორისო ასპარეზზე, 

მითუმეტეს ახლა, როდესაც განსაკუთებული მნიშვნელობა შეიძინა ონლაინ-

კომუნიკაციებმა, ონლაინ-პუბლიკაციებმა და ვირტუალურ კონფერენციებში მონაწილეობამ.   

 

2.2. 

1) დასრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 

1.  

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

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

3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით 

დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

 

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI (არსებობის შემთხვევაში); ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი; 

გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. მ. ავალიანი ; About GTU nano 2021: Short Chronicles and Screenshots Gallery;  

DOI: 10.13140/RG.2.2.25028.96644; Nano Studies; სპეციალური გამოშვება, 2021/2022, N° 21-22, 

საქართველო, ტექნიკური უნივერსიტეტის საგამომცემლო სახლი ; 16 გვ.  

Nano Studies; Special issue of Georgian Technical University, 2021/2022, (21-22), 16 p. ISSN 1987 – 

8826 

2. მ. ავალიანი ; ლალი, ალმასი, საფირონი : გარღვევა მეცნიერულ შემეცნებაში - 

ძვირფასი მინერალებიდან ლაზერებამდე,  გრაფენამდე, ნანომასალებამდე 

(orig.version-Ruby, Sapphire, Diamond: Breakthrough in scientific cognition - from precious 

minerals to lazers, graphene, nanomaterials) ; DOI: 10.13140/RG.2.2.23447.24488 ;  Nano 

Studies;    სპეციალური გამოშვება, 2021/2022, N° 21-22, საქართველო, ტექნიკური 

უნივერსიტეტის საგამომცემლო სახლი ; 30 გვ.  

3. E. Shapakidze, M. Avaliani, M. Nadirashvili, V. Maisuradze, I. Gejadze and T. 

Petriashvili.  Investigation of the durability of geopolymer materials obtained using thermally 

modified clay rocks. DOI: 10.13140/RG.2.2.12928.10247. Nano Studies; ტექნიკური 

უნივერსიტეტის საგამომცემლო სახლი; სპეციალური გამოშვება, 2021/2022, N21-22, 16 

გვ. ISSN 1987 − 8826 
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4. E. Shapakidze, M. Nadirashvili, V. Maisuradze, M. Avaliani, T. Petriashvili. STUDY OF 

CORROSION RESISTANCE OF GEOPOLYMERS OBTAINED ON THE BASIS OF LOCAL 

RAW MATERIALS. Annals of Agrarian Science, 2022, 20, N2, 10 გვ. გამომცემელი 

Agricultural University of Georgia, ISSN 1512-1887 ;  

            

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
1. პუბლიკაცია განთავსებულია  ჟურნალ ნანოსტადი-ს სპეციალურ გამოშვებაში და აგრეთვე 

რეფერატების წიგნში, რომელიც შეიცავს 100-ზე მეტ ნაშრომს, წარდგენილებს საერთაშორისო 

კონფერენცია „ნანოტექნოლოგია― (GTUnano2021). ეს წარმომადგენლობითი სამეცნიერო 

ფორუმი ორგანიზებული იყო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (სტუ) მიერ. მე-6 

საერთაშორისო კონფერენცია „ნანოტექნოლოგია― მიეძღვნა პროფესორ ალექს გერასიმოვის 

(1936 - 2019) ხსოვნას. რომელმაც, როგორც მეცნიერმა, როგორც ლექტორმა და წარმოების 

ორგანიზატორმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ნანოტექნოლოგიის და ნანოფიზიკის 

დარგების განვითარებაში და ახალგაზრდა კადრების მომზადებაში,  საქართველოს 

ელექტრონული ინდუსტრიის მშენებლობაში. იგი იყო ნანოკონფერენციების ორგანიზატორი 

საქართველოში და ბევრი იღვაწა მათი წარმატებული განხორციელებისთვის საერთაშორისო 

დონეზე. სტატიაში განხილულია კონფერენციის ეროვნული  საორგანიზაციო კომიტეტის 

მიერ ჩატარებული კონფერენციის მსვლელობა, სამეცნიერო თემები,  გამოსვლები და 

პრეზენტაციები, მათი ავტორების წვლილი ნანოტექნოლოგიების სფეროში და მოტანილია 

ონლაინ-კონფერენციის დროს გადაღებული სქრინები. ფორუმზე გამომსვლელთა შორის 

იყვნენ საქართველოს და საზღვარგარეთის წამყვანი უნივერსიტეტების წარმომადგენლები, 

ასევე ახალგაზრდა სპეციალისტები 20 ქვეყნის სამეცნიერო ინსტიტუტებიდან და კვლევითი 

ცენტრებიდან. ეს ქვეყნებია : სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, ჩინეთი, ჩეხეთი, 

საქართველო, გერმანია, უნგრეთი, ინდოეთი, ერაყი, იაპონია, ყაზახეთი, მექსიკა, პოლონეთი, 

რუსეთი, სერბეთი, ესპანეთი, თურქეთი, უკრაინა, იტალია და ამერიკის შეერთებული 

შტატები. ვირტუალური სესიების პროგრამა მოიცავდა დაახლოებით 65 მოწვეული სტუმრის 

ლექციას, ზეპირ და პოსტერულ პრეზენტაციას, მათ შორის ჩვენსასაც. 

2. მიმოხილვითი სტატიაში - ლალი, ალმასი, საფირონი : გარღვევა მეცნიერულ შემეცნებაში - 

ძვირფასი მინერალებიდან ლაზერებამდე,  გრაფენამდე, ნანომასალებამდე - განხილულია: 

მინერალების სახელწოდებების ეტიმოლოგია - მათი ფორმის, შედგენილობის, 

გეოგრაფიული ლოკაციის ან თვისებებიდან გამომდინარე, ისტორიული მიმოხილვა, მითები 

და სიმბოლიზმი; ფერადი კორუნდების და ალმასის კრისტალური აგებულება, ხელოვნური 

კრისტალების მიღების მეთოდები და მათი თავისებურებანი, კორუნდის ჯგუფის 

კრისტალების და ალმასის გამოყენება. ნახშირბადის და მისი უახლესი ალოტროპების 

მოხმარება და სარგებელი, ალმასი, გრაფიტი, გრაფენი და სხვა ფუტურისტული მასალები. 

კრისტალების მიმართ ინტერესი უძველესი დროიდან აღინიშნება. მათი აღწერა და 

თვისებების შესახებ ინფორმაცია გვხვდება მრავალი ქვეყნის სხვადასხვა ლიტერატურულ 

ძეგლებსა თუ ზეპირსიტყვიერებაში. ამა თუ იმ ძვირფასი ქვების სახელწოდებები 

გამოიყენებოდა პოეტური შედარებებისთვის თუ შინაარსის, ანუ შინა  ფარული არსის 

აღსანიშნავად ან გასაძლერებლად. მაგალითად ქართული სახელწოდებები, რომლებიც 

იცვლებოდა დროთა განმავლობაში, მოტანილია თუნდაც ჩვენი აღორძინების ხანის 

უბრწყინვალეს ძეგლში- «ვეფხისტყაოსანში ». ამ  გენიალურ ეპოსში ლალი მოხსენიებულია 

38-ჯერ, ბადახში, ანუ საუკეთესო ხარისხის ლალი -18-ჯერ, იაგუნდი / საფირონი -10-ჯერ, 

ალმასი - 5-ჯერ, ანდამატი-ერთხელ. ეს ძვირფასი კრისტალები ცნობილი მწერლების და 

პოეტების შთაგონების წყაროს ასაზრდოობდა (ფლობერი, დიუმა, კუპრინი, გალაქტიონი, 

პაოლო იაშვილი,  და სხვანი);  სხვადასხვა  ეპოქის მხატვრებიც ასახავდნენ ამ მინერალების 
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სიმშვენიერეს, მრავალი მეცნიერი იკვლევდა მათ თვისებებსა და აგებულებას დროთა 

განმავლობაში. ეტიმოლოგია - მინერალების სახელწოდებები მათი ფორმის, შედგენილობის, 

გეოგრაფიული ლოკაციის ან თვისებებიდან გამომდინარე მინერალის უმარტივესი 

განმარტება შემდეგია - ესაა ბუნებრივი არაორგანული ნივთიერება, რომელიც წარმოიქმნება 

დედამიწის ზედაპირზე ან მის წიაღში. პუბლიკაციაში ძირითადად განხილულია რამდენიმე 

მინერალი, რომლებიც ასევე ცნობილია, როგორც ძვირფასი ქვები : ლალი, საფირონი და 

ალმასი. განხილულია ნახშირბადი, როგორც ალოტროპიული მრავალფეროვნების 

მაგალითი-ალმასი, გრაფიტი, გრაფენი და სხვა ფუტურისტული მასალები. გრაფენი 

ნახშირბადის ორგანზომილებიანი ალოტროპიული მოდიფიკაციაა, რომელიც წარმოქმნილია 

ნახშირბადის ატომების ერთი შრის სისქით და  რომელსაც ჰექსაგონალური სტრუქტურა 

ახასიათებთ. გრაფენი თეორიულად ნაწინასწარმეტყველები იყო 1947 წელს ფილიპ ველასის 

მიერ. მანჩესტერის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა ანდრე გეიმმა და კონსტანტინე 
ნოვოსელოვმა აღმოაჩინეს გრაფენი 2004 წელს (2010 წელს ამისთვის მიიღეს ნობელის პრემია 

ფიზიკის დარგში). ეს ყველაზე ფუტურისტული  მასალაა და სწორედ ამიტომ 

ევროგაერთიანების მიერ მხარდაჭერილია პროექტი Graphene Flagship, რომელიც ამ მასალის 

კვლევას, დანერგვას და გამოყენებას უჭერს მხარს. გრაფენი - მსუბუქი, მტკიცე, გამჭვირვალე 

და იმავდროულად - ელასტიური, გრაფიტის ერთი შრეა, რომელიც შედგება კრისტალური 

ნახშირბადისგან. ეს ძალიან მყარი და არაჩვეულებრივად მოქნილი მასალაა, მეტალივით 

კარგად ატარებს დენს და სითბოს  და თანაც მინასავით გამჭვირვალეა. ელექტრონები 

გრაფენებში გადაადგილდებიან თითქმის 100-ჯერ უფრო სწრაფად, ვიდრე კაჟში, რომელიც 

დღეს-დღეობით პროცესორების ძირითად მასალას წარმოადგენს.  გრაფენში ნახშირბადის 

ატომის ჰექსოგონალური უჯრედული სტრუქტურის გამო ოთხი ელექტრონიდან სამი 

უკავშირდება მეზობელ ატომებს, ხოლო მეოთხე ელექტრონის ორბიტა 

პერპენდიკულარულია გრაფენის სიბრტყის. დაკავშირებული (ასე ვთქვათ - ბმული) 

ელექტრონები უზრუნველყოფენ უჯრედის სიმტკიცეს, ხოლო მეოთხე, დაუკავშირებელი 

ელექტრონი გრაფენს ანიჭებს მაღალ თბო- და ელექტროგამტარობას. ასეთი სტრუქტურის 

გამო გრაფენი ალმასივით მტკიცეა და ამასთან მას დაახლოებით 20%-ით მეტი წელვადობა 

ახასიათებს. 

კომპიუტერულ ტექნიკაში გრაფენის გამოყენებისას დიდი ყურადღება ექცევა სწორედ 

მეოთხე გაუწყვილებელ ელექტრონს. ელექტრონების ვალენტური და ელექტრული 

დონეების გადაკვეთა ძალიან მცირეა და ელექტრონები გადაადგილდებიან თითქმის 

დაუბრკოლებლად, დიდი სიჩქარით. კომპანია IBM-მა ჯერ კიდევ 2010  წელს შეიმუშავა 

ტრანზისტორი 100 გჰც. სიხშირით. გრაფენის გამოყენებას კავშირგაბმულობის 

დანადგარებში შეუძლია 100-ჯერ გაზარდოს კომუნიკაციის სიჩქარე. უმსხვილესი IT-

კომპანიები, (Nokia და Samsung), ჩართულნი არიან გრაფენის კვლევის და გამოყენების დიდ 

პროექტში. მთავარია აღმოჩენილი იყოს გრაფენის წარმოების უფრო იაფი მეთოდი. გრაფენის 

ტესტირება მიმდინარეობს ბიოსამედიცინო გამოყენებისთვის და მისი ტოქსიკურობის 

გასარკვევად. კოვიდ-პანდემიის ეპოქაში დაიდო უახლესი კვლევები ნანომასალების დარგში, 

გრაფენს და ზოგადად-C-ს მსოფლიოს მეცნიერები «მაგიურ, ფუტურისტულ»  მასალას 

უწოდებენ ენერგიისა და ახალი ტექნოლოგიების  სფეროში მისი მულტიფუნქციური 

გამოყენების გამო. ვინაიდან ნანობოჭკოების დიამეტრია რამდენიმე ათეულიდან ასეულ 

ნანომეტრამდე, ამიტომ ისინი ერთი ან ორი რიგით უფრო თხელია, ვიდრე ჩვეულებრივი 

ნახშირბადის ბოჭკოები. სინთეზი ტარდება ან ორთქლის ფაზაში ნახშირწყალბადის 

კრეკინგით მეტალის კატალიზატორზე, რაც ნახშირბადის ნანომილაკების სინთეზის 

ყველაზე გავრცელებული პროცესის ანალოგიურია, ან - პოლიმერული ნანომავთულის 

მიღებით, რომელიც შემდეგ კარბონიზდება. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1947_en_science
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3. პორტლანდ-ცემენტის წარმოების გლობალურ გაფართოებულ ზრდას აუცილებლად თან 

ახლავს პლანეტის ეკოლოგიაზე უარყოფითი ანთროპოგენური ზემოქმედება და 

ენერგომატარებლების ირაციონალური მოხმარება. ამ პრობლემების გადაჭრის ერთ-ერთი 

გზაა გეოპოლიმერების გამოყენება. ტუტე-გააქტიურებული ალუმოსილიკატური 

შემკვრელები, რომლებიც დაფუძნებულია საქართველოში ლოკალურად მოპოვებული 

ღარიბი ქანების გამოყენებაზე და მეტალურგიული ინდუსტრიის მარცვლოვან ნაყარ წიდაზე. 

სტატიაში ასახულია წარმოებული კვლევების შედეგები. შესწავლილია საქართველოს თიხის 

ქანების გამოყენების პერსპექტივები გეოპოლიმერული შემკვრელების სინთეზისთვის. 

კვლევისთვის გამოყენებული იქნა ლოკალურად ყველაზე მეტად გავრცელებული თიხის 

ქანები: ფიქალი, არგილიტი და აგრეთვე თიხა-მიწა. კვლევების შედეგად შემუშავდა თიხის 

ქანების თერმული დამუშავების რეჟიმი და მათ საფუძველზე მიღებული გეოპოლიმერული 

შემკვრელი მასალების სხვადასხვა კომპოზიციები. დადგინდა, რომ გეოპოლიმერული 

შემკვრელების თერმული დამუშავება მნიშვნელოვნად ზრდის ამ უკანასკნელის მექანიკურ 

სიმტკიცეს. 

4. ორდინარული პორტლანდცემენტის (OPC) წარმოებისას, კირქვის დეკარბონიზაციის 

შედეგად, ატმოსფეროში გამოიყოფა სათბური გაზების უზარმაზარი რაოდენობა, 

ძირითადად CO2, რაც შეადგენს მსოფლიო ემისიების დაახლოებით 8%-ს. შესაბამისად, 

კლინკერის გამოყენების ნებისმიერი შემცირება სერიოზულ გავლენას მოახდენს გლობალურ 

დათბობაზე. ამიტომ  მუშავდება ახალი ტექნოლოგიები კლინკერისგან თავისუფალი 

მასალების წარმოებისთვის, რომელთაგან ერთ-ერთია გეოპოლიმერები, რომლებიც ითვლება 

პორტლანდცემენტის ალტერნატივად. გეოპოლიმერების მშენებლობაში ფართოდ 

დანერგვისთვის საჭიროა სხვა თვისებებთან ერთად შესწავლილი იქნას მათი მედეგობა, 

აგრეთვე მათი ქცევა აგრესიულ გარემოში, ანუ კოროზიისადმი მედეგობა. სტატიაში 

განხილულია ადგილობრივი ნედლეულიდან მიღებული გეოპოლიმერული მასალების 

კოროზიისადმი მედეგობა. დადგინდა, რომ გეოპოლიმერული მასალების კოროზიისადმი 

რეზისტენტობის ინდიკატორები შეესაბამება მათ ფაზურ კომპოზიციებში ცვლილებებს 

სხვადასხვა აგრესიულ ხსნარებში მოთავსების შემდეგ. ყველა შემთხვევაში, 

გეოპოლიმერულმა მასალებმა აჩვენა უფრო მაღალი რეზისტენტუნარიანობა აგრესიულ 

ხსნარებზე OPC-თან შედარებით. ადგილობრივი ნედლეულის საფუძველზე მიღებული 

გეოპოლიმერული მასალების კოროზიისადმი მედეგობა დამოკიდებულია აგრესიული 

ხსნარის შედგენილობაზე: 1. რაც უფრო მაღალია აგრესიული ხსნარის კონცენტრაცია, მით 

ნაკლებია ხანმედეგობა. 2. გეოპოლიმერული მასალები ნაკლებად სტაბილურია HCl -ის 

სხვადასხვა კონცენტრაციის ხსნარებში, ვიდრე H2SO4-ში და საკმაოდ სტაბილურია Na2SO4 - 

ის ხსნარში. გეოპოლიმერული მასალების რეზისტენტულობა აგრესიული მასალებისადმი  

ყოველთვის უფრო მაღალია ვიდრე OPC-ისა მსგავს ან თანაბარ პირობებში. 

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით 

ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი 

ISSN-ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; 

გვერდების რაოდენობა 

1. Elena SHAPAKIDZE, Marina NADIRASHVILI, Vera MAISURADZE, Marina AVALIANI, Ioseb 

GEJADZE, Tamar PETRIASHVILI. DEVELOPMENT OF COMPOSITIONS OF GEOPOLYMER 

BINDERS BASED ON ROCKS OF GEORGIA. Nano Studies; ტექნიკური უნივერსიტეტის 

საგამომცემლო სახლი; სპეციალური გამოშვება, 2021/2022, N21-22, 5 გვ. ISSN 1987 − 8826 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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1. ნაშრომი ეხება გეოპოლიმერების - ტუტე-აქტივირებული ალუმინოსილიკატის 

გამოყენებას. პორტლანდ-ცემენტის (OPC)  წარმოების გაფართოებას გლობალურად ცხადია 

აუცილებლად თან ახლავს უარყოფითი ანთროპოგენური ზემოქმედება პლანეტის 

ეკოლოგიაზე და ენერგიის მატარებლების უყაირათო, არარაციონალური მოხმარება. ამ 

პრობლემების გადაჭრის გზად შეიძლება მოიაზრებოდეს  გეოპოლიმერების - ტუტე-

აქტივირებული ალუმოსილიკატების გამოყენება, მჭიდა მასალები, რომლებიც 

დაფუძნებულია მეტალურგიული მრეწველობის ადგილობრივ მწირი ქანებისა და ნაყარი 

მარცვლოვანი წიდების საფუძველზე. 

ნაშრომის მიზანია საქართველოს თიხოვანი ქანების შესწავლა გეოპოლიმერების 

სინთეზისთვის. კვლევისთვის გამოყენებული იქნა საქართველოში გავრცელებული თიხის 

ქანები: ფიქალი, არგილიტი და სხვა თიხოვანი ქანები. 

წარმოებული კვლევების შედეგად შემუშავდა თიხის ქანების თერმული დამუშავების რეჟიმი 

და სხვადასხვა, მათ საფუძველზე მიღებული გეოპოლიმერული მჭიდა მასალების 

კომპოზიციები. აღმოჩნდა, რომ ტემპერატურული ზემოქმედებით გეოპოლიმერული 

შემკვრელების დამუშავება მნიშვნელოვნად ზრდის ამ უკანასკნელის მექანიკურ სიმტკიცეს. 

 

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

7.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი 

ISBN; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. Marina Avaliani,  Elena Shapakidze,  Vaja Chagelishvili. Newfangled dimension of 

scientists‘ responsibility: solutions in the context of sustainable development & evolution 

of chemical processes for clean environmental managing. Clean Technologies and 

Sustainable Materials for Green Environmental Protection, Hard ISBN: 9781774914342; 

chapter 9; 20 გვ. (in press) 
2. ე. შაფაქიძე, მ. ავალიანი, მ. ნადირაშვილი, ვ, მაისურაძე, ი. გეჯაძე, თ. 

პეტრიაშვილი. ―Variations on the theme: inorganic polymers - geopolymers and the 

possibility of their modification‖- The International Scientific Conference "Natural and 

Synthetic Polymers for Medical and Technical Purposes", 2022, N1, გვ. 221-224 : 

შრომების წიგნი, გამოცემული  Research Institute for Physical Chemical Problems of 

the Belarusian State University Chemistry Faculty of Belarusian State University, Institute 

of Physical Organic Chemistry of National Academy of Sciences,   Unitehprom 

BSU,   Unidragmet BSU. DOI: 10.13140/RG.2.2.30646.65600 

(პოსტერის DOI: 10.13140/RG.2.2.18493.79843) The International Scientific Conference "Natural 

and Synthetic Polymers for Medical and Technical Purposes" April 2022 

3. მ. ავალიანი, ე. შაფაქიძე, ვ. ჩაგელიშვილი, ვ. კვესელავა, ნ. ბარნოვი, გ. თოდრაძე, ნ. 

ესაკია. Modern approach to the synthesis of inorganic polymers, taking into account the 

prospects for their application; DOI: 10.13140/RG.2.2.22677.47849 ; 

10.13140/RG.2.2.28245.55528; 2022, N1, გვ. 143-147; შრომების წიგნი, გამოცემული  

Research Institute for Physical Chemical Problems of the Belarusian State University 

Chemistry Faculty of Belarusian State University, Institute of Physical Organic 

Chemistry of National Academy of Sciences,   Unitehprom BSU,   Unidragmet BSU; The 

International Scientific Conference "Natural and Synthetic Polymers for Medical and 

Technical Purposes" April 2022   

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.13140%2FRG.2.2.30646.65600?_sg%5B0%5D=yzZqJsrJ7RIxH-C2a-jWzD5fTtU4sgYKXTGA2XdZ-3Y-r1Ye5HYKtkqH09lv402YRV8y3yYLqMJHqKJvpmKlE1AKAg.M1hfspHWaMSh72NS1ikzXzYlIum6pwcT_9RDwJPhO0vvN5F7zaY8kKeveRk4eHs8HNs6_UsbnHdvJybO1qSBbw
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2.  

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
1. სამუშაო ეხება ფუნდამენტური კვლევების სფეროს, რომელიც ემყარება 

მრავალკომპონენტიან სისტემებში   
  -   

     -     -    , (სადაც MI – ეს არის 

ერთვალენტიანი მეტალები და Ag, ხოლო MIII – Ga და In) მაღალტემპერატურულ სინთეზს 

(330-340°C) ახალი კონდენსირებული ნაერთების - არაორგანული პოლიმერების მიღების 

მიზნით. ტექნოლოგია ემყარება პოლიფოსფორმჟავათა ხსნარ-ნალღობებიდან კონდენსაციის 

გზით დღემდე უცნობი ახალი კონდენსირებული ფორმების - არაორგანული ოლიგომერების, 

ციკლური ნაერთების და გრძელჯაჭვიანი პოლიმერული ნაერთების მიღების გზები, 

ეკოლოგიურად დამზოგავი სინთეზის გზით. დადგენილია მათი შედგენილობა. ეს 

აქტუალურია, რადგან ბოლო წლებში მთელს მსოფლიოში დიდი ყურადღება ექცევა 

კონდენსირებული ფოსფატების – ანუ ეგრეთწოდებული არაორგანული პოლიმერების 

მიზანმიმართულ სინთეზსა და კვლევას, რაც მნიშვნელოვანია როგორც ახალი ტექნიკის 

სხვადასხვა დარგების განვითარებისათვის, ასევე ნანოტექნოლოგიების სფეროს და 

ფუნდამენტური ზოგადი კვლევების არეალის გასაფართოებლად. ინტერნეტ-ნავიგაციის და 

ბეჭდური სამეცნიერო ლიტერატურის შესწავლამ და ანალიზმა ცხადყო, რომ  არჩეულია 

კვლევების ისეთი სფერო და ის საწყისი კომპონენტები, რომლებიც დღემდე არაა სხვა 

მეცნიერების მიერ შესწავლილი.   

აღსანიშნავია, რომ ნაშრომში გამოყენებული მეთოდი : ფოსფორმჟავათა ხსნარ-

ნალღობებიდან სინთეზის შესახებ ცნობები ფრიად შეზღუდულია, ამრიგად ეს მეთოდი 

ჩვენს პრეროგატივად ითვლება. ახალი კატალიზური და ადსორბციული სისტემების 

მოძიების ჩარჩოებში, დღემდე უცნობი, მაგრამ პროგნოზირებადი და პოტენციურად 

პერსპექტიული, ფართოდ გამოყენებადი ორმაგი კონდენსირებული ანუ ფაქტობრივად, 

არაორგანული პოლიმერების სინთეზმა და კვლევებმა ცხადყო, რომ ამ ნაერთებს ახასიათებთ 

ცეოლიტების ადსორბციული თვისებები, მაცემენტებელი, შემკვრელი თვისებები, ზოგჯერ – 

კატალიზური აქტივობა და რომელთა გამოყენება, რეალურად შესაძლებელია ახალი 

ტექნიკის სხვადასხვა დარგებში. 

დადგენილია მიღებული პოლიმერების საკრისტალიზაციო პირობები და ასევე 

მონოკრისტალების ჩამოყალიბების რეჟიმები. პოლიკომპონენტური სისტემის შესწავლისას 

  
  -  

     -    -    მიღებული კონდენსირებული ნაერთების შედგენილობის დასადგენად  

ჩატარებულია ამ ნაერთთა ქიმიური ანალიზი, შედარებულია ქიმიური კვლევის არსებული 

მეთოდიკები და შერჩეულია კონდენსირებულ ნაერთებში ფოსფორის, სამვალენტიანი 

მეტალების განსაზღვრის ოპტიმალური მეთოდიკები. პირველადაა სინთეზირებული 

სკანდიუმ-ვერცხლის და გალიუმ-ვერცხლის ორმაგი ციკლოტეტრაფოსფატები. ნაერთები 

შესწავლილია გარდა გრავიმეტრული, ფოტომეტრული, მოცულობითი, ატომურ-

აბსორბციული, ფოტომეტრული მეთოდებით, აგრეთვე რენტგენოფაზური ანალიზის 

მეშვეობით. მიღებული შედეგები გაანალიზებულია და შედარებულია სამეცნიერო 

პუბლიკაციებში არსებული მონაცემებთან და მოტანილია ინდიცირებული 

რენტგენოგრამები. 

 

2. ადვილი დასაშვებია, რომ გეოპოლიმერული მასალები სამომავლოდ შესაძლებელია 

გახდეს რიგითი პორტლანდცემენტის (OPC) ალტერნატივა, ვინაიდან ნახშირორჟანგის 

ემისია ამ შემთხვევაში 80%-ით მცირდება. ამავე დროს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ 

გეოპოლიმერული ბეტონები ზოგადად უფრო მტკიცე და ხანმედეგია, მათი მომსახურების 

ვადა ხანგრძლივდება, რაც მომავალში ნედლეულის ხარჯის ეკონომიას იძლევა. 

გეოპოლიმერული მასალების მისაღებად, როგორც წესი, იყენებენ მეტაკაოლინს - პროდუქტს, 

რომელიც მიიღება კაოლონური თიხების თერმული დამუშავებით 750-850°C 
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ტემპერატურაზე. მაგრამ აქვე აღსანიშნავია, რომ კაოლინური თიხების მსოფლიო მარაგი  

შეზღუდულია, რაც ხელს უშლის მათ ფართო გამოყენებას. პუბლიკაცია ეძღვნება 

გეოპოლიმერის მიღების ტექნოლოგიის განვითარებას თერმულად მოდიფიცირებული 

თიხოვანი ქანების საფუძველზე. შემკვრელი ქანებია: ფიქლები, თიხამიწა. ნედლეული 

შესწავლილია ქიმიური, აქალიზით, რენტგენოფაზური და თერმოგრავიმეტრული ანალიზის 

მეთოდებით. შერჩეული იქნა შესაბამისი ტემპერატურული დიაპაზონი, რომელშიც  იწყება 

თიხის ქანის კრისტალური მესერი   იშლება და გადადის ამორფულ (აქტიურ) ფაზაში, ე.ი. 

ყალიბდება მეტაკაოლინი. მეტაკაოლინი. აღმოჩნდა, რომ ოპტიმალური ტემპერატურაა 

700°C. 

3. საკმაოდ ლოგიკურია, რომ არსებობს ანალიზის ისეთი მეთოდების ოპტიმიზაციის 

შესაძლებლობები, როგორიცაა გრავიმეტრია, კომპლექსომეტრია, სპექტროფოტომეტრია, 

რომლებიც  ეფუძნება ადრე აღწერილ ტექნიკებს, თუმცა არაორგანულ პოლიმერებში 

სკანდიუმის, გალიუმის, ინდიუმის და ალუმინის გართული განსაზღვრა ახალი გამოწვევა 

იყო.  ასეთ  

კომპოზიტებში სხვადასხვა ელემენების განსაზღვრისთვის ნაშრომში განხილულია უკვე 

არსებული მეტოდიკების ადაპტირება-გაუმჯობესება, მიღებული შედეგების შედარება 

არსებულ  

ლიტერატურის მონაცემებთან და სხვადასხვა ფაქტორების გავლენის შესწავლა. წარმოებული 

თანამედროვე კვლევები აღრმავებს  ფუნდამენტური კვლევების მონაცემთა ბაზას 

არაორგანული პოლიმერების სფეროში. ჩვენი კვლევები ასევე შესაძლებელს ხდის 

არაორგანული პოლიმერების სინთეზის მეთოდების გაუმჯობესებას და სამიზნე 

პროდუქტების მიღებას  საინტერესო სპეციფიკური და პოტენციურად გამოყენებადი 

თვისებებით. კვლევების განზოგადების საფუძველზე მოცემულია ოპტიმიზირებული 

გრავიმეტრული - ოქსინოლინის მეთოდის გამოყენების კონკრეტული რეკომენდაციები  

ჩვენს მიერ სინთეზირებულ კონდენსირებულ ფოსფატებში მეტალების  განსაზღვრისათვის.  

 

7.2. სახელმძღვანელოები 

ავტორი/ავტორები; სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი 

ISBN; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1.  

2.  

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
7.3. სტატიები 

ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების 

რაოდენობა 

1. Elena Shapakidze, Marina Avaliani, Marina Nadirashvili, Vera Maisuradze, Ioseb Gejadze, 

Tamar Petriashvili. Obtaining and Studying the Properties of New Geopolymer Binders Based 

on Calcined Clay Rocks and Local Industrial Waste. doi: 10.31838/ecb/2022.11.06.010 ; 

European Chemical Bulletin, 2022,11(6), 67 – 73 გვ. ;  Hungarian Academy of Sciences, ISSN  

2063-5346. 

2. Elena Shapakidze, Marina Avaliani, Marina Nadirashvili, Vera Maisuradze, Ioseb Gejadze, 

Tamar Petriashvili. Synthesis and study of properties of geopolymer materials developed 

using local natural raw materials and industrial waste. - Chemistry & Chemical Technology; 

Lviv Polytechnic National University, უკრაინა, 2022, May, ISSN 19964196; Manuscript ID: 

616/30.05.2; 10 გვერდი. 

http://dx.doi.org/10.31838/ecb/2022.11.06.010
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2. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
1. მაგნეტიტზე დაფუძნებული გეოპოლიმერების მოპოვების ტექნოლოგიის განვითარება 

ხსნის პერსპექტივებს თბოიზოლაციის მასალების წარმოებისთვის რკინით მდიდარი 

სამრეწველო ნარჩენების გამოყენებით, მაგალითად, მაგალითად ნაყარი წიდების აპლიკაცია  

ხელს შეუწყობს გარემოს მდგომარეობის გაუმჯობესებას.  

ტუტე აქტივაციის გეოპოლიმერული შემკვრელები მიღებულ იქნა საქართველოს 700°C-ზე 

თერმულად მოდიფიცირებული თიხის ქანების საფუძველზე, ნატრიუმის ტუტე და 

ნატრიუმის კარბონატი, ასევე თხევადი მინა ან მათი კომბინაცია შეიძლება გამოყენებულ 

იქნას როგორც ტუტე კომპონენტი. დადგენილია, რომ ორდღიანი გამყარების და თერმული 

დამუშავების შემდეგ (80°C -ზე 20 საათის განმავლობაში) მექანიკური სიმტკიცე 

საგრძნობლად იზრდება. მიღებულია ღუმელის წიდასა და ქვიშაზე დაფუძნებული 

თბოსაიზოლაციო ახალი გეოპოლიმერული მასალა ფოსფორმჟავას დამატებით. 

კომპონენტების : ნაყარი წიდა/ქვიშა თანაფარდობათა ცვალებადობით შესაძლებელია 

მიღებულ იქნას მასალა განსხვავებული მედეგობით და ფორიანობის სხვადასხვა 

მაჩვენებლით. 

წარმოებული კვლევების შედეგად შემუშავდა თიხის ქანების თერმული დამუშავების რეჟიმი 

და სხვადასხვა, მათ საფუძველზე მიღებული გეოპოლიმერული მჭიდა მასალების 

კომპოზიციები. აღმოჩნდა, რომ ტემპერატურული ზემოქმედებით გეოპოლიმერული 

შემკვრელების დამუშავება მნიშვნელოვნად ზრდის ამ უკანასკნელის მექანიკურ სიმტკიცეს. 

 

2. კლიმატის გლობალური ცვლილება და გარემოსდაცვითი საკითხები დიდი ხანია აწუხებს 

მთელ მსოფლიოს, მაგრამ ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ეს საკითხები განსაკუთრებით 

აქტუალური გახდა. მსოფლიოს არაერთმა მკვლევარი ცდილობს დაადგინოს თანამედროვე 

ტექნოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობა სუფთა გარემოს შენარჩუნებისა და 

პრინციპების გათვალისწინებით. ნაშრომი აღწერს გეოპოლიმერული მასალების სინთეზს 

საქართველოს თერმულად მოდიფიცირებული თიხის ქანებისა და მეტალურგიული 

გრანულირებული  ღუმელის წიდის გამოყენებით; ასევე მათი ფიზიკური და მექანიკური 

თვისებების, გამძლეობისა და კოროზიისადმი მედეგობის კვლევას აგრესიულ ხსნარებში. 

გამოყენებული იქნა ქიმიური, რენტგენოფაზური, დიფერენციალური თერმული ანალიზისა 

და SEM მეთოდები. მიღებულია საქართველოს თერმულად მოდიფიცირებული თიხის 

ქანებზე და მეტალურგიული გრანულირებული აფეთქება ღუმელის წიდაზე დაფუძნებული 

მაღალი მექანიკური გამძლეობის გეოპოლიმერული მასალები (GPM). თიხის ქანების 

ტემპერატურული მოდიფიკაციის რეჟიმია - მასალის გათბობა 973 K -დე ექსპოზიციით 

მაქსიმალურ ტემპერატურაზე 1 საათის განმავლობაში.  შესაძლებელია ტუტე 

აქტივატორების - NaOH, Na2CO3 და Na2SiO3 ან მათი ნარევის გამოყენება.  დადგინდა, რომ 

თერმული დამუშავების შემდეგ (353 K -ზე 20 საათის განმავლობაში) GPM-ის მექანიკური 

სიმტკიცე მნიშვნელოვნად გაიზარდა. სხვადასხვა აგრესიულ ხსნარებში მოთავსების  შემდეგ 

GPM-ის კოროზიისადმი მედეგობა შეესაბამება მათ ფაზურ კომპოზიციებში ცვლილებებს და 

აღინიშნება თერმულად მოდიფიცირებული თიხის ქანების საფუძველზე სინთეზირებული 

GPM კარგი ხანმედეგობა: დროთა განმავლობაში ცვლილების დინამიკა აჩვენებს სტაბილურ 

მაჩვენებლებს. 

 

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

8.1. საქართველოში 
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მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი 

1.  

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

8. 2. უცხოეთში 

მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი 

1. M.A. Avaliani, G. A. Todradze, E.V. Shapakidze, V. A. Chagelishvili, М. N. Ukleba, K.K. Chikovani, 

N.V. Barnovi, M.B. Vibliani 

Inorganic Polymeric Compounds-Condensed Phosphates as nanomaterials and suitable components 

for sustainable and green chemistry; Kyiv Conference on Analytical Chemistry: Modern Trends – 

2022 KCACMT-2022, October 26–28, 2022. National Taras Shevchenko University of Kyiv, Ukraine;  

კრებულის ISBN 978-966-999-298-7; გვ.36-37 

 

2. Elena Shapakidze, Marina Avaliani, Marina Nadirashvili, Vera Maisuradze, Ioseb Gejadze, Tamar 

Petriashvil 

THE GEOPOLYMER BINDERS AS A RELIABLE REPLACEMENT FOR PORTLAND CEMENT. XI 

International Scientific-Technical Conference ―Advance in Petroleum and Gas Industry and 

Petrochemistry; 16-20 May, Lviv, Ukraine, 2022  

 

3. მ. ავალიანი, ე. შაფაქიძე, ნ. ბარნოვი, ქ. ჩიქოვანი, ვ. კვესელავა. Геополимеры – как 

билатеральные материалы в виде органических либо неорганических полимеров. 

Конденсированные фосфаты- как аналоги неорганических полимерных материалов (A Vista : 

Geopolymers – as the reciprocal of organic polymers, either inorganic polymers. Condensed 

phosphates - as analogs of inorganic polymeric materials). DOI: 10.13140/RG.2.2.31146.95683 ; 

Online Conference-Sviridov Readings-2022, at the Belarusian State University; 07.02.2022, Minsk, 

Republic of Belarus.  

 

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

პუბლიკაციების ნუსხა  

2022 წელი 

სტატიები:  

1. მ. ავალიანი ; About GTU nano 2021: Short Chronicles and Screenshots Gallery;  

DOI: 10.13140/RG.2.2.25028.96644;  Nano Studies;    სპეციალური გამოშვება, 2021/2022, 

N° 21-22, საქართველო, ტექნიკური უნივერსიტეტის საგამომცემლო სახლი ; 16 გვ.  

Nano Studies; Special issue of Georgian Technical University, 2021/2022, (21-22), 16 p. ISSN 

1987 – 8826 

2. მ. ავალიანი ; ლალი, ალმასი, საფირონი : გარღვევა მეცნიერულ შემეცნებაში - 

ძვირფასი მინერალებიდან ლაზერებამდე,  გრაფენამდე, ნანომასალებამდე 

(orig.version-Ruby, Sapphire, Diamond: Breakthrough in scientific cognition - from precious 

minerals to lazers, graphene, nanomaterials) ; DOI: 10.13140/RG.2.2.23447.24488 ;  Nano 

Studies;    სპეციალური გამოშვება, 2021/2022, N° 21-22, საქართველო, ტექნიკური 

უნივერსიტეტის საგამომცემლო სახლი ; 30 გვ.  
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3. E. Shapakidze, M. Avaliani, M. Nadirashvili, V. Maisuradze, I. Gejadze and T. 

Petriashvili.  Investigation of the durability of geopolymer materials obtained using thermally 

modified clay rocks. DOI: 10.13140/RG.2.2.12928.10247. Nano Studies; ტექნიკური 

უნივერსიტეტის საგამომცემლო სახლი; სპეციალური გამოშვება, 2021/2022, N21-22, 16 

გვ. ISSN 1987 − 8826 

4. E. Shapakidze, M. Nadirashvili, V. Maisuradze, M. Avaliani, T. Petriashvili. STUDY OF 

CORROSION RESISTANCE OF GEOPOLYMERS OBTAINED ON THE BASIS OF LOCAL 

RAW MATERIALS. Annals of Agrarian Science, 2022, 20, N2, 10 გვ. გამომცემელი 

Agricultural University of Georgia, ISSN 1512-1887 ;  

5. Elena SHAPAKIDZE, Marina NADIRASHVILI, Vera MAISURADZE, Marina AVALIANI, 

Ioseb GEJADZE, Tamar PETRIASHVILI. DEVELOPMENT OF COMPOSITIONS OF 

GEOPOLYMER BINDERS BASED ON ROCKS OF GEORGIA. Nano Studies; ტექნიკური 
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2.1.  

1) 

გარდამავალი(მრავალწლიანი)პროექტისდასახელებამეცნიერებისდარგისადასამეცნიერომიმა

რთულებისმითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 

„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. 

      1.04.2017 - 31.12. 2025 

 

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

 

  რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიის და ელექტროქიმიის ინსტიტუტიდან:  

 1. უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ტექნ.მეცნ.აკადემიური დოქტორი რუსუდან 

ჩაგელიშვილი   (პროექტის ხელმძღვანელი - სეგრეგაციული გამოწვის ექსპერიმენტების 

დაგეგმვა, მომზადება, ჩატარება და შედეგების დამუშავება). 

 2. ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერი,  ქიმიის მეცნ. დოქტორი    ვაჟა ჩაგელიშვილი  

(სეგრეგაციული გამოწვისთვის დანადგარების აწყობა, დამონტაჟება, ექსპერიმენტების 

ჩატარებაში მონაწილეობა). 

3. უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი ტექნ.მეცნ.აკადემიური დოქტორი  ცისანა გაგნიძე  

(ექსპერიმენტების ჩატარებაში მონაწილეობა) . 

 4. ლაბორანტი (ტექნ. უნივერსიტეტის მაგისტრი) გიორგი მაღრაძე  (დანადგარების აწყობა- 

დამონტაჟებაში დახმარება). 

 5.  ალ. თვალჭრელიძის სახ. მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტიდან: 

განყოფილების გამგე, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ინჟინერიის დოქტორი ნესტან 

გეგია (სეგრეგაციული გამოწვის პროდუქტის ფლოტაციური გამდიდრების ექსპერიმენტების 

დაგეგმვა და გამდიდრების ექსპერიმენტებში მონაწილეობა). 

 6. მეცნიერი თანამშრომელი      ეკატერინე  უკლება ( ფლოტაციური გამდიდრების 

ექსპერიმენტების მომზადება და ჩატარება). 

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2022 
წლისძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია 
(ქართულენაზე) 
1. დღევანდელ ბაზარზე ძვირფასი მეტალების მდგომარეობისა და ფასების ზრდის 

გათვალისწინებით შესაძლებლობა გაჩნდა, რომ გადასამუშავებლად მოვიზიდოთ 

ძნელადგამდიდრებადი ოქროშემცველი სპილენძის მადნები. ჩვენს მიერ წინა წლებში 

ჩატარდა კვლევები ბოლნისის რაიონის ასეთ მადნებზე - ბნელი ხევის სპილენძის დაჟანგულ 
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მადნებზე და ჟანგვის ზონის მეორად კვარციტებზე. ამ მადნების გადასამუშავებლად 

გამოყენებული იქნა სეგრეგაციის პროცესი, რომელიც აღმოჩენილი იყო  მე-20 საუკუნის 20-

იან წლებში, ხოლო პრაქტიკული გამოყენება ჰპოვა დაახლოებით 30 წლის შემდეგ ანგლო-

ამერიკული ჯგუფის მიერ ―TORCO‖-ს პროცესის სახით, რაც ნიშნავს ძნელადგამდიდრებადი 

სპილენძის მადნების გადამუშავებას (Treatment Of Refractory Copper Ores).  

სეგრეგაციული გამოწვის მეთოდი გულისხმობს პირველ ეტაპზე - ნეიტრალურ ან 

სუსტაღმდგენელ გარემოში მადნის მაღალტემპერატურულ (700-9000C) გამოწვას ნახშირისა 

და ტუტემეტალთა ქლორიდის თანაობისას. გამოწვის შედეგად მიღებული სპილენძისა და 

კეთილშობილი ლითონის 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 ხდება მიღებული მასის ფლოტაციური გამდიდრება 

კონცენტრატის მიღების მიზნით, რომელშიც თავს იყრის სპილენძი და კეთილშობილი 

ლითონები, რომელთა შემცველობა გაცილებით მაღალია, ვიდრე ჩვეულებრივი ფლოტაციის 

გზით მიღებულ კონცენტრატში. სპილენძის დაჟანგული მადნის სეგრეგაციის მეთოდით 

გადამუშავების დროს მიმდინარე რეაქციები და პროცესის ჩატარების პირობები 

დაწვრილებით არის აღწერილი 2020 წლის ანგარიშში და ლიტერატურაში [1-4].          

               ოქროშემცველი მეორადი კვარციტების და სპილენძის ოქსიდური მადნების ქიმიური 

შედგენილობა მოცემულია ცხრილ 1 და ცხრილ 2 - ში.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                     

                                                                                                                         ცხრ. 1 

მეორადი კვარციტების ქიმიური შედგენილობა 

SiO2, % Sსაერთო, % SSO4, % Ca, % Fe,% Cu,% Mn,% Au,  გ/ტ Ag, გ/ტ 

65,70 0,037 0,111 0,26 2,98 0,02 0,19 2,0     1,0 

                                                                                                         ცხრ. 2 

სპილენძის ოქსიდური მადნის ქიმიური შედგენილობა 

Cu,% Cuდაჟანგული, % Cuსულფიდური, % Au,  გ/ტ Ag, გ/ტ 

3,6 3,44 0,16 0,5 1,0 – 1,5 

 

თავდაპირველად ამ მადნების დაწვრილმანების და ანალიზის შემდეგ ჩატარდა მათი 

ფლოტაციური გამდიდრება შემდეგ რეჟიმში - რეაგენტები: შემკრები - კალიუმის ბუთილის 

ქსანტოგენატი 200გ/ტ-ზე, ამქაფებელი - T-80 - 2 წვეთი. ძირითადი ფლოტაცია ჩატარდა 20 

წთ-ის ხანგრძლივობით, რის შედეგადაც მიღებული იქნა მეორადი კვარციტების შემთხვევაში 

მხოლოდ ერთი კონცენტრატი 5,5 გ/ტ ოქროსა და 0,04 % სპილენძის შემცველობით. ოქროს 

ამოღების ხარისხი 72,2% იყო, ხოლო სპილენძის - 50,3%. კონცენტრატის გამოსავალი იყო 25 

%-მდე.  სპილენძის დაჟანგული მადნის ფლოტაციით მიღებულ კონცენტრატში ოქროს 
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ამოღების ხარისხმა შეადგინა 61%, ხოლო სპილენძის - 55%. ვერცხლის ანალიზები 

გაკეთდება სპილენძზე და ოქროზე სასურველი შედეგების მიღების შემდეგ. 

ამ მადნების ტრადიციული მეთოდით - ფლოტაციით გამდიდრებამ გვიჩვენა, რომ იგი 

ეფექტური არ არის, დიდია დანაკარგები კუდებში. ამიტომ ჩატარდა მათი სეგრეგაციული 

გამოწვა მბრუნავ ღუმელში შემდეგ პირობებში: წონაკი 200 გ., გამოწვის ტემპერატურა - 8500C, 

დამატებული რეაგენტების რაოდენობა - NaCl - 1%,  C  - 1,5%,  პროცესის ხანგრძლივობა 

60წთ. სეგრეგაციული გამოწვის შემდეგ მიღებული პროდუქტის ფლოტაციური 

გამდიდრების შედეგები გაუმჯობესდა, მეტალების ამოღების ხარისხმა მიაღწია 76-80 %-ს, 

მაგრამ ასეთი შედეგები მაინც არ არის დამაკმაყოფილებელი. სპილენძი ამ მადნებში 

ნაწილობრივ სულფიდის სახით იმყოფება და სეგრეგაცია წარმატებით მიმდინარეობს, როცა 

მადანში სპილენძი ჟანგის სახით არის. სპილენძის ამოღების ხარისხის გაუმჯობესების 

მიზნით ჩატარდა მადნების - სპილენძის ოქსიდური მადნის და მეორადი კვარციტების 

წინასწარ დამჟანგავი გამოწვა მუფელის ღუმელში 8500C-ზე 1 სთ-ის განმავლობაში. შემდეგ 

ცივ ნამწვზე მოხდა რეაგენტების დამატება და კარგად არევის შემდეგ ჩატარდა 

სეგრეგაციული გამოწვა იმავე პირობებში მოზრდილ მბრუნავ ღუმელში. სპილენძის 

ოქსიდური მადნის სეგრეგაციის პროდუქტის ნახევარს ჩაუტარდა ფლოტაციური 

გამდიდრება რეაგენტებით: შემკრები - კალიუმის ბუთილის ქსანტოგენატი (100გ/ტ) და 

ამქაფებელი T-80 - (50გ/ტ), მეორე ნახევარს - შემკრები - ნავთი (100გ/ტ), ამქაფებელი - T-80  

(40გ/ტ). ძირითადი ფლოტაციის ხანგრძლივობა - 15 წთ., საკონტროლო ფლოტაციის 

ხანგრძლივობა 10 წთ.,  შედეგები მოცემულია ცხრ. 3-ში.   

                                                                                                                                            

                                                                                                                                     ცხრ. 3 

სპილენძის ოქსიდური მადნის (დამჟანგავი გამოწვის შემდეგ) სეგრეგაციის პროდუქტის 

ფლოტაციური გამდიდრების შედეგები                                                                

                                       ტემპერატურა - 8500C, NaCl - 1%,  C  - 1,5%, ხანგრძლივობა - 60 წთ.                                                             

 
რიგით
ი 
ნომერ
ი 

 

 

 

დასახელე

ბა         

ფლოტაცია   ნავთით  ფლოტაცია  ქსანტოგენატით 

პროდუქტის 
გამოსავალ
ი, % 

Cu -ის 
შემცველობ
ა , % 

Cu -ის 
განაწილებ
ა , % 

პროდუქტის 
გამოსავალ
ი, % 

Cu -ის 
შემცველობა
,% 

Cu -ის 
განაწილებ
ა , % 

     1            2 3 4 5 6 7 8 

     1. 

     2.  

კონც. 1 

კონც. 11 

22,7 

  8,4 

 12,35 

  9,35 

75,28 

21,02 

 19,7 

 10,7 

 11,8 

   5,0 

65,12 

15,02 

     3. კუდები 
 

68,9   0,2   3,70  69,6   1,02 19,86 

    4. სეგრეგაცი

ის 

პროდუქტ

 

100,0 

 

  3,8 

 

100,0 

 

100.0 

 

  3,8 

 

100.0 
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ი 
 

 

როგორც ცხრილში მოცემული შედეგებიდან ჩანს, სპილენძის ოქსიდური მადნის წინასწარ 

დამჟანგავმა გამოწვამ შედეგი გამოიღო. სეგრეგაციის პროდუქტის ნავთით ფლოტაციის 

შედეგად კონცენტრატებში სპილენძის ამოღების ხარისხი გაიზარდა 96,3%-მდე, ხოლო 

ქსანტოგენატით ფლოტაციის შედეგად სპილენძის 80,14% გადავიდა კონცენტრატებში. ე.ი. 

ფლოტაციისთვის ნავთის გამოყენება უკეთესს შედეგებს იძლევა. პირველ კონცენტრატში 

სპილენძის შემცველობა 12,35%-ს შეადგენს, მეორე კონცენტრატში - 9,35%-ს. სპილენძის 

კონცენტრაციის გაზრდა შესაძლებელი იქნება დაგროვილი კონცენტრატების შეერთებით და 

შემდგომი გადაწმენდით. ამ მეთოდით შესაძლებელია კონცენტრატში სპილენძის 

შემცველობა 50%-მდეც კი გაიზარდოს. 

 ჩატარდა მეორადი კვარციტების სეგრეგაციული გამოწვა მადნის წინასწარი დამჟანგავი 

გამოწვის შემდეგ. ამ შემთხვევაში სპილენძის ამოღების ხარისხი შეადგენდა 76,8%-ს, ოქროს - 

79,6%-ს. მეორად კვარციტებში სპილენძის შემცველობა იმდენად მცირეა (0,02% Cu), რომ 

სეგრეგაციის პროცესზე მისი დადებითი გავლენა არ შეინიშნება. 

ცხრ. 4 

მეორადი კვარციტების (დამჟანგავი გამოწვის შემდეგ) სეგრეგაციის პროდუქტის 

ფლოტაციური გამდიდრების შედეგები 

       ტემპერატურა - 8500C, NaCl - 1%,  C  - 1,5%, ხანგრძლივობა - 60 წთ.                                                             

 

დასახელება 

 

გამოსავალი, 
           % 

     შედგენილობა   განაწილება, % 

Au, 

გ/ტ 

Ag, 

გ/ტ 

Cu, 

% 

Au Ag Cu 

   1 2 3 4 5 6 7 8 

კინცენტრატი 18.1 8.8     - 0.09 79.6     - 76.8 

     კუდები 
 

81.9 0.5     - 0.006 20.4     - 23.2 

სეგრეგაციის  

პროდუქტი 

 

100 

 

2.0 

 

  1,1 

 

0.021 

 

100 

 

    - 

 

100 

 

 ჩატარდა ექსპერიმენტი იმავე პირობებში სპილენძის ოქსიდური მადნის სეგრეგაციულ 

გამოწვაზე, რათა კეთილშობილი ლითონების ამოღების ხარისხიც შემოწმებულიყო. 

შედეგები მოცემულია ცხრილ 5-ში. 

                                                                                                                                  ცხრ. 5 

სპილენძის ოქსიდური მადნის (დამჟანგავი გამოწვის შემდეგ) სეგრეგაციის პროდუქტის 

ფლოტაციური გამდიდრების შედეგები 
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       ტემპერატურა - 8500C, NaCl - 1%,  C  - 1,5%, ხანგრძლივობა - 60 წთ.                                                             

 

დასახელება 

 

გამოსავალ

ი, 
           % 

     შედგენილობა   განაწილება, % 

Au, 

გ/ტ 

Ag, 

გ/ტ 

Cu, 

% 

Au Ag Cu 

   1            2 3 4 5 6 7 8 

1 კონცენტრატი 

11კონცენტრატი 

111კონცენტრატ

ი 

       25,0 

      16,0 

      10,0 

0,7 

1,2 

1,0 

   2,3 

  1,8 

  5,4 

 2,5 

 1,65 

22,5 

28,

5 

31,

3 

16,

3 

31,1

7 

15,6

5 

29,2

2 

17,11 

 7,25 

61,52 

     კუდები 
 

     49,0 0.3    0,9   

1,05 

23,

9 

23,9

6 

14,12 

სეგრეგაციის  

პროდუქტი 

 

     100 

 

0,4 

 

  1,3 

 

3,13 

 

100 

 

 100 

 

100 

 

როგორც ცხრ. 5-დან სჩანს, ამ შემთხვევაში მიღებულია სპილენძის ნაკლები ამოღების 

ხარისხი - 85,88%, ოქროს და ვერცხლის ამოღების ხარისხები თითქმის თანაბარია - 76%-ის 

ფარგლებში. მაგრამ ეს შედეგიც დამაკმაყოფილებელია. კეთილშობილი ლითონების 

შემცველობა სინჯებში იმდენად მცირეა, რომ პატარა ცდომილებაც იწვევს მათი ამოღების 

ხარისხის დიდ ცვლილებას. ისინი უნდა უთანაბრდებოდნენ სპილენძის ამოღების ხარისხს. 

ექსპერიმენტების შედეგები გვიჩვენებენ, რომ სეგრეგაციის მეთოდის გამოყენება ამ მადნების 

გადასამუშავებლად დადებით შედეგს იძლევა, ამიტომ მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, 

განსაკუთრებით  სპილენძის ოქსიდური მადნებისთვის, კვლევების გაგრძელება. 

 სპილენძის ოქსიდური მადნის და მეორადი კვარციტების სეგრეგაციის მეთოდით 

გადამუშავების პერიოდში ჩატარდა თერმოდინამიკური გათვლები იმ რეაქციებისა, 

რომლებსაც შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს ამ ნედლეულის სეგრეგაციული გამოწვის 

პერიოდში. გათვლებისას ვითვალისწინებდით, რომ სპილენძი შესაძლებელია ყოფილიყო 

როგორც დაჟანგული (CuO  და Cu2O), ასევე სულფიდის სახით, ხოლო ოქრო და ვერცხლი - 

თავისუფალი მეტალების სახით. 

როგორც ვიცით, სეგრეგაციის პროცესი მიმდინარეობს სამ სტადიად, ამიტომ განხილული 

იქნა რეაქციების სამი ჯგუფი: ნატრიუმის ქლორიდის ჰიდროლიზი, სპილენძის, რკინის, 

ოქროს და ვერცხლის ნაერთების ქლორირება ქლორწყალბადით, სპილენძის ქლორიდის და 

სპილენძის ჟანგის აღდგენა წყალბადით და ნახშირჟანგით და აგრეთვე, კეთილშობილი 

ლითონების ქლორიდების აღდგენა წყალბადით. 

თერმოდინამიკური გათვლები ჩატარდა ტიომკინ-შვარცმანის მეთოდის [5] მიხედვით.  

სპილენძის დაჟანგული მადნის სეგრეგაციული გამოწვის დროს მიმდინარე შესაძლო 

რეაქციების იზობარული პოტენციალების ცვლილება ვიანგარიშეთ შემდეგი განტოლების 

გამოყენებით: 
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         GT      2980 - T  2980 – T( A0M0 +  A1M1 +   -2M-2) 

ცხრილების მონაცემები აღებულია [6-10] სამუშაოებიდან. ზოგიერთ შემთხვევაში 

ცხრილების სრული მონაცემების არარსებობის შემთხვევაში გათვლებს ვაწარმოებდით 

გამარტივებული განტოლებით:  G2980    2980 - T   2980. თერმოდინამიკური გათვლების 

შედეგები მოცემულია ცხრ. 5-ში.        

                                                                                                                                 ცხრ. 5 

სპილენძის დაჟანგული მადნის სეგრეგაციული გამოწვის დროს შესაძლო ზოგიერთი 

რეაქციის იზობარული პოტენციალის ცვლილება 

№    რ ე ა ქ ც ი ა 

 

                                                            GT,  კჯოული/მოლი              

     7500C         8000C             8500C          9000C 
  1. 

 2. 

 3. 

 4.  

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

2NaCl(მყ)+H2O(აირი)=Na2O(მყ)=2HCl(აირი) 

2NaCl(მყ)+SiO2+H2O(აირი)=Na2SiO3(მყ)=2HCl(აირი) 

Cu2S + 2HCl(აირი) = 2/3Cu3Cl3(აირი) + H2S(აირი) 

Cu2O +2HCl(აირი) = 2/3Cu3Cl3(აირი) + H2O(აირი) 

2CuO+2HCl(აირი)=2/3Cu3Cl3(აირი+H2O(აირ)+1/2O2 

Cu2Fe2O4+2HCl(აი)2/3Cu3Cl3(აი)+H2O(აი)+Fe2O3 

Cu2O.SiO2+2HCl(აი)=2/3Cu3Cl3(აი)+SiO2+ H2O(აი) 

Fe2O3+6HCl(აი)=Fe2Cl6(აირი)+3H2O(აირი) 

2Ag + 2HCl(აირი)=2AgCl(აირი)+H2(აირი) 

2Ag2SO4+2HCl(აი)=2AgCl(აი)+H2O(აი)+SO2+1/2O2 

Au + HCl(აირი) = AuCl(აირი) + 1/2H2(აირი) 

2/3Au + 2HCl(აირი) = 1/3Au2Cl6(აირი) + H2(აირი) 

Cu3Cl3(აირი)+3/2 H2(აირი)= 3Cu + 3HCl(აირი) 

Cu3Cl3(აირი)+3/4C(მყ) = 3/4CCl4(აირი) + 3Cu(მყ) 

Cu3Cl3(აირი)+3/2CO(აირი) = 3/2COCl2(აირი)+3Cu(მყ) 

2CuO(მყ) + H2(აირი)=Cu2O(მყ) + H2O(აირი) 

2CuO(მყ) + CO(აირი) = Cu2O + CO2(აირი) 

Cu2O(მყ) + H2(აირი) = 2Cu(მყ)  + H2O(აირი) 

Cu2O(მყ) + CO(აირი) = 2Cu(მყ)  + CO2(აირი) 

H2O(აირი) + C(მყ) = CO(აირი) + H2(აირი) 

H2O(აირი) + CO(აირი) = CO2(აირი)    +    H2(აირი) 

2AgCl(აირი)+H2(აირი) = 2Ag(მყ)  + 2HCl(აირი) 

2AuCl(აირი) + H2(აირი) = 2Au + 2HCl(აირი) 

Au2Cl6(აირი) +3H2(აირი) = 2Au + 6HCl(აირი) 

 

   246,62 

   123,73 

     63,45 

- 81,05 

-49,20 

 - 26,33 

 -67,46 

  106,84 

  209,42 

  102,00 

  203,15 

  256,52 

   -20,52 

  103,04 

  325,50 

 - 159,22 

 - 161,43 

   - 94,72 

   -96,98 

   -10,45 

    - 2,21 

 - 209,42 

  - 13,46 

- 769,54 

      234,75 

    116,62 

      66,88 

-78,67 

-51,62 

- 25,00 

-67,88 

 112,06 

  202,02 

    82,60 

  198,97 

   261,92 

    -25,08 

    94,13 

  331,74 

 - 161,39 

 -162,02 

   - 95,30 

   -96,05 

  - 17,64 

   - 0, 063 

 - 202,02 

    - 5,06 

 - 785,84 

    223,05 

  109,18 

     71,06 

-75,24 

-52,83 

-22,57 

-68,30 

 117,33 

  194,37 

    63,37 

   194,79 

    267,52 

    -31,35 

     83,60 

    336,20 

   -163,52 

   -162,60 

    -95,72 

   - 95,01 

   - 24,78 

      0,96 

-194,66 

    3,30 

- 802,01 

  

       211,38 

    101,57 

      74,61 

    -71,90 

    -54,63 

   -20,77 

   -68,72 

    122,56 

   187,26 

     44,47 

    190,61 

    272,74 

    -36,66 

    73,82 

   341,67 

  -165,57 

  -163,10 

   - 96,14 

   - 94,05 

  - 31,93 

      2,46 

-187,39 

   11,70 

-818,23 

 

როგორც ცხრილიდან ჩანს, განხილულ ტემპერატურების ინტერვალში NaCl-ის ჰიდროლიზი 

SiO2-ის გარეშე (რეაქცია 1) და მისი თანაობისას (რეაქცია 2) ხასიათდება   GT-ს საკმაოდ დიდი 

დადებითი მნიშვნელობით. ეს მოწმობს, რომ მათი მიმდინარეობა ნაკლებად სავარაუდოა. 

მხოლოდ ავტორების [11, 12] შრომებმა - ნატრიუმის ქლორიდის მაღალტემპერატურული 

ჰიდროლიზის შესახებ კაჟმიწის თანაობისას, აჩვენეს, რომ სეგრეგაციული გამოწვის პირველი 
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სტადიის რეაქციის თერმოდინამიკა არ არის კეთილსასურველი, მაგრამ რადგან 

წარმოქმნილი ნატრიუმის სილიკატი ხსნადია სილიციუმის შემცველ საწყის მასალაში, 

ამიტომ მისი აქტიურობა დაბალია. ეს ხელს უწყობს მნიშვნელოვანი რაოდენობით 

ქლორწყალბადის წარმოქმნას. 

ქლორირების რეაქციების ჯგუფის (რეაქც. 3-12) განხილვისას ვხედავთ, რომ ნაკლებად 

სავარაუდოა სპილენძის სულფიდის ურთიერთქმედება ქლორწყალბადთან (რეაქც. 3), როცა 

სპილენძის დაჟანგული ნაერთების ქლორირებას (რეაქც. 4 და 5) აქვს იზობარული 

პოტენციალის ცვლილების უარყოფითი მნიშვნელობა, რაც მიუთითებს მათ 

მიმდინარეობაზე. ამიტომ სეგრეგაციის პროცესი უფრო წარმატებით მიმდინარეობს მადნის 

დამჟანგველი გამოწვის შემდეგ. ასევე შესაძლებელია ფერიტებიდან და სილიკატებიდან 

სპილენძის ქლორირება (რეაქც. 6, 7). რკინის ჟანგის ქლორირების რეაქციის გიფსის ენერგიის 

ცვლილება ხასიათდება  მაღალი დადებითი მნიშვნელობით (რეაქც. 8). ავტორები [13] 

სისტემების CuO - H2 – HCl  და Fe2O3 - H2 – HCl  თერმოდინამიკური ანალიზის საფუძველზე 

მივიდნენ დასკვნამდე, რომ სპილენძის ოქსიდები სრულად უნდა გადავიდნენ 

ერთვალენტიანი სპილენძის ქლორიდებში იმ პირობებში, როცა რკინის ოქსიდები 

პრაქტიკულად რჩებიან უცვლელად. 

კეთილშობილი ლითონების ქლორირების რეაქციების (რეაქც. 9-12) იზობარულ-

იზოთერმული პოტენციალების ცვლილების დადებითი მნიშვნელობები მოწმობენ, რომ 

მათი მიმდინარეობა ნაკლებსავარაუდოა. 

რეაქციების მესამე ჯგუფი (რეაქც. 13-24) წარმოადგენენ სპილენძის და კეთილშობილი 

ლითონების ქლორიდების აღდგენის სტადიას. ამ რეაქციების იზობარულ-იზოთერმული 

პოტენციალების ცვლილების განხილვისას ნათლად სჩანს, რომ აირადი სპილენძის 

ქლორიდის ტრიმერის აღდგენა მეტალურ სპილენძამდე შეიძლება მოხდეს მხოლოდ 

წყალბადით (რეაქც. 13). ამის გარდა, თერმოდინამიკური თვალსაზრისით შესაძლებელია 

სპილენძის ოქსიდის აღდგენა ერთვალენტიანი სპილენძის ოქსიდამდე (რეაქც. 16-17) და 

შემდგომი აღდგენა თავისუფალ სპილენძამდე (რეაქც. 18-19). 

წყალბადი, რომელიც მონაწილეობს აღდგენის პროცესში, შეიძლება წარმოიქმნას 

ნაწილობრივ წყლის ორთქლის ურთიერთქმედებით ნახშირბადთან და ნახშირის ოქსიდთან 

(რეაქც. 20-21). 

იზობარულ-იზოთერმული პოტენციალების ცვლილების მაღალი უარყოფითი 

მნიშვნელობები მიუთითებს წყალბადით კეთილშობილი ლითონების ქლორიდების 

აღდგენის რეაქციებზე (რეაქც. 22-24). მხოლოდ, როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ, 

ნაკლებსავარაუდოა ამ მეტალების ქლორიდების წარმოქმნა მათი ქლორწყალბადთან 

ურთიერთქმედების დროს სეგრეგაციის პროცესში. 

ამგვარად, თერმოდინამიკური გათვლები მოწმობენ სეგრეგაციული გამოწვის გამოყენების 

შესაძლებლობაზე სპილენძის ოქსიდური მადნების გადასამუშავებლად, მათი წინასწარი 
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დამჟანგველი გამოწვის შემდეგ.  დაგეგმილია ძირითადი ფაქტორების გავლენის შესწავლა ამ 

მადნების სეგრეგაციული მეთოდით გადამუშავების პროცესზე. 
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1. Rusudan Chagelishvili, Tsisana Gagnidze, Vaja Chagelishvili, Nestan Gegia, Ekaterine Ukleba 

 
 Segregation method for processing of gold-containing copper oxidized ores, secondary quartzites and 

residues of chalcopyrite concentrate 

Thailand, Phucket, 

2022,  27 November - 1 December 
9th International Symposium on Environmental, Policy, Management, Health, Economic, Financial, Social 
Issues Related to Technology and Scientific Innovation at the combined 2020 & 2022 Sustainable 
Industrial Processing Summit (SIPS2020&2022) 

      In Georgia, Madneuli (Bolnisi region) along with sulfide ores, containing colored and noble 

metals, there are low-quality, hard-enriched gold-containing copper oxidized ores and secondary 

quartzites. The segregation method is effective for the complex processing of this ores.  

The segregation roasting, used to extract gold, silver and cooper from residues of hydro-metallurgical 

treatment of chalcopyrite concentrate, was carried out in a tubular rotary kiln.  The optimal 

parameters of segregation roasting of residues after their preliminary oxidative firing were 

determined: temperature 8500С, consumption of sodium chloride and coal respectively 1% and 1.5% 

by weight of residue, the duration is 30-60 minutes. Under these conditions, from residues containing 

1.1-1.3% copper, 38-40 g/t silver and 3.8 g/t gold, the flotation concentrate with a copper content of 

8-9%, silver 232-300 g/t and gold 18-24g/t is obtained. The total recovery to the first and second 

flotation concentrates is 88-92% copper, 85-87% silver and 88.3-93% gold. 

The copper content in the concentrate after cleaning operation increases to 42%, gold - 40-50g/t, 

silver - 1381g/t. Its yield is 2.3% by weight of the product of segregation roasting. Their extraction is 

about   80%, and the copper content in the flotation tailings is 0.16%.  

The degree of gold extraction in concentrate as a result of flotation of segregated product obtained by 

roasting of secondary quartzites (Au - 2 g/t, Cu - 0.021%) is 80%, and that of copper- 77%. 

Concentrates with a gold content of 14-24 g/t have been obtained. Studies are still ongoing to 

determine the optimal mode. 
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Segregation was also carried out on copper oxide ore (Cu - 3.5%, Au - 0.5 g / t). The results of 

experiments conducted on both ores indicate the effectiveness of the segregation process in both 

cases. We are pointed on the determination of conditions for the optimal proceeding of the process. 
  FLOGEN Stars Outreach (www.flogen.org) 

 
2. Tsisana Gagnidze,  Zhiuli Kebadze, Rusudan Chagelishvili                      
 
ELEKTROLYZER FOR LEACHING OF GOLD SULFIDE ORES         

 

Thailand, Phucket, 

2022,  27 November - 1 December 
9th International Symposium on Environmental, Policy, Management, Health, Economic, Financial, Social 
Issues Related to Technology and Scientific Innovation at the combined 2020 & 2022 Sustainable 
Industrial Processing Summit (SIPS2020&2022) 
 

Poster  

 An analysis of the scientific literature of recent years shows that in the world practice of gold 

mining, the main method for extracting gold from ores and concentrates is the cyanide method, 

which, when applied to refractory sulfide ores, does not give economically feasible indicators and is 

highly toxic. The electrochemical technology developed by us for leaching gold-bearing sulfide ores 

allows us to solve the problem of increasing the completeness of the use of natural resources while 

reducing the environmental load on the environment. To implement this method, we designed and 

tested an open execution electrochemical reactor, which greatly simplifies its maintenance compared 

to the existing one.The process of opening a sulfide mineral is carried out in the anode space of the 

reactor and, using the selective complex agent of noble metals present in the solution, the gold from 

the mineral passes into the solution in the form of  cation exchange complex, which migrates into the 

cathode space through a perchlorvinyl diaphragm and is discharged at the cathode with the release of 

metallic gold. The first two operations take place in the anode space, and the third in the cathode 

space. A carbon fiber material with a highly developed surface is used as a cathode, increasing the 

intensification of the cathode process. The anode and cathode spaces are separated by heat-treated 

perchlorvinyl fabric, which is a good filtering material that protects the cathode space from the 

penetration the anode space of even the smallest particles from. The design of the electrochemical 

reactor allows sled an ongoing process of leaching ore and the release of metallic gold at the cathode.  

(X)    FLOGEN Stars Outreach (www.flogen.org) 

 

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

 

 

 

                                                              პროექტი 13  

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი: 

http://www.flogen.org/
http://www.flogen.org/
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მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 

1. მეორადი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებიდან (თხილისა და კაკლის ნაჭუჭები, ვაშლატამას 

კურკები) მიღბული   ნახშირბადოვანი მასალების გამოყენება. 

მეცნიერების დარგი - , ფიზიკური ქიმია, ელექტროქიმია; 

სამეცნიერო მიმართულება - ახალი მასალები. 
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    მ.გაჩეჩილაძე - უფროსი მეცნ. თანამშრომელი, ქიმიის მეც. აკადემიური დოქტორი; 

    მ.მაჭავარიანი - უფროსი მეცნ. თანამშრომელი, ფიზ.მათ მეც. აკადემიური დოქტორი; 

    ზ. ხუციშვილი - მეცნიერ თანამშრომელი, ქიმიის მეც. აკადემიური დოქტორი; 

    ე.ცხაკაია - უფროსი მეცნ. თანამშრომელი, ქიმიის  აკადემიური დოქტორი; 

    ნ.გიორგაძე - მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი (დოქტორანტი); 

    ზ.სამხარაძე - მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი (დოქტორანტი); 

    ა.ჩიხლაძე - ლაბორანტი, ბაკალავრი. 

    ს. ცქიტიშვილი - ინჟინერი, მაგისტრი 

  

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების 

შესრულების შედეგები  

2.1.  

1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 

1. მეორადი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებიდან (თხილისა და კაკლის ნაჭუჭები, ვაშლატამას 

კურკები) მიღბული ნახშირბადოვანი მასალების გამოყენება ადსორბენტებად: 

2022 წლის ეტაპი:. 

ბ) წყალში ხსნადი ფარმაცევტული პრეპარატების  არსებობისას 

მეცნიერების დარგი - ფიზიკური ქიმია; 

სამეცნიერო მიმართულება - ახალი მასალები  

2. მეორადი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებიდან (თხილისა და კაკლის ნაჭუჭები) მიღბული 

ნახშირბადოვანი მასალების გამოყენება დენგამტარი პოლიმერებისა და კომპოზიციური 

დანაფარების მისაღებად 

ა) დენგამტარი პოლიმერები ზეფუნქციური დანიშნულების დანაფარების მისაღებად 

მეცნიერების დარგი - ელექტროქიმია; 

სამეცნიერო მიმართულება - ახალი მასალები  
 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით შესასრულებული სამეცნიერო–

კვლევითი პროექტი,  სრულდება ათწლიანი პროგრამის (2015-2024 წ.წ) მიხედვით 
 

2022 წლის ეტაპი:. 
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ა) მეორადი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებიდან (თხილისა და კაკლის ნაჭუჭები, ვაშლატამას 

კურკები) მიღბული ნახშირბადოვანი მასალების გამოყენება ადსორბენტებად  წყალში 

ხსნადი ფარმაცევტული პრეპარატების  არსებობისას 

 

 

დამაბინძურებელ ნაერთთა ერთ-ერთი მრავალფეროვანი ჯგუფი, რომელიც იპყრობს 

მეცნიერების ყურადღებას არის ფარმაცევტული ნაერთები, რომლებიც იწარმოება ძალიან 

დიდი მოცულობით და მათი გამოყენება და რაოდენობა წლიდან წლამდე მატულობს [1, 2].  

დღესდღეობით მთელს მსოფლიოში ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას წარმოადგენს წყლის 

გასუფთავება ფარმაცევტული ნარჩენებისაგან, რადგან წყალში ისინი ინარჩუნებენ ქიმიურ 

აქტივობას და კონცენტრაციის დაბალი დონის მიუხედავად ზემოქმედებას ახდენენ 

ცხოველებისა და ადამიანების ჯანმრთელობაზე, რამაც გამოიწვია მსოფლიო საზოგადოების 

შეშფოთება [3-8].  

კვლევებმა აჩვენა, რომ წყლებში აღმოჩენილ დამაბინძურებლებს შორის განსაკუთრებული 

ადგილი უჭირავთ მედიკამენტებს [9], რომლებიც ზედაპირულ, ჩამდინარე და სასმელ 

წყლებში ხვდებიან საცხოვრებელი სექტორიდან, საავადმყოფოებიდან, ვეტერინარული 

კლინიკებიდან, ფარმაცევტული და ბიოტექნოლოგიური მრეწველობიდან (ვადაგასული 

მედიკამენტების არასრული უტილიზაციისა და ნაწილობრივი გაუსნებოვნების შედეგად), 

ასევე, მათი მეფრინველეობასა და მეცხოველეობაში გამოყენების შედეგად, რაც წარმოადგენს 

სერიოზულ პრობლემას გარემოსთვის [10, 11].  

ფარმაცევტული საშუალებები განიხილება, როგორც ახალი ტიპის მდგრადი ორგანული 

დამაბინძურებლები [12]. ისინი ხელს უწყობენ ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლებში 

ანტიბიოტიკებისადმი გამძლე ბაქტერიების გაჩენას [13]. მათ გააჩნიათ სრულებით 

განსხვავებული გავლენა გარემოზე. ფარმაცევტული ნაერთების უარყოფითი გავლენა ველურ 

ბუნებასა და ეკოსისტემაზე მეტწილად უცნობია [14]. 

კვლევებით, რომლებიც ეძღვნება სხვადასხვა წყლებში მედიკამენტების არსებობას, 

დადგენილ იქნა ყველაზე ხშირად აღმოჩენილი მედიკამენტების სია, NSAID 

(არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო წამლები): პარაცეტამოლი, ასპირინი, 

დიკლოფენალი, იბუპროფენი  და სხვა [3, 4, 15,16]. 

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, წინამდებარე კვლევის დაწყებისას ყურადღება 

დაეთმო ამ ჯგუფის პრეპარატებისგან წყლის გასუფთავების საკითხების შესწავლას. ამ 

მიზნით კვლევის პირველ ეტაპზე შერჩეული იქნა პარაცეტამოლის,  ასპირინის და კოფეინის, 

სპექტროფოტომეტრული განსაზღვრის მეთოდი და აგებული იქნა საკალიბრო მრუდები 

მჟავა არეში (იხ. ცხრილი 1). 

ცხრილი 1 

 

 

მედიკამენტი 

ტალღის 

სიგრძე, 

 λmax 

კონცენტრაციის 

ინტერვალი, 

მგ/მლ 

გამხსნელი 
გაზომვის 

რაოდენობა 
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ასპირინი 229 0.4-5.6 
96% C2H5OH 

0.01N HCl  
5 

პარაცეტამოლი 243 0.075-0.225 
96% C2H5OH 

0.01N HCl 
5 

კოფეინი 233 0.4-2.0 0.01N HCl 5 

 

ზემოთ ჩამოთვლილი მედიკამენტებდან ყველაზე ფართოდ პარაცეტამოლი გამოიყენება. ის 

უსაფრთხო პრეპარატადაა მიჩნეული (საფრთხეს მხოლოდ დიდი დოზის მიღებისას 

წარმოადგენს) და გარდა ამისა, ბევრი გავრცელებული წამალი სამედიცინო სფეროში მთავარ 

ინგრედიენტად სხვადასხვა ფორმულაციებით პარაცეტამოლს შეიცავს [17, 18]. 

პარაცეტმოლი არის ერთ-ერთი ფარმაცევტული პროდუქტი, რომელიც ყველაზე ხშირად 

გვხვდება კანალიზაციაში, სასმელ  და ზედაპირულ წყლებში (თერაპევტული გამოყენების 

შედეგად 58-68% სუფთა პარაცეტამოლი გამოიყოფა ადამიანის მიერ) [19, 20]. ბუნებრივ 

წყალში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული წამალია. მდინარეების და ტბების 

დაახლოებით 75%-ში არის აღმოჩენილი. მსოფლიო მასშტაბით, ჩამდინარე წყლებში მისი 

რაოდენობა მერყეობს 0.025მკგ-დან 43.233მკგ-მდე [21- 23].  

ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტრადიციული მეთოდები (ქლორირება, ულტრაიისფერი 

დასხივება, ელექტროლიზი, მემბრანული ბიორეაქტორი და სხვა) უკვე არ იძლევა 

დამაბინძურებლების მოცილების ადექვატურ დონეს [24-26]. შესაბამისად დამუშავებულ 

წყალში მაინც არსებობს ამ ნივთიერებების ნარჩენები, რომლებიც შემდგომში დასალევ 

წყალშიც გროვდება [27]. ამიტომ, პარალელურად მიმდინარეობს კვლევები როგორც 

არსებული გამწმენდი ნაგებობების ეფექტურობის გაზრდის, ასევე ამ სფეროში 

ფუნდამენტურად ახალი მიდგომების შექმნის მიმართულებით [28].  

გასუფთავების ფიზიკურ-ქიმიურ მეთოდებს შორის როგორც აირად, ისე თხევად არეში 

გამოირჩევა ადსორბცია, როგორც უნივერსალური პროცესი, რომელიც საშუალებას იძლევა 

თითქმის სრულად იქნას მოცილებილი ტოქსიკური მინარევები. მრავალი პრაქტიკული 

პრობლემის წარმატებული გადაწყვეტაა შესაძლებელი ოპტიმალური ფიზიკურ-ქიმიური 

თვისებების მქონე სორბენტების არჩევით [29-34]. ამჟამად, ყველაზე უნივერსალურ 

სორბენტებს მიეკუთვნება ნახშირბადოვანი მასალები [35-37]. 

კვლევებმა აჩვენა, რომ ნახშირბადოვანი მასალები, მათი კარგი სორბციული თვისებების,  

მაღალი ფორიანობის, განვითარებული ზედაპირის, მექანიკური სიმტკიცისა და 

ანტიმიკრობული თვისებების გამო შეიძლება განვიხილოთ, როგორც წყლის დეზინფექციისა 

და ტოქსიკური ნივთიერებების გაუვნებელყოფის ალტერნატიული საშუალება [38-40].  

ჩამდინარე წყლის დამუშავება ძირითადად დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. 

შესაბამისად, ამისთვის ყოველთვის ყველაზე იაფ პროცესს ირჩევენ. ინდუსტრიები და ასევე 

საზოგადოებაც, შეუჩერებლად ცდილობენ ეკონომიური და მტკიცე მეთოდოლოგიის 

შემუშავებას [41-43]. 

ამ კვლევის მიზანსაც წარმოადგენს იაფი, ხელმისაწვდომი ადსორბენტების კვლევა და  

პარაცეტამოლისგან წყლის გასუფთავების ეკონომიური და ეფექტური გზის გამონახვა.  
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მასალები და მეთოდები 

 

 გამოყენებული მასალა იყო ვაშლატამას კურკები, საიდანაც სორბენტი მზადდებოდა 

ტექნოლოგიით [44, 45], რომელიც შემუშავებულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის 

ინსტიტუტში. ეს ტექნოლოგია გამოიყენება მრავალი სახის ნედლეულისთვის (მეორადი 

საბურავები, თხილის და კაკლის ნაჭუჭები, ნექტარინის ბირთვი, ნახერხი, პლასტმასი და ა.შ.) 

[46, 47]. პროცესი ერთსაფეხურიანია და არ საჭიროებს ნედლეულის წინასწარ გადამუშავებას. 

ნახშირორჟანგი, წყალი და ამ პროცესში წარმოქმნილი სხვადასხვა აირები გამოიყენება 

რეაგენტებად და ენერგიის წყაროდ [46, 47]. ამ შემთხვევაში რეაქტორის კორპუსი (უჟანგავი 

ფოლადი) მოქმედებს როგორც კატალიზატორი. ამ ტექნოლოგიის გამოყენებით, 

ნახშირბადოვანი მასალები მიიღეს მეორადი ორგანული ნარჩენებისგან, რომლებიც იაფი და 

ეფექტურია. ნახშირბადოვანი მასალის ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები ხასიათდებოდა N2 

ადსორბციით -196oC-ზე, ფორმზომ აპარატში (GEMINI VII 2390T ზედაპირის ფართობის 

ანალიზატორი). ექსპერიმენტების დაწყებამდე ხდებოდა ნიმუშების დეგაზაცია 300oC-ზე. 

გაზომილ იქნა სპეციფიკური ზედაპირის ფართობის (SBET), ფორების მთლიანი მოცულობის, 

VTOTAL და ფორების ზომის განაწილება. ქიმიური შემადგენლობა და მორფოლოგია 

შესწავლილ იქნა სკანირების ელექტრონულ მიკროსკოპში. (SEM), Bruker's QUANTAX 

ენერგიის დისპერსიული რენტგენის სპექტრომეტრიის სისტემით (EDS) HITACHI TM 3030 

Plus)). გაზომვის შედეგები ნაჩვენებია ცხრილებში 1 და 2. 

ექსპერიმენტები ჩატარდა ადსორბციის პროცესზე კონტაქტის დროის (5-120 წთ), 

ადსორბენტის ნაწილაკების ზომის (50-200 μm), ადსორბენტის რაოდენობის (0.02-0.2 გ) და 

კონცენტრაციის (10-100 მგ/ლ) გამოყენებით. ( ექსპერიმენტებით დადგენილ იქნა ვაშლატამას 

კურკისაგან მიღებული ადსორბენტის ნაწილაკების ზომის (50-200 μm), , რაოდენობის (0.02-

0.2 გ) კონცენტრაციისა (10-100 მგ/ლ) და კონტაქტის დროის (5-120 წთ)გავლენა  

პარაცეტამოლის ადსორბციის პროცესზე ) 

დაკვირვება ხდებოდა სტატიკურ პირობებში 25oC მუდმივ ტემპერატურაზე. ხსნარის 

ფილტრაციის შემდეგ  (0.45μm ფილტრები) პარაცეტამოლის რაოდენობა ისაზღვრებოდა 

სპექტროფოტომეტრით Zuzi 4201/50, 243 ნმ-ზე. ადსორბირებული პარაცეტამოლის 

რაოდენობა ისაზღვრებოდა შემდეგი ფორმულით [48]:   

A =         
 

, (1) 

სადაც, A არის ადსორბციის სიდიდე, მგ/გ; V ხსნარის მოცულობა, ლ; C0, C1, საწყისი და 

წონასწორული კონცენტრაციები, მგ/ლ; m ადსორბენტის მასა, გ.  
პარაცეტამოლის ამოღების ხარისხი (K,%) ისაზღვრებოდა შემდეგი ფორმულით  [48]:  

К=        
  

х100% ,  (2) 

სადაც,  К არის ამოღების ხარისხი, %; C0, C1, საწყისი და წონასწორული კონცენტრაციები, 

მგ/ლ. 
 
შედეგები და განსჯა 
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ადსორბციის პროცესში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება გააქტივებული ნახშირის ფოროვან 

ტექსტურას.რომლის ფორების სიგანე აღემატება წამლის მოლეკულის ზომას. 

ნახშირბადოვანი მასალების ადსორბციის უნარი დაკავშირებულია ქიმიურ და 

სტრუქტურულ მახასიათებლებთან. ამიტომ, კარგად განვითარებული ფორების (ანუ 

მეზოფორების) არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, მიკროფორების ზომა 

საკმაოდ დიდი უნდა იყოს, რომ დაიტიოს ადსორბატის მოლეკულა. ვაშლატამას კურკისგან 

მიღებული ნახშირბადოვანი მასალის სტრუქტურული პარამეტრების (SBET, სპეციფიკური 

ზედაპირი, მიკროფორის მოცულობა, მიკროფორების ფართობი) მნიშვნელობები მოცემულია 

ცხრილში 1. 

ცხრილი 1 ნახშრბადოვანი მასალების ფიზიკური მახასიათებლები 
 

ნიმუში 

BET 

ზედაპირის 

ფართობი, მ2/გ 

მიკროფორები

ს ფართობი, 

მ2/გ 

მიკროფორების 

მოცულობა, 

სმ3/გ 

ვაშლატამას კურკა 694 463.95 0.20 

 

სურ. 1 ვაშლატამას კურკისგან მიღებული ნახშირბადოვანი მასალა 

 

 
 
 
 

 

ცხრილი 2 ვაშლატამას კურკისგან მიღებული ნახშირბადოვანი მასალის ქიმიური 

შემადგენლობა 

 

ნიმუში 

ნიმუშის ქიმიური შემადგენლობა  %    (საშუალო) 

C O Ca K Si S Fe Ni Cu Zn Al F Cr 
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ვაშლატამას 

კურკისგან 

მიღებული 

ნახშირბადო

ვანი მასალა 

95.37 4.63 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 

ნაწილაკის ზომის გავლენა 

ადსორბცია არის სორბენტის ზედაპირზე მიმდინარე მოვლენა, რომლის ეფექტურობაზე 

ძლიერ გავლენას ახდენს შთამნთქმელი ნაწილაკების ზომა, ისევე როგორც, ზედაპირზე 

მიმდინარე რეაქციები [49, 50]. ზოგადად, ადსორბციის ეფექტურობა უკუპროპორციულია 

ადსორბენტური მასალის ნაწილაკების ზომასთან [51]. რაც უფრო მცირეა ნაწილაკების ზომა, 

მით უფრო დიდი იქნება ადსორბციის ეფექტურობა, რადგან მცირე ზომის ნაწილაკებს აქვთ 

წამლის შთანთქმის უფრო დიდი უნარი მათი დიდი ხვედრითი ზედაპირის გამო [49]. 

ადსორბენტის ნაწილაკების ზომა მერყეობდა 50 მკმ-დან 200 მკმ-მდე, რათა შეგვესწავლა 

ნაწილაკების ზომის გავლენა პარაცეტამოლის ამოღების ეფექტურობაზე და შედეგები 

ნაჩვენებია ნახ. 2-ში. საუკეთესო შედეგი აჩვენა ნაწილაკების ზომამ 63 μm, 98% ამოღების 

ეფექტურობით. შედეგებმა აჩვენა, რომ ადსორბციის ეფექტურობა იზრდება ნაწილაკების 

ზომის შემცირებით გარკვეულ ზღვარამდე და შემდეგ რჩება მუდმივი პიკური 

მნიშვნელობის მიღწევის შემდეგ (ნახ. 2). ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მომდევნო 

ექსპერიმენტებში გამოყენებული იქნა სორბენტი 63 μm ნაწილაკის ზომით.  

 
 

 
 
 

სურ. 4 ადსორბენტის რაოდენობის ეფექტი პარაცეტამოლის ადსორბციაზე ვაშლატამას 

კურკისგან მიღებულ ნახშირბადოვან მასალაზე. ექსპერიმენტის პირობები: ტემპერატურა – 

25oC, C0 – 50 მგ/ლ, mადს – 0.1გ, დრო – 30 წთ, V – 50 მლ, ნაწილაკების ზომა – 50-200 μm. 
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დროის გავლენა  

 

ადსორბცია არის დროზე დაფუძნებული პროცესი და დროის გავლენა შეიძლება იყოს 

დადებითი ან უარყოფითი, პროცესის დინამიკის მიხედვით [50]. ექსპერიმენტული 

მონაცემები გვაწვდის ინფორმაციას ადსორბციის წონასწორობის მისაღწევად საჭირო 

მინიმალური დროის შესახებ. კონტაქტის დრო მერყეობდა 5 წუთიდან 120 წუთამდე და 

მიღებული შედეგები მოცემულია ნახ. 3-ში.  

როგორც ნახაზი 3-დან ჩანს, ადსორბცია ხდება ძალიან სწრაფი ტემპით პირველი 30 წუთის 

განმავლობაში, რადგან პირველ ეტაპზე, სორბატის მოლეკულები ადსორბირდება 

ზედაპირზე, სადაც ჯერ არ არის მიმაგრებული სხვა ასეთი მოლეკულები და შესაბამისად, 

სორბატ-სორბატის ურთიერთქმედება უმნიშვნელოა [52]. ამიტომ, პარაცეტამოლის 

მოლეკულები ადვილად აღწევს ადსორბციის ადგილებს, ხოლო შემდეგ დროთა 

განმავლობაში ადსორბცია მიმდინარეობს უფრო ნელი სიჩქარით წონასწორობის მიღწევამდე 

(120 წთ), რადგან ნახშირბადოვან მასალაზე თავისუფალი ადგილების რაოდენობა მცირდება 

და არაადსორბირებული მოლეკულები იკრიბება ზედაპირზე, რაც ამცირებს ადსორბციის 

შესაძლებლობებს. 

პარაცეტამოლის ამოღების ოპტიმალურ დროდ შერჩეული იქნა 30 წუთი 90 წთ-ს ნაცვლად, 

რადგან განსხვავება ადსორბციებს შორის არის მინიმალური - 0.75%. ამიტომ, დანარჩენი 

ექსპერიმენტები ჩატარებულ იქნა 30 წუთში, საუკეთესო შედეგის მინიმალურ დროში 

მიღწევის მიზნით. 

 

 

სურ. 4 დროის ეფექტი პარაცეტამოლის ადსორბციაზე ვაშლატამას კურკისგან მიღებულ 

ნახშირბადოვან მასალაზე. ექსპერიმენტის პირობები: ტემპერატურა – 25oC, C0 – 50 მგ/ლ, mადს 

– 0.1გ, დრო – 5-120 წთ, V – 50 მლ, ნაწილაკების ზომა –63 μm 
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სორბენტის რაოდენობის გავლენა 

 

ადსორბენტის მიწოდება საჭიროებს სათანადო შერჩევას, რადგან აქტიური ადსორბციული 

ადგილების და აქტიური ზედაპირის ფართობის ხელმისაწვდომობა არის გადამწყვეტი 

პარამეტრი, რომელიც მნიშვნელოვნად მოქმედებს ამოღების ეფექტურობაზე [53]. 

შესწავლილ იქნა ადსორბენტის რაოდენობის გავლენა პარაცეტამოლის ადსორბციაზე.  

ნახშირბადოვანი მასალის რაოდენობა ვარირებდა 0.02 გ-დან 0.2 გ-მდე, ხოლო ყველა სხვა 

პარამეტრი იყო მუდმივი (C0 – 50მგ/ლ; დრო – 30წთ; pH – 2.13, ტემპერატურა - 25°C). 

შედეგებმა აჩვენა, რომ ამოღების ხარისხი (K%) და ადსორბციის უნარი (A) საპირისპიროდ 

იცვლებოდა (ნახ. 4). სორბენტის რაოდენობის მატებასთან ერთად გაიზარდა ამოღების 

ხარისხის, ხოლო ადსორბციის უნარი შემცირდა 75.0 მგ/გ-დან 12.02 მგ/გ-მდე. ადსორბენტის 

რაოდენობის გაზრდამ განაპირობა აქტიური უბნების რაოდენობის მატება, რამაც 

შესაბამისად გამოიწვია K%-ის მნიშვნელობის გაზრდა. 

  

 
 
 
სურ. 4 ადსორბენტის რაოდენობის ეფექტი პარაცეტამოლის ადსორბციაზე ვაშლატამას 

კურკისგან მიღებულ ნახშირბადოვან მასალაზე. ექსპერიმენტის პირობები: ტემპერატურა – 

25oC, C0 – 50 მგ/ლ, mადს – 0.02 - 0.2გ, დრო – 30 წთ, V – 50 მლ, ნაწილაკების ზომა –63 μm 

 

კონცენტრაციის გავლენა და ადსორბციის იზოთერმები 

ასევე შესწავლილ იქნა კონცენტრაციის ეფექტი. ნახაზი 5 გვიჩვენებს ორიგინალური 

ადსორბციის იზოთერმას, რომელიც ცხადყოფს, რომ ადსორბცია დაბალ კონცენტრაციაზე 

უფრო დიდია, ვიდრე მაღალი კონცენტრაციის დროს. როგორც კვლევებმა აჩვენა, ხსნარში 

პარაცეტამოლის დაბალი კონცენტრაციისას ადსორბცია მიმდინარეობს თითქმის მყისიერად 

(30 წუთში), ამიტომ ამ შემთხვევაში, ექსპერიმენტი ჩატარებულ იქნა 5 წუთის განმავლობაში. 
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სურ. 5 კონცენტრაციის ეფექტი პარაცეტამოლის ადსორბციაზე ვაშლატამას კურკისგან 

მიღებულ ნახშირბადოვან მასალაზე. ექსპერიმენტის პირობები: ტემპერატურა – 25oC, C0 – 10 – 

100 მგ/ლ, mადს – 0,1გ, დრო – 5 წთ, V – 50 მლ, ნაწილაკების ზომა –63 μm 

 

ადსორბციის პროცესის ასახსნელად, რომელიც მიმდინარეობს ვაშლატამას კურკისგან 

მიღებული ნახშირბადოვან მასალაზე, ხსნარში პარაცეტამოლის სხვადასხვა 

კონცენტრაციისას (10-100 მგ/ლ), გამოყენებული იქნა ორი ყველაზე გავრცელებული 

ადსორბციის მოდელი, კერძოდ, ლენგმიურის და ფროინდლიხის. 

ლენგმუირის იზოთერმის და ფროინდლიხის იზოთერმის ხაზოვანი მოდელი ნაჩვენებია (3) 

და (4) განტოლებებში [46]. 

Ce /qe = Ce /qm + 1 /KLqm (3)                           ln q = ln (KF) + lnCe/n (4) 

სადაც qe (მგ/გ) არის წონასწორობისას ადსორბციის რაოდენობა, Ce (მგ/ლ) არის 

წონასწორული კონცენტრაცია, qm (მგ/გ) არის მაქსიმალური ადსორბცია, KL (L/ მგ) არის 

ლენგმუირის მუდმივა, KF (მგ/გ) არის განაწილების კოეფიციენტი და გვიჩვენებს სორბენტზე 

ადსორბირებული წამლის რაოდენობას ერთეული წონასწორული კონცენტრაციისთვის, 

ხოლო ''n'' არის ადსორბციის ინტენსივობა. 

ადსორბციული იზოთერმები აკავშირებს qe (მგ/გ) წონასწორობის დროს ადსორბირებული 

პარაცეტამოლის რაოდენობას პარაცეტამოლის კონცენტრაციასთან, Ce (მგ/ლ) და შედეგები 

მოცემულია ნახაზზე 6. პარაცეტამოლის ადსორბციისთვის ლენგმიურის იზოთერმა 

მოცემულია ნახაზზე 6ა, ხოლო ფროინდლიხის იზოთერმა ნახაზზე 6ბ.როგორც ნახაზებიდან 

6ა და 6ბ ჩანს, მიღებული კორელაციის კოეფიციენტები შესწავლილი მოდელებისთვის 0.9-ზე 

მაღალია. ეს გვაფიქრებინებს, რომ პარაცეტამოლის ადსორბციის წონასწორობა ვაშლატამას 

კურკიდან მიღებულ ნახშირბადოვან მასალაზე ადეკვატურად არის წარმოდგენილი 

ლენგმიურისა და ფროინდლიხის მოდელებით. 
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ნახ. 6 პარაცეტამოლის ადსორბციული წონასწორობა ნახშირბადოვან მასალაზე, რომელიც 

მიღებულია ვაშლატამას კურკისგან. (ა) ლანგმუირის იზოთერმა და (ბ) ფროინდლიხის 

იზოთერმა. ექსპერიმენტის პირობები: ტემპერატურა – 25oC, C0 – 10–100 მგ/ლ, mადს. – 0,1გ, 

დრო – 5 წთ, V – 50 მლ, ნაწილაკების ზომა –63 μm. 

 

დასკვნები 
 

მოცემულ სამუშაოში ნახშირბადოვანი მასალის მისაღებ ნედლეულად გამოიყენებულ იქნა 

ბუნებრივად ხელმისაწვდომი ვაშლატამას კურკა, რომელიც შემდგომ როგორც სორბენტი, 

გამოყენებულ იქნა ხსნარიდან პარაცეტამოლის ამოსაღებად. კვლევებმა აჩვენა, რომ 

პარაცეტამოლის მაქსიმალური რაოდენობა, რომელიც შეიძლება იყოს ამოღებული 0.1 გრამი 

სორბენტით არის 98.55%. იზოთერმულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ პარაცეტამოლის ადსორბცია 

მიღებულ ადსორბენტებზე შეიძლება აიხსნას, როგორც ლენგმიუირის იზოთერმის, ასევე, 

ფროინდლიხის იზოთერმული მოდელის გამოყენებით. დადგენილია, რომ ვაშლატამას 

კურკებიდან ორიგინალური ტექნოლოგიით მიღებული ნახშირბადოვანი მასალა, რომელიც 

ხასიათდება მაღალი ხვედრითი ზედაპირით, ფორიანობით, კარგი ადსორბციული 

შესაძლებლობებით გააქტივებისა და მოდიფიცირების გარეშე შესაძლებელია წარმატებით 

იქნას გამოყენებული ფარმაცევტული პრეპარატებისაგან ჩამდინარე წყლების 

გასასუფთავებლად. 
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ბ) მეორადი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებიდან (თხილისა და კაკლის ნაჭუჭები) მიღბული 

ნახშირბადოვანი მასალების გამოყენება დენგამტარი პოლიმერებისა და კომპოზიციური 

დანაფარების მისაღებად 

 

2022 წლის ეტაპი: 

 დენგამტარი პოლიმერები ზეფუნქციური დანიშნულების დანაფარების მისაღებად 

წყალბადის ენერგეტიკა, მეცნიერული და ტექნოლოგიური პროგრესის განვითარების ერთ-

ერთ მიმართულებად ჩამოყალიბდა გასული საუკუნის 70-იანიწლების შუახანებში [1]. 21-ე 

საუკაუნეში ამ საკითხის წამოჭრა და განვითარება განაპირობებულია ნავთობისა და 

ბუნებრივი აირის მარაგების ამოწურვის საფრთხესთან და CO2-ის ემისიასთნ 

დაკავშირებული პრობლემების გამწვავებასთნ.  

წიაღისეული საწვავის ჩანაცვლებაზე საუბრისას, როგორც წესი, მის შემცვლელად 

სახელდება ენერგიის ისეთი წყაროები, როგორიც არის მზისაგან, ან ქარისგან მიღებული 

ელექტროენერგია. თუმცა, ალტერნატიულ საწვავებს შორის არსებობს ენერგიის კიდევ 

ერთი წყარო, რომელიც სხვა დანარჩენებისგან გამორჩეულია, ეს არის წყალბადი. 

წყალბადს, სხვა საწვავებთან შედარებით, რამდენიმე უპირატესობა აქვს. ის სამყაროში 

მეტად გავრცელებული ელემენტია და წვისას ნარჩენის სახით წარმოქმნის ერთადერთ 

ნივთიერებას, წყალს.  

წყალბადის წარმოებასთან, შენახვასთან, ტრანსპორტირებასთან და გამოყენებასთან 

დაკავშირებული კვლევების სფეროს გაფართოებამ ნათლად დაგვანახა ეკონომიკის ბევრ 

სფეროში წყალბადის მიღების ტექნოლოგიების დახვეწისა და დანერგვის ეკოლოგიური 

სარგებელი. ამიტომ, წყალბადის ენერგეტიკაზე მუშაობა ბევრ, განსაკუთრებით 

ინდუსტრიულ ქვეყანაში, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების პრიორიტეტულ 

სფეროებს შორისაა [2]. 

წყალბადის წარმოების მრავალი მეთოდი არსებობს, მაგრამ მათ შორის 

ელექტროქიმიური  მეთოდი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია. ეს მეთოდი იძლევა 99-

99.5 %-მდე სისუფთავის აირადი წყალბადის წარმოების საშუალებას ეკოლოგიური 

უსაფრთხოების პირობებში. ელექტროქიმიურად წყალბადის მიღების ტექნოლოგიის 

განვითრების ერთ-ერთი ძირითადი და პერსპექტიული მიმართულებაა მაღალეფექტური 

და იაფი ელექტროდ-კატალიზატორების შემუშავება,  მათი ციკლურობის და გამოყენების 

ძირითადი საექსპლოატაციო პარამეტრების ხანგრძლივობის დადგენა. 
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ლიტერატურის განხილვამ და ჩვენს მიერ მიღებულმა შედეგებმა აჩვენა, რომ ამ 

მიმართულებით პერსპექტიულია ელექტროქიმიურად მიღებული ნიკელ-

ნანონახშირბადოვანი ელექტროდები. 

ელექტროქიმიურად მიღებული ნიკელ-ნანონახშირბადოვანი ელექტროდების 

შემადგენლობა დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე (ტემპერატურა, მეორე ფაზის ნაწილაკების 

ზომა, მორევის სიჩქარე და ა.შ), ამიტომ სტაბილური შემადგენლობის ელექტროდების მიღება 

ძნელად მისაღწევია. 

 აქედან გამომდინარე საინტერესოდ გვეჩვენა ნიკელისა და ნიკელ-ნახშირბადოვანი მასალის 

ელექტროგამტარი კომპოზიტების შექმნა ფხვნილებიდან (მითუმეთეს მსგავსი ტიპის 

ელექტროდების გამოყენების პრაქტიკა არსებობობს ლითიუმიანი ქიმირი დენის 

წყაროებისათვის) და მათი აქტიურობის გამოცდა წყალბადის გადაძაბვის ვოლტამპერულ 

მახასიათებლებზე.  

ფხვნილებიდან ელექტროგამტარი კომპოზიტები, მზადდება სხვადასხვა  ელექტრული 

წინაღობის მქონე დისპერსიული მასალების შერევით და დაპრესვით. კომპოზიტური 

მასალისაგან სასურველი ფორმის პროდუქტის (ელექტროდების) დამზადებისათვის, მასში 

ჩვეულებრივ შეჰყავთ მცირე რაოდენობით რიგი პოლიმერული შემკვრელი [3], (მაგალითად, 

ფტოროპლასტი, პოლიეთილენის ოქსიდი და სხვ.), რომლებიც იზოლატორებს 

წარმოადგენენ.  

მასალა: 

ჩვენ მიზნად დავისახეთ, შეგვექმნა ელექტროქიმიურად მიღებული ნიკელის ფხვნილის, 

ნანონიკელის ფხვნილის და ნიკელის ფხვნილი-ნანონახშირბადოვანი მასალის  კომპოზიტ-

ელექტროდები, სხვადასხვა შემკვრელის გამოყენებით. 

 ელექტროქიმიურად წვრილდისპერსული ნიკელის ფხვნილის მიღება ხდება მხოლოდ 

მაღალი დენის სიმკვრივისას და ნიკელის იონების დაბალი კონცენტრაციისას: 

(ელექტროლიტის შემადგენლობა (გ/ლ): Ni - 15-25 (NiSO4‧ 7H2O): NH4Cl – 40; NaCl - 50-80;  

ელექტროლიზის პირობები: pH - 6.5-7.2; ტემპერატურა - 20-30°C; დენის სიმკვრივე 1000-5000 

ა/მ2; ანოდი - გრაფიტი). მიღებული ფხვნილი ირეცხება და შრება დახურულ ჭურჭელში, 50-

60°C-ზე და შემდგომ იფქვება ვიბრაციულ წქვილზე.  

 რეაქტიული ნანონიკელის ფხვნილი -  ნაწილაკების ზომა <100nm, 99% [2].        

 მეორე ფაზად გამოვიყენეთ ინსტიტუტში მიღებული ნახშირბადოვანი ნანომილაკები. 

 შემკვრელად გამოვიყენეთ: ფტოროპლასტი, ფენილფორმალდეჰიდური ფისი და 

პოლიპროპილენი. 
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კომპოზიტების მიღების პირობები: 

ნიკელის ფხვნილებზე და ნახშირბადოვან ნანომასალაზე დაფუძნებული კომპოზიტების 

შექმნის პირობები და თანაფარდობები აღებულია საყოველთაოდ აღიარებული მონაცემების 

მიხედვით. 

დამზადებულია ნიკელის ფხვნილზე, ნანონიკელის ფხვნილსა და ნიკელის ფხვნილ-

ნანონახშირბადოვან მასალაზე დაფუძნებული მართკუთხედი ფორმის (სურ.1)  

ელექტროდები (1*1.5სმ2). 

 

სურ.1 დაპრესით მიღებული ნიკელის ფხვნილისა  და ნიკელის ფხვნილი-

ნანონახშირბადოვანი  მასალის კომპოზიციური ელექტროდი 

 

დასამზადებელი ელექტროდების შემადგენელი კომპონენტების (ნიკელის ფხვნილი, 

ნანონიკელის ფხვნილი, ნიკელის ფხვნილი-ნანონახშირბადოვანი მასალა) შერევა ხდება 

მექანიკურად, შემდგომ ნარევი გადაგვაქვს  ფორმაში, შეგვყავს შემაკავშირებელი ხსნარი და 

მასალა იპრესება. ნიმუშები დამზადებულია თანაფარდობით Ni-შემკვრელი - 9:1.  

ცხრილში 1 მოცემულია დმზადებული  ნიმუშების მიღების პირობები.  

                                                                                                                                          ცხრილი 1 

სხვადასხვა კომპოზიციური მასალის   ფორმირების (დაწნეხვის) პირობები 

 

# 

ნიმუში 
ტემპერატურა, 

OC 

წნევა, 

მპა 

დრო, 

წთ 

1 10% პპ + 90%Ni (ელ.ქიმიურად მიღ. ფხვნილი) 

180 10 10-12 
2 10% პპ + 90%Ni (ნანო ნიკელის ფხვნილი) 

3 10% პპ + 80% Ni (ელ.ქიმიურად მიღებული ფხვნილი) + 

10% ნახშ.ნანომილ. 
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4 10% ფფფ+90% Ni (ელ.ქიმიურად მიღ.) 180 50 10 

5   10% ტეფლ+90%Ni (ელ.ქიმიურად მიღებული ფხვ.) ცივად,     

შეცხობა - 360 
50 10 

6 10% ტეფლ+90%Ni (ნანო ნიკელის ფხვნილი) 

  

მიღებული ნიმუშების ელექტროკატალიზური თვისებები შესწავლილი იქნა 

ვოლტამეტრიულად, 6M KOH ელექტროლიტში პოტენციალის წრფივი ცვლილების 

პირობებში. ტემპერატურა t=200C. ელექტროდის ფართი - 1.5 სმ2. მრუდების შეფასებები 

გაკეთებულია 0.04 ამპერი დენისთვის, რომელიც შეესაბამება ~27 მა/სმ2 სიმკვრივეს. 

 

1. შემკვრელი - ფენილფორმალდეჰიდური ფისი 

სურათზე 2 მოცემულია წყალბადის გადაძაბვის ვოლტამპერული მახასიათებლები   

სხვადასხვა მეტალისათვის და ელექტროქიმიურად მიღებული ნიკელის ფხვნილის ბაზაზე 

დამზადებული კომპოზიტ-ელექტროდისაათვის, მაშინ როცა შემკვრელად გამოყენებულია 

ფენილფორმალდეჰიდური ფისი. 
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სურ.2 წყალბადის გადაძაბვის ვოლტამპერული მახასიათებლბი სვადასხვა საკათოდე 

მასალისათვის: 1-5 - ელექტროქიმიურად მიღებული ნიკელის ფხვნილისა და  

ფენილლფორმალდეჰიდური ფისის ბაზაზე დამზადებული კომპოზიტის კვლავწარმოება; 6 - 

პლატინა; 7 - სარკისებური ნიკელი; 8- ელექტროქიმიურად მიღებული ნიკელი. 

 

როგორც სურათიდან ჩანს, წყალბადის გადაძაბვის ვოლტამპერული მახასიათებლის  

კვლავწარმოება ელექტროქიმიურად მიღებული ნიკელის ფხვნილის ბაზაზე დამზადებული 

კომპოზიტის კათოდზე,  როცა შემკვრელად გამოყენებულია ფენილფორმალდეჰიდური 

ფისი, დამაკმაყოფილებელია,  მაგრამ წყალბადის გადაძაბვა აღნიშნულ ელექტროდზე ~ 210 

მვ-ით მეტია პლატინის ელექტროდთან შედარებით (დენის სიმკვრივე - 27 მა/სმ2), მაშინ 

როცა ელექტროქიმირად მიღებულ ნიკელის კათოდისათვის წყალბადის გადაძაბვა 

პლატინის ელექტროდთან შედარებით 160მვ-ით მეტია. 

 

2. შემკვრელი - ტეფლონი 

სურათზე 3-4 მოცემულია წყალბადის გადაძაბვის ვოლტამპერული მახასიათებლები   

ელექტროქიმიურად მიღებული ნიკელის ფხვნილის (სურ 3) და ნანონიკელის ფხვნილის 

ბაზაზე  (სურ.4) დამზადებული კომპოზიციური ელექტროდებისათვის, როცა შემკვრელად 

გამოყენებულია ტეფლონი.  
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სურ.3    წყალბადის გადაძაბვის ვოლტამპერული მახასიათებლბი სვადასხვა საკათოდე 

მასალისათვის: 1-5 - ელექტროქიმიურად მიღებული ნიკელის ფხვნილი-ტეფლონი 

კომპოზიტის კვლავწარმოება; 6 - პლატინა; 7 - სარკისებური ნიკელი; 8- ელექტროქიმიურად 

მიღებული ნიკელის ელ-დი 
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სურ.4    წყალბადის გადაძაბვის ვოლტამპერული მახასიათებლბი სვადასხვა საკათოდე     

მასალისათვის: 1-8 -ნანონიკელის ფხვნილსა და  ტეფლონის ბაზაზე დამზადებული 

კომპოზიტის კვლავწარმოება; 9 - პლატინა; 10 - სარკისებური ნიკელი; 11- 

ელექტროქიმიურად მიღებული ნიკელი. 

 

როგორც სურათიდან ჩანს, წყალბადის გადაძაბვის ვოლტამპერული მახასიათებლის  

კვლავწარმოება ნანონიკელის ფხვნილის ბაზაზე დამზადებული კომპოზიტის კათოდზე,  

როცა შემკვრელად გამოყენებულია ტეფლონი, დამაკმაყოფილებელია,  მაგრამ წყალბადის 

გადაძაბვა აღნიშნულ ელექტროდზე ~ 280 მვ-ით მეტია ვიდრე პლატინის კათოდზე, 

მოცემული სიმკვრივისათვის. 

 

3. შემკვრელი - პოლიპროპილენი 

სურათზე 5-6-7 მოცემულია წყალბადის გადაძაბვის ვოლტამპერული მახასიათებლები   

ელექტროქიმიურად მიღებული ნიკელის ფხვნილის (სურ 5), ნანონიკელის ფხვნილის (6)  და 

ელექტროქიმიურად მიღებული ნიკელის და ნანონახშირბადის ბაზაზე  (სურ.7) 

დამზადებული კომპოზიციური ელექტროდებისათვის, როცა შემკვრელად გამოყენებულია 

პოლიპროპილენი. 
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სურ. 5 წყალბადის გადაძაბვის ვოლტ-ამპერული მახასიათებლები სვადასხვა საკათოდე 

მასალისათვის: 1-6 - ექტროქიმიურად მიღებული ნიკელის ფხვნილისა და  

პოლიპროპილენის ბაზაზე დამზადებული კომპოზიტის კვლავწარმოება; 7 - პლატინა; 8-

სარკისებური ნიკელი; 9 - ელექტროქიმიურად მიღებული ნიკელი. 

შემკვრელი -პოლიპროპილენი 

როგორც სურათებიდან ჩანს, წყალბადის გადაძაბვის ვოლტამპერული მახასიათებლის  

კვლავწარმოება (სურ.2) ელექტროქიმიურად მიღებული ნიკელის ფხვნილის ბაზაზე 

დამზადებული კომპოზიტის კათოდზე (შემკვრელი-პოლიპროპილენი) 

დამაკმაყოფილებელია და მუშაობის პროცესში ხდება აღნიშნული პარამეტრის ოდნავ 

გაუმჯობესება, რაც დაკავშირებული უნდა იყოს ელექტროდის ზედაპირის 

გააქტიურებასთან, მაგრამ წყალბადის გადაძაბვა აღნიშნულ ელექტროდზე ~ 320მვ-ით მეტია 

ვიდრე პლატინის ელექტროდზე (დენი 40მა, დენის სიმკვრივე - 27 მა/სმ2)  
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სურ.6    წყალბადის გადაძაბვის ვოლტამპერული მახასიათებლბი სვადასხვა საკათოდე 

მასალისათვის: 1-5 - ნანო-ნიკელის ფხვნილსა და  პოლიპროპილენის ბაზაზე დამზადებული 

კომპოზიტის კვლავწარმოება;  6 - პლატინა;  7 - სარკისებური ნიკელი; 8- ელექტროქიმიურად 

მიღებული ნიკელი. 

როგორც სურათებიდან ჩანს, წყალბადის გადაძაბვის ვოლტამპერული მახასიათებლის  

კვლავწარმოება (სურ.6) ნანონიკელის ფხვნილის ბაზაზე დამზადებული კომპოზიტის 

კათოდზე (შემკვრელი-პოლიპროპილენი) დამაკმაყოფილებელია, მაგრამ წყალბადის 

გადაძაბვა აღნიშნულ ელექტროდზე ~ 440 მვ-ით მეტია ვიდრე პლატინის ელექტროდზე  

(27მა/სმ2).  

დამზადებულია ასევე კომპოზიტი ელექტროქიმიური ნიკელის, ნანონახშირბადსა და 

პოლიპროპილენის ბაზაზე.  შესწავლილია კომპოზიტის წყალბადის გადაძაბვის 

ვოლტამპერული მახასიათებლები, რომლებიც წარმოდგენილია   სურათზე 9.  
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სურ.7    წყალბადის გადაძაბვის ვოლტამპერული მახასიათებლბი სვადასხვა საკათოდე 

მასალისათვის: 1-5 -ელექტროქიმიურად მიღებული ნიკელის ფხვნილი-ნანონახშირბადი და  

პოლიპროპილენის ბაზაზე დამზადებული კომპოზიტის კვლავწარმოება; 6 - პლატინა; 7 - 

სარკისებური ნიკელი; 8- ელექტროქიმიურად მიღებული ნიკელი. 

როგორც სურათიდან ჩანს, წყალბადის გადაძაბვის ვოლტამპერული მახასიათებლის  

კვლავწარმოება ელექტროქიმიურად მიღებულ ნიკელსა და ნანონახშირბადის ფხვნილების 

ბაზაზე დამზადებული კომპოზიტის კათოდზე, როცა შემკვრელად გამოყენებულია 

პოლიპროპილენი, დამაკმაყოფილებელია, მაგრამ წყალბადის გადაძაბვა აღნიშნულ 

ელექტროდზე ~ 700 მვ-ით მეტია ვიდრე პლატინის კათოდზე. 

 მიღებული შედეგების შეჯამების მიზნით  ცხრილში 2 მოცემულია წყალბადის გადაძაბვის 

ვოლტამპერული მახასიათებლები პლატინის ელექტროდთან შედარებით ყველა ტიპის 

ნიკელისა და შემკვრელებისათვის და ასევე წყალბადის გადაძაბვის სხვაობა 

ელექტროქიმიურადმიღებულ ნიკელის ელექტროდსა და აღნიშნულ ელექტროდებს შორის 

(წყალბადის გადაძაბვის მაჩვენებელი პლატინასა და ელექტროქიმიურად მიღებულ ნიკელის 

ელექტროდს შორის შეადგენს 160მვ.). 
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  ცხრილი 2 

წყალბადის გადაძაბვის ვოლტამპერული მახასიათებლები პლატინის ელექტროდთან 

შედარებით 

 

როგორც ცხრილიდან ჩანს, წყალბადის მიღებისას გადაძაბვა პლატინის ელექტროდთნ 

შედარებით უფრო მეტია იმ ელექტროდებისათვის, რომლებიც დამზადებულია  ნანო 

ფხვნილების (ნიკელის ნანო-ფხვნილი, ნანონახშირბადი) გამოყენებით. ეს დაკავშირებული 

უნდა იყოს იმასთან, რომ წვრილდისპერსული მასალის დაპრესისვას შეცხობა ხდება უფრო 

მეტად და მიღებულ ელექტროდებს ნაკლებგანვითარებული ზედაპირი აქვთ. 

ცხრილიდან ასევე ჩანს, რომ  ელიელექტროქიმიურად მიღებული ნიკელის ფხვნილისა და 

ფორმალდეჰიდური ფისის ბაზაე დამზადებული ელექტროდ-კომპოზიტის ვოლტამპერული 

მახასიათებელი ძალიან ახლოსაა ელექტროქიმიურად მიღებულ ნიკელის ელექტროდთნ და 

დაპრესვის რეჟიმის შერჩევით შეიძლება მიღებული იქნეს უკეთესი პარამეტრების 

(წყალბადის გადაძაბვის დაბალი მაჩვენებელი, მიახლოებული პლატინის ელექტროდთან) 

ელექტროდ-კომპოზიტი. 

შემკვრელი 

პოლიპროპილენი 

ფენილ-

ფორმალდეჰიდური 

ფისი 

ტეფლონი 

ელექტროდის მასალა 

Ni-ელ.ქიმ. 

მიღებული 

ფხვნილი 

ნანო-

ნიკელის 

ფხვნილი 

Ni-ელ.ქიმ.მიღ. 

ნიკელის ფხვნ.- 

ნანონახშირბადი 

Ni-ელ.ქიმ. 

მიღებული ფხვნილი 

Ni-ელ.ქიმ. 

მიღებული 

ფხვნილი 

ნანო 

ნიკელის 

ფხვნილი 

წყალბადის გადაძაბვა პლატინის ელექტროდთან შედარებით 

320 440 700 200 220 280 

წყალბადის  გადაძაბვის ხვაობა ელექტროქიმიურად მიღებულ ნიკელის ელექტროდთან 

შედარებით 

160 280 470 40 60 120 
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მიღებული შედეგების მიხედვით ამ მიმართულებით კვლევის გგრძელება მიზანშეწონილად 

მიგვაჩნია. 

 

 

ლიტერატურა 

1. Шпильрайн Э.Э., Малышенко СЛ., Кулешов ГХ. Введение в водородную энергетику /Под 

ред. B.A. Легасова. М.: Энергоатомизддт, 1984. 

2. Коровин Н.В. Электрохимическая энергетика. М.: Энергоиздат. 1991, -264с. 

3. И.А. Кедринский и др. Химические источники тока с литиевым электродом. Изд- во 

Красноярского Университета, Красноярск, 1983, с. -248. 

4. https://www.sigmaaldrich.com/GE/en/product/aldrich/577995  

 

2.2. 

1) დასრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 

1.  

2.  

 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

 

2.  

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

2. 

  

3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით 

დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  

3.1. 

1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების მითითებით,  პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის 

დაწყებისა და დამთავრების წლები 

1. „მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე ნაჟური წყლების კომპლექსური 

გასუფთავების შესწავლა ნახშირბადოვანი ნანომასალის გამოყენებით ნარჩენების მართვის 

მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის მიზნით― ; ზუსტი მეცნიერებები და ინჟინერია;  #FR-

21-12546; 14.03.22-14.03.25 

 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1.  ელიზავეტა ცხაკაია - პროექტის ხელმძღვანელი; 

     ლელა კვინიკაძე - პროექტის კოორდინატორი; 

     ზურაბ სამხარაძე - ძირითადი პერსონალი; 

      ნათელა ძებისაშვილი - ძირითადი პერსონალი 
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გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
 

1. განვითარებისაკენ მიმავალ ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში მყარი ნარჩენების 

განთავსების ადგილებზე, ე.წ. ღია ნაგავსაყრელებზე ნარჩენების უტილიზაცია ნორმებისა და 

რეგულაციების  დაცვის შემთხვევაშიც კი ძალზე ნეგატიურად აისახება გარემოზე და 

წარმოადგენს ადამიანის ჯანმრთელობის საფრთხეს და ძირითადად არ შეესაბამება 

ნარჩენების მდგრადი მართვისა და ცირკულარული ეკონომიკის პრინციპებს.   

დღეისათვის, საქართველოში მყარი საყოფაცხოვრებო  ნარჩენების (მსნ) მართვის 

გაუმჯობესება ქვეყნის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა, რაც ითვალისწინებს 

საქართველოში ნარჩენების მართვის განვითარების პროცესის ჰარმონიზებას ევროპის და 

მსოფლიოს ნარჩენების მართვის პოლიტიკასთან [1,2].  

მთავარ პრობლემას წარმოადგენს ღია ტიპის ნაგავსაყრელებზე წარმოქმნილი ნაჟური 

წყლების კომპლექსური, ხელმისაწვდომი და ეფექტური გაწმენდა, საკანონმდებლო 

რეგულაციებისა და ცირკულარული ეკონომიკის პრინციპების  შესაბამისად, არამარტო ჩვენი 

ქვეყნისათვის, არამედ მსგავსი ტიპის ნარჩენების განთავსების ადგილებზე წყლის 

რესურსებისა და ნარჩენების  სწორი და უსაფრთხო მართვისათვის.  

ჩვენი კვლევის მიზანია ისეთი მეთოთოლოგიის შემუშავება, რომელიც გადაჭრის 

ზემოაღნიშნულ პრობლემას.  

ჩვენი კვლევის სიახლე მდგომარეობს: 

 პირველად საქართველოში შემუშავდება მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

პოლიგონზე ნაჟური წყლების ხელმისაწვდომი, ეფექტური და კომპლექსური 

გასუფთავების მეთოდი ახალი ნახშირბადოვანი ნანომასალის გამოყენებით; 

კვლევის მიზნებისა და მთავარი ამოცანის მისაღწევად  კვლევის  მეთოდოლოგია  

მოიცავს: პირველი ორი წლის განმავლობაში  ყოველთვიურ ექსპედიციებს საკვლევ 

ნაგავსაყრელზე, სადაც მოხდება: 

 სალექარებში ნაჟური წყლების  რაოდენობისა და ფიზიკურ-ქიმიური და 

მიკრობიოლოგიური კვლევა არსებული ვითარებისა და პარამეტრების მეტეოროლოგიურ 

ფაქტორებზე დამოკიდებულებით ცვლილების დინამიკის  დადგენა;  

 პლასტმასებისა და  ცელულოზაშემცველი ნარჩენებიდან ნახშირბადოვანი მასალის 

მიღება, მისი ფიზიკურ-მექანიკური და ქიმიური მახასიათებლების დადგენა; 

 მიღებული ნახშირბადოვანი მასალისაგან ნანომასალის მიღება და მისი ფიზიკურ-

მექანიკური, ასევე ქიმიური მახასიათებლების, ქიმიური და მიკრობიოლოგიური 

სელექტიურობის დადგენა სხვადასხვა (სტატიკურ და დინამიკურ) პირობებში როგორც 

მოდელურ ხსნარებზე ისე საკვლევ წყლებზე. 

 ნახშირბადოვანი ნანომასალებით გასუფთავების შედეგად ნაჟური წყლების ფიზიკურ-

ქიმიური და მიკრობიოლოგიური კვლევა სორბციის ხარისხის  დადგენისა და 

საკანალიზაციო ქსელში ჩაშვების სახელმწიფო რეგულაციების შესაბამისად 

გასუფთავების გაუმჯობესების მიზნით. 

 განხორციელდება სალექარებში აღებული ნაჟური წყლის ქიმიური და 

მიკრობიოლოგიური ანალიზი გასუფთავებამდე და ნახშირბადოვანი ნანომასალებით 

გასუფთავების შემდეგ. 

პირველი საანგარიშო პერიოდი მოიცავს შემდეგი ამოცანების განხორციელებას: 

 ნორიოს ნაგავსაყრელის პოლიგონიდან ყოველთვიურად წყლის ნიმუშის აღება; 

 ნახშირბადივანი მასალის მიღება და მათი ფიზიკო-ქიმიური მახასიათებლების 

კვლევა; 
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 მიღებული ნახშირბადოვანი მასალისგან ნანო მასალის მიღება; 

 ნანო მასალის  სელექტიურობის დადგენა მძიმე მეტალების იონებისა და 

ბიოლოგიური დამაბინძურებლების მიმართ.  

გამოყენებული მასალა იყო თხილისა და კაკლის ნაჭუჭები და ვაშლატამას კურკები, საიდანაც 

სორბენტი მზადდებოდა ტექნოლოგიით [44, 45], რომელიც შემუშავებულია ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არაორგანული ქიმიისა 

და ელექტროქიმიის ინსტიტუტში. ეს ტექნოლოგია გამოიყენება მრავალი სახის 

ნედლეულისთვის (მეორადი საბურავები, თხილის და კაკლის ნაჭუჭები, ნექტარინის ბირთვი, 

ნახერხი, პლასტმასი და ა.შ.) [46, 47]. პროცესი ერთსაფეხურიანია და არ საჭიროებს 

ნედლეულის წინასწარ გადამუშავებას. ნახშირორჟანგი, წყალი და ამ პროცესში წარმოქმნილი 

სხვადასხვა აირები გამოიყენება რეაგენტებად და ენერგიის წყაროდ [46, 47]. ამ შემთხვევაში 

რეაქტორის კორპუსი (უჟანგავი ფოლადი) მოქმედებს როგორც კატალიზატორი. ამ 

ტექნოლოგიის გამოყენებით, ნახშირბადოვანი მასალები მიიღეს მეორადი ორგანული 

ნარჩენებისგან, რომლებიც იაფი და ეფექტურია. ნახშირბადოვანი მასალის ფიზიკურ-

ქიმიური თვისებები ხასიათდებოდა N2 ადსორბციით -196oC-ზე, ფორმზომ აპარატში (GEMINI 

VII 2390T ზედაპირის ფართობის ანალიზატორი). ექსპერიმენტების დაწყებამდე ხდებოდა 

ნიმუშების დეგაზაცია 300oC-ზე. გაზომილ იქნა სპეციფიკური ზედაპირის ფართობის (SBET), 

ფორების მთლიანი მოცულობის, VTOTAL და ფორების ზომის განაწილება. ქიმიური 

შემადგენლობა და მორფოლოგია შესწავლილ იქნა სკანირების ელექტრონულ მიკროსკოპში. 

(SEM), Bruker's QUANTAX ენერგიის დისპერსიული რენტგენის სპექტრომეტრიის სისტემით 

(EDS) HITACHI TM 3030 Plus)). გაზომვის შედეგები ნაჩვენებია ცხრილებში 1 და 2. 

   

 

ცხრილი 1 

მეორადი ნედლეულიდან მიღებული ნახშრბადოვანი მასალების ფიზიკური 

მახასიათებლები 

 

ნიმუში 

BET 

ზედაპირის 

ფართობი, მ2/გ 

მიკროფორები

ს ფართობი, 

მ2/გ 

მიკროფორების 

მოცულობა, 

სმ3/გ 

თხილის ნაჭუჭი 469.37 314.94 0.15 

კაკლის ნაჭუჭი 579.05 388.54 0.18 

ვაშლატამას კურკა 640 429.44 0.20 

 

ცხრილი 2 
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 ნახშირბადოვანი მასალების ქიმიური შემადგენლობა (მასკანირებელი ელექტრონული 

მიკროსკოპი) 

ნორიოს ნაგავსაყრელის პოლიგონიდან აღებულ წყლის ნიმუშებში განსაზღვრული იქნა 

ორგანოლეპტიკური და ტოქსიკოლოგიური მაჩვენებლები, კერძოდ: 

 ფერი; 

 ტემპერატურა;  

 pH-ი; 

 ელ.გამტარობა; 

 ელემენტური შემადგენლობა; 

 საერთო კოლიფორმები; 

 E. coli. 

შედეგები მოცემულია ცხრილებში 3 და4. 

 

ცხრილი 4 

 

ფერი pH ტემპერატურა, 
0C 

ელ. 

გამტარობა 

საერთო 

კოლიფორმები 

E. coli 

შავი 9.0-9.6 19.02-25 0.369-0.379 18720-42600 100-2000 

 

 

ცხრილი 5 

 

 

ელემენტი რაოდენობა, მგ/ლ 

ალუმინი 1.24 

დარიშხანი 0.13 

ბარიუმი 0.17 

კალციუმი 43.8 

კადმიუმი  0.15 

ნიმუში ნიმუშების ქიმიური შემადგენლობა % (საშუალო) 

C O Ca K Si S Fe Ni Cu Zn Al F 

თხილის ნაჭუჭის 

ნახშირბადოვანი 

მასალა 

95.0 4.0 0.2 0.6 - 0.1 0.1 - - - - - 

კაკლის ნაჭუჭის 

ნახშირბადოვანი 

მასალა 

92.91 4.4 0.8 1.4 0.0 - 0.15 0.04 0.2 0.1 - - 

ვაშლატამას კურკა 94.37 5.63 - - - - - - - - - - 
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კობალტი 0.21 

ქრომი 0.99 

სპილენძი 0.26 

რკინა 9.5 

მაგნიუმი 389.5 

მანგანუმი 0.5 

ნიკელი 1.2 

სტიბიუმი 0.002 

სელენი 0.12 

სტრონციუმი 4.17 

ტიტანი 3.57 

ვანადიუმი 0.82 

თუთია 0.14 

 

რადგან ჯერ საანგარიშო პერიოდი არ დასრულებულა, ყველა ამცანა არ არის შესრულებული 

ბოლომდე. ამჟამად, მიმდინარეობს  ნანო მასალების სელექტიურობის შესწავლა 

მიკრობიოლოგიური დამაბინძურებლის  და მძიმე მეტალების იონების მიმართ.   

 

 

 

4. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები--------- 

 

 

5. პატენტები (არსებობის შემთხვევაში): ------------ 

 

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში ---------- 

6.2. სახელმძღვანელოები 

 

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით------ 

 

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით 

ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი 

ISSN-ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; 

გვერდების რაოდენობა 

 

7.3. სტატიები 

ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების 

რაოდენობა 

 

1. T. Marsagishvili, G. Tatishvili, N.Ananiashvili, E.Tskhakaia, N.Giorgadze, M.Gachechiladze, 

M.Machavariani, L.Kvinikadze. Sorbents obtained from cellulose-containing waste for water 

purification. In: 5th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. 

Proceeding of ICNBME 2021, Nov. 3 – 5, 2021, Chisinau, Moldova. Ed.: I.Tiginyanu, V.Sontea, 

S.Railean, Springer, 2022, p. 470 – 474. 
, https://doi.org/10.1007/978-3-030-92328-0_61 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-92328-0
https://doi.org/10.1007/978-3-030-92328-0_61
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როგორც წესი, ზოგიერთი მძიმე მეტალის იონები ყოველთვის გვხვდება ბუნებრივ და 

ჩამდინარე წყლებში. ამ სამუშაოს მიზანს წარმოადგენდა ჩვენ მიერ შემუშავებული 

ტექნოლოგიის მიხედვით მეორადი ნედლეულიდან (თხილის და კაკლის ნაჭუჭებიდან) 

მიღებული ნახშირბადოვანი მასალის სორბციული თვისებების შესწავლა; მისი გამოყენების 

განსაზღვრა სასმელი და ჩამდინარე წყლების გაწმენდისას, რომელშიც არის ერთდროულად 

რამდენიმე მძიმე მეტალის იონი. როგორც წყლის აუზის ყველაზე მნიშვნელოვანი 

დამაბინძურებლები, ტყვიის, კობალტის, რკინის და კადმიუმის მარილები, იყო აღებული 

ადსორბატებად. ლითონის იონების სხვადასხვა კონცენტრაციის ხსნარების კვლევებმა აჩვენა, 

რომ ოთხივე იონის ერთდროული არსებობისას მაქსიმალური ადსორბციის სიჩქარე და 

ექსტრაქციის ხარისხი მიიღწევა 0,0025 M Me+2 ხსნარის კონცენტრაციისას 30 წუთში, რაც 

შეეხება pH-ის გავლენა სორბციის ხარისხზე, ექსპერიმენტულმა შედეგებმა აჩვენა, რომ 

საუკეთესო მნიშვნელობები მიიღწევა pH 3-ზე კობალტის იონებისთვის და pH 3 ÷ 5 

სპილენძის, ტყვიის და რკინის იონებისთვის. აღმოჩნდა, რომ ამ აბსორბენტების სორბციის 

ბუნება ერთი და იგივეა: მოცემული ლითონისთვის ჰიდრატირებული იონები ერთნაირად 

შეიწოვება სხვადასხვა მშთამნთქმელზე. რაც უფრო დიდია იგივე მუხტის მქონე იონის 

კრისტალის რადიუსი, მით უკეთესია მისი ადსორბცია (Pb++ იონების შეწოვის უნარი 

მაქსიმალურია, ხოლო Co++ იონების მინიმალური). 

2. იაფი და ეფექტური ნახშირბადოვანი მასალები, როგორც ადსორბენტები, მიღებულ იქნა 

თხილისა და კაკლის ნაჭუჭებიდან. შესწავლილი იქნა მათი ადსორბციის უნარი რკინის (II) 

და კადმიუმის (II) იონების მიმართ. შედეგებმა აჩვენა, რომ თხილის ნაჭუჭიდან მიღებულ 

ნახშირბადოვან მასალას აქვს საუკეთესო ადსორბციის უნარი Fe2+ და Cd2+-თან მიმართებაში, 

რომელიც არ ჩამოუვარდება კომერციულ გააქტივებულ ნახშირს. სხვადასხვა კონცენტრაციის 

რკინის (II) და კადმიუმის (II) ხსნარების კვლევებმა აჩვენა, რომ 20-30 წუთში, ორივე 

ლითონის იონისთვის საუკეთესო ექსტრაქციის სიჩქარე და ადსორბცია მიღწეული იქნა 

0,0025 M ხსნარში. Fe2+ იონებისთვის, ადსორბციის და ამოღების ხარისხის მაჩვენებელმა  კარგ 

შედეგებს მიაღწია pH = 3-5, ხოლო Cd2+ იონებისთვის pH = 5-6-ზე. გარდა ამისა, მიღებული 

ადსორბენტები ხასიათდებიან შესანიშნავი ადსორბციის უნარით, თუნდაც სხვადასხვა 

ლითონის იონების არსებობისას და წარმატებით შეიძლება გამოიყენებულ იქნას როგორც 

სორბენტები სასმელი და ჩამდინარე წყლების გასაწმენდად, მოდიფიცირებისა და 

გააქტივების გარეშე. 

 
 

 

2. N. Ananiashvili, N. Giorgadze and E. Tskhakaia. Adsorption of Iron(II) and Cadmium(II) Ions 
Separately using Carbon Materials from Hazelnuts and Walnuts Waste Shells. Asian Journal of 
Chemistry; Vol. 34, No. 12 (2022), 3100-3104, https://doi.org/10.14233/ajchem.2022.23838 

 

2.  

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
2. იაფი და ეფექტური ნახშირბადოვანი მასალები, როგორც ადსორბენტები, მიღებულ იქნა 

თხილისა და კაკლის ნაჭუჭებიდან. შესწავლილი იქნა მათი ადსორბციის უნარი რკინის (II) 

და კადმიუმის (II) იონების მიმართ. შედეგებმა აჩვენა, რომ თხილის ნაჭუჭიდან მიღებულ 

ნახშირბადოვან მასალას აქვს საუკეთესო ადსორბციის უნარი Fe2+ და Cd2+-თან მიმართებაში, 

რომელიც არ ჩამოუვარდება კომერციულ გააქტივებულ ნახშირს. სხვადასხვა კონცენტრაციის 

რკინის (II) და კადმიუმის (II) ხსნარების კვლევებმა აჩვენა, რომ 20-30 წუთში, ორივე 

https://doi.org/10.14233/ajchem.2022.23838
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ლითონის იონისთვის საუკეთესო ექსტრაქციის სიჩქარე და ადსორბცია მიღწეული იქნა 

0,0025 M ხსნარში. Fe2+ იონებისთვის, ადსორბციის და ამოღების ხარისხის მაჩვენებელმა  კარგ 

შედეგებს მიაღწია pH = 3-5, ხოლო Cd2+ იონებისთვის pH = 5-6-ზე. გარდა ამისა, მიღებული 

ადსორბენტები ხასიათდებიან შესანიშნავი ადსორბციის უნარით, თუნდაც სხვადასხვა 

ლითონის იონების არსებობისას და წარმატებით შეიძლება გამოიყენებულ იქნას როგორც 

სორბენტები სასმელი და ჩამდინარე წყლების გასაწმენდად, მოდიფიცირებისა და 

გააქტივების გარეშე. 

 

 

 

 

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა---------- 

 

 

 

 

                                                                 პროექტი 14 

 

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების 

შესრულების შედეგები  

2.1.  

1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 

1. მანგანუმის სამთო-გამამდიდრებელი წარმოების ნარჩენებისა  და მეორადი  

პოლიოლეფინების ბაზაზე  პოლიმერული კომპოზიციური მასალების შემუშავება. 

ფიზიკური ქიმია. პოლიმერული კომპოზიციური მასალები. პროექტის ხანგრძლივობა     3 

წელი (2022-2024წ). 

პროექტის ხელმძღვანელი, ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი - აკადემიური დოქტორი, 

დავით გვენცაძე 

2.  

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1. თინა ლეჟავა - მთავარი მეცნ.თანამშრომრლი,  პასუხისმგებელია  ექსპერიმენტების 

მომზადებაზე,  ჩატარებაზე და შედეგების გახილვაში. 

 

2. ვაჟა ჩაგელიშვილი- მთავარი მეცნ.თანამშრომრლი, პასუხისმგებელია  ექსპერიმენტების 

მომზადებაზე,  ჩატარებაზე და შედეგების გახილვაში. 

 

3. ელზა ცხაკაია -უფროდი მეცნ.თანამშ. ,  მასალათა სტრუქტურული კვლევა  

 გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

 გარემოს ეკოლოგიური დაცვა და საწარმოო ნარჩენების უტილიზაცია თანამედროვეობის 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა და შესაბამისად მეტად აქტუალურია. როგორც 

ცნობილია არაორგანული, ორგანული საყოფაცხოვრებო  და საწარმოო ნარჩენები  სულ 
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უფრო და უფრო დიდი რაოდენობით გროვდება მთელ მსოფლიოში, რაც იწვევს 

ეკოლოგიური მდგომარეობის მნიშვნელოვან გაუარესებას.      

პროექტის მიზანია პოლიმერული მეორადი ნედლეულის და მანგანუმის სამთო-

გამამდიდრებელი წარმოების ნარჩენების კომპლექსური გადამუშავებით გაუმჯობესებული 

თვისებების მქონე, შედარებით იაფი, სამშენებლო ინდუსტრიისათვის საჭირო პოლიმერული 

კომპოზიციური მასალების მიღების ტექნოლოგიის საფუძვლების შემუშავება. პროექტის 

განხორციელებით იქმნება ორი პრობლემის (ეკოლოგიისა და ნარჩენების კომპლექსური 

უტილიზაციის) გადაჭრის შესაძლებლობა.  პროექტის ფარგლებში 2022 წლის მანძილზე 

განხორციელდა შემდეგი სამუშაოები:  

 მომზადდა საექსპერიმენტო ბაზა, შეირჩა კვლევის ობიექტები, დამზადებულ იქნა 

მეორადი პოლიმერული კომპოზიციური მასალების საცდელი ნიმუშები.  

 საექსპერიმენტო ბაზა გაწყობილ იქნა ხუთტონიანი ხელის მექანიკური წნეხებით, 

რომლებსაც ჩაუტარდა სათანადო ტარირება, საცდელი ნიმუშების დამზადებელი 

პრესფორმებით (6 ცალი), ასევე საშრობი თერმოსტატით, სხვადასხვა დიამეტრის საცერებით, 

ჩოპერის ტიპის პროპელერიანი შემრევებით, პლანეტრული წისქვილითა და 

ვიბროწისქვილით.  

 კვლევის ობიექტების შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭა შემკვრელად გამოყენებულ 

ყოფილიყო მრავალტონაჟიანი თერმოპლასტების წარმომადგენლები - მაღალი წნევის 

პოლიეთილენისა (პე) და იზოტაქტიკური პოლიპროპილენის (პპ) წარმოების ნარჩენები  

წვრილფრაქციული ფხვნილების  სახით (რომელთა მოწოდება ხდება ქ.თბილისისა და 

ქ.რუსთავის გადამამუშავებელი კერძო კომპანიებდან).  

 პე (-CH2-)n და პპ (-CH2(CH3)-)n ამჟამად  პოლიმერების მრავალრიცხოვანი ასორტიმენტის 

ყველაზე გავრცელებული მსხვილტონაჟიანი წარმოების პოლიმერებია, რაც 

განპირობებულია მათი არაერთი მაღალი საექსპლოატაციო თვისებით და ამავდროულად 

დაბალი თვითღირებულებით. პპ გავრცელებადობის მიხედვით ამჟამად მეორე ადგილზეა 

პე-ს შემდეგ (მსოფლიო მოხმარების 76%). მისი ძირითადი მწარმოებელი ქვეყნებია 

ნიდერლანდები, ჩინეთი, აშშ, საუდის არაბეთი, ბრაზილია, იაპონია და ა.შ. პპ ხასიათდება 

მაღალი დრეკადობის მოდულით.  მისი სიმკვრივე 910 კგ/მ3, ლღობის ტემპერატურა -165-

1750C, ცვეთამედეგია, რბილდება 1400C ზევით, თუმცა რადიაციისა და ჟანგბადის მიმართ 

მედეგობით ჩამორჩება პე-ს, რის გამოც მასში ურევენ სხვადასხვა ტიპის სტაბილიზატორებს. 

ჩვენ სამუშაოში გამოყენებული გვაქვს პპ-ს ე.წ. იზოტაქტიკური სახეობა, რომელიც 

გამოირჩევა სხვა სახეობებთან შედარებით კრისტალურობის მაღალი ხარისხით.  

      ლიტერატურიდან [1,2] ცნობილია, რომ მეორედ გადამუშავებული პპ-ს აღნაგობა, 

მორფოლოგია და თვისებები პრაქტიკულად ემთხვევა პირველადი პოლიმერის თვისებებს. 

ეს ფაქტი კიდევ უფრო აქტუალურს ხდის მეორადი პპ-ს გადამუშავებისა და მის ბაზაზე 

პოლიმერული კომპოზიციური მასალების შემუშავების საკითხებს. შემვსებების გამოყენებამ 

აგრეთვე უნდა გააიაფოს მიღებული პოლიმერული მასალების ღირებულება. აღმოჩნდა, რომ 

ისეთი მინერალური შემვსებების შეყვანამ მეორად პპ-ში, როგორებიცაა თალკი, ცარცი და 

სხვა გამოიწვია ისეთი პროდუქციის მიღება, რომელიც ხასიათდება შემდეგი თვისებებით: 

მაღალი ტექნოლოგიურობით, სტაბილური თვისებებით სინესტეში, გამორჩეული ქიმიური 
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მდგრადობით, ატმოსფერული ზემოქმედებისადმი მდგრადობით, დაბალ ტემპერატურებზე 

მაღალი მუშაუნარიანობით, თვისებებისა და ფასის კარგი შეფარდებით[1]. 

    სამეცნიერო ლიტერატურაში ჩვენს მიერ ჩატარებულმა მოკვლევამ აჩვენა, რომ მეორადი 

მინერალური შემვსებებიანი კომპოზიციური მასალების შემუშავებისას გამოიყენება 

სხვადასხვა სახის ფხვნილოვანი ნივთიერებები ნაწილაკების განსხვავებული ზომებით 1-10- 

დან 200-300 მკმ -დე, შესაძლებელია ეს ზომები უფრო დიდიც იყოს და ამავე დროს 

კომპოზიციურ მასალებში მათი შემცველობა იცვლებოდეს ფართე დიაპაზონში რამდენიმე 

პროცენტიდან 70 %-დე. დისპერსიულ შემვსებებს მოეთხოვებათ შემდეგი თვისებები: 

პოლიმერთან შეთავსებადობა და მასში დისპერგირება, ნაწილაკების აგლომერაციისადმი 

მიდრეკილების არარსებობა, ზომების ერთგვაროვნება და დაბალი ნესტიანობის შემცველობა 

[2]. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში ჩატარდა სამეცნიერო სამუშაოები, რომლებიც 

ეხებოდა [3,4] მეორადი პოლიმერული კომპოზიტების შემუშავებას საწარმოო პე-სა და პპ-ის 

ნარჩენების ბაზაზე, სადაც შემვსებებად გამოყენებული იყო საქართველოში გავრცელებულ 

ისეთი მინერალები წვრილდისპერსული ფხვნილების სახით, როგორიცაა ბაკურიანის 

ანდეზიტი, ბაზალტი, პერლიტი, საჩხერის კვარცის ქვიშა, ოკამის წიდა და შესწავლილ იქნა 

მიღებული კომპოზიტების ძირითადი საექსპლოატაციო თვისებები: მექანიკური სიმტკიცე, 

თერმომედეგობა, წყალშთანთქმა. ამ ჩატარებულ სამეცნიერო სამუშაოებში ერთ-ერთ 

ძირითად შემსრულებელს წარმოადგენდა დ.გვენცაძე.  

აღსანიშნავია, რომ წარმოდგენილ პროექტში მეორად პოლიმერებთან (პე, პპ) ერთად 

შემვსებებად გამოვიყენეთ მანგანუმის სამთო-გამამდიდრებელი წარმოების ნარჩენები 

შლამისა და ამ შლამისგან მჟავური  მეთოდებით გამოტუტვის შედეგად მიღებული  

ფხვნილები. ხაზგასმით უნდა ითქვას, რომ პროექტის განხორციელებით იქმნება 

პრეცედენტი ერთდროულად ანუ კომპლექსურად მიღებულ იქნას მეორადი ნედლეულის 

(როგორც ორგანულის, ისე არაორგანულის) ბაზაზე ისეთი კომპოზიციური მასალები, 

რომლებმაც უნდა უზრუნველყონ სამშენებლო ინდუსტრიისათვის გაუმჯობესებული 

თვისებების მქონე და შედარებით იაფი  სამშენებლო თუ მანქანა-დანადგარების სხვადასხვა 

სახის ნაწარმი.   

ჩვენს მიერ კვლევის ობიექტად შერჩეულ იქნა ქ.ჭიათურის მანგანუმის სამთო-

გამამდიდრებელი წარმოების ნარჩენები: შლამი და მისი გამოტუტვის შედეგად მიღებული 

დანალექები - ფხვნილების სახით. საკვლევად გამოყენებული შლამი წარმოადგენდა   

ღურღუმელას(ტბის) შლამსაცავიდან აღებულ ნიმუშს ფხვნილის სახით. ამ შლამში მანგანუმი 

ძირითადად წარმოდგენილია ოთხი მინერალის  – პიროლუზიტის, ფსილომელანის,  

მანგანიტისა და როდოქროზიტის ფაზების სახით, სადაც სილიციუმი ძირითადად არის 

წარმოდგენილი მინერალ კვარცის და მცირე რაოდენებობით კალციუმის, მანგანუმისა და 

ალუმინის სილიკატების სახით. შლამში ჯამური მანგანუმი 10-20%-ს შეადგენს, ხოლო 

მანგანუმის დიოქსიდი  -40-80%-ს [5]. სურათ #1-ზე წარმოდგენილია ღურღუმელას 

შალმსაცავიდან აღებული შლამის რენტგენოგრამა.  
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 სურ.#1  შლამის რენტგენოგრამა ღურღუმელას შლამსაცავიდან 

შლამის ფხვნილი ჩვენს მიერ გამოშრობილ იქნა 120◦C-ზე 3 საათის განმავლობაში, რის 

შემდეგ დაფქვილ იქნა ვიბროწისქვილში ერთი საათის განმავლობაში, რის შედეგადაც 

მიღებულ იქნა წვრილდისპერსიული ფხვნილი 3-10 მიკრონის მარცვლის ზომებით. შლამის 

აზოტმჟავათი დამუშავება უზრუნველჰყოფს Fe, Ca, Ba, Mg, Mn+2   პრაქტიკულად სრულ 

გამოტუტვას მათი ნიტრატების ხსნარების სახით და მყარ  მასაში რჩება  Si  (60%),  Al (6%), Mn+4 

(7%) და მცირე რაოდენობით სხვა ოქსიდები.   მიღებული სუსპენზიიდან ხსნარისა და 

ნალექის დაცილება ხდება ვაკუუმ ფილტრაციით და მიღებული გამომშრალი ნალექი 

წარმოადგენს ჩვენი კვლევის ობიექტს, როგორც უმანგანუმო მეორე სახის შემვსებს. თუ 

ავტორები [5] ამ სასაქონლო პროდუქტს მიმართავდნენ ცემენტისათვის ინერტულ 

დანამატად გამოყენებისათვის, იგი ჩვენთვის არის  პოლიმერული კომპოზიციის შემვსები 

მასალა. კვლევაში შემვსებად გამოყენებული შლამის მეორე ნიმუში-დანალექი-ნარჩენი 

წარმოადგენდა აგლომერირებულ 2  დიდ გამომშრალ მასას, რომელიც 

დანაწევრდა(დამტვრეულ იქნა) გარკვეულ ზომამდე და დაფქვილ იქნა ვიბროწისქვილში 1 

საათის განმავლობაში. მიღებული წვრილდისპერსიული ფხვნილები გამოშრობილ იქნა 

თერმოსტატში 120◦C-ზე 3 საათის განმავლობაში. ჩატარდა რენტგენოფაზური კვლევები 

ДРОН-ЗМ დიფრატქომეტრის გამოყენებით და სურ.#2-ზე წარმოდგენილია შლამისა და 

შლამიდან მიღებული დანალექი-ნარჩენი ფხვნილის რენტგენოგრამები ვიბროწისქვილში 

დაფქვის შემდეგ.          
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სურ.#2 შლამისა და დანალექი-ნარჩენის ფხვნილების რენტგენოგრამები დაფქვის შემდეგ. 

მწვანე - შლამი, წითელი - დანალექი-ნარჩენი.  

რენტგენოგრამების ანალიზმა აჩვენა თითქმის იგივე მინერალების არსებობა, რაც ავტორებმა 

[5] აჩვენეს სამუშაოში იმ განსხვავებით, რომ შლამის შემთხვევაში მანგანუმი დაფიქსირდა 

ამორფული ფაზის სახით და მისი მინერალების დიფერენციაცია არ ხერხდება 

დისპერსიულობის გაზრდის გამო დაფქვის შედეგად. შლამში კვარცის რაოდენობა 

დაფიქსირდა 35% შემცველობით, ხოლო დანალექ-ნარჩენში კვარცის შემცველობა 

გაზრდილია 50%-მდე.  ორივე რენტგენოგრამაში ასევე ფიქსირდება მინდვრის შპატის 

ფაზები. პოლიმერული კომპოზიტის მიღების მიზნით ინგრედიენტების შერევა წარმოებდა 

პროპელერიან წისქვილში 2-3 წუთის განმავლობაში. პოლიმერებისა და შემვსებთა  

ფხვნილების ნაზავის შერევის შედეგად მიიღებოდა ერთგვაროვანი ფხვნილი, რომელსაც 

შემდეგ ვაშრობდით 50-700C-ზე  პე-ის ბაზაზე მიღებულ კომპოზიციას, ხოლო 90-1000C-ზე პპ-

ს ბაზაზე. კომპოზიცია თავსდებოდა სათანადო წნეხფორმაში, სადაც ხორციელდებოდა 

საჭირო წნევა (10-15 მპა) და ტემპერატურა 140-1900C ფარგლებში (პოლიმერების ლღობის 

ტემპერატურის გათვალისწინებით) 10-15 წთ განმავლობაში. 

 ჩვენს მიერ გაწყობილ და დამზადებულ იქნა სხვადასხვა ფორმისა (ცილინდრული, 

მართკუთხა) და გაბარიტების   სათანადო სტანდარტების შესაბამისი პრესფორმები, სადაც 

საცდელი  ნიმუშების მისაღები ზომები იყო 130x15x4მმ, 10x15x4მმ,  10,  15მმ და   50მმ. 

ნიმუშები გამოიცდება სიმტკიცეზე კუმშვისას, ღუნვისას და  დარტყმისას  , ასევე გაიზომება 

კუთრი წონა და წყალშთანთქმა სათანადო სტანდარტების გამოყენებით. კუთრი დარტყმითი 

სიბლანტე და სიმტკიცე ღუნვაზე  გაიზომება გერმანული სტანდარტის დინსტანტის 

მეთოდით ამავე სახელწოდების ხელსაწყოზე (რუსეთის სტანდარტი 14235-69 ), რომელიც 

საშუალებას იძლევა დავზოგოთ გამოსაცდელი კომპოზიტების წონითი რაოდენობა და 

ტესტირება ჩავატაროთ მცირე ზომის ოთხკუთხა ნიმუშებზე ზომით 10x15x4მმ. ჩვენს მიერ, 

იმის გათვალიწინებით, რომ სიმტკიცის ყველაზე მაღალი მაჩვენებლები გააჩნიათ 40 მას.% 

მინერალური შემვსებების ბაზაზე მიღებული  მეორადი პოლიოლეფინების 

კომპოზიტებს[3,4}, დავამზადეთ მეორადი პე-ის და პპ-ის გამოყენებით 40 მას.%-იანი 
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კომპოზიტების საცდელი ნიმუშები ძელაკების სახით ზომით  10 მმ, სადაც ერთ შემთხვევაში  

შემვსები იყო შლამის წვრილდისპერსიული ფხვნილი, ხოლო მეორეში- შლამის გამოტუტვის დანალექი-

ნარჩენის ასეთივე ფხვნილი. საცდელ ნიმუშებს კუთრი წონები დავუზომეთ აზომვა-აწონვის 

მეთოდით რუსული სტანდარტი 4650-83-ის შესაბამისად, წყალშთანთქმაზე გამოიცადა 

სტანდარტი 4650-80-ის მიხედვით, ხოლო სიმტკიცის ზღვარი კუმშვისას გაიზომა  

სტანდარტი 4651-82-ის შესაბამისად. ნიმუშების რაოდენობა ყოველი ცდისას აღებული იყო 

3-3 ცალი. მიღებული შედეგები ასეთია:  

ა) ყველა სახის ნიმუშის გამოცდამ წყალშთანთქმაზე 24 საათის განმავლობაში 

დისტილირებულ წყალში აჩვენა, რომ  წყალშთანთქმა 0%-ს ტოლია- ნიმუშები 

წყალშთანთქმას არ განიცდიან. 

ბ) 40 მას.% შლამით შევსებული პე-ის კომპოზიტების კუთრი წონა 1051კგ/მ3  -ის ტოლია, 

ხოლო დანალექი ნარჩენის ფხვნილით- 1091კგ/მ3-ის, ე.ი. უფრო მძიმეა. 40 მას.% შლამით 

შევსებული პპ-ის კომპოზიტების კუთრი წონა 1087კგ/მ3    -ის ტოლია, ხოლო დანალექი 

ნარჩენის ფხვნილით- 1129კგ/მ3-ის, ე.ი. ესეც უფრო მძიმეა. ეს აიხსნება ალბად კვარცის 

პროცენტული გაზრდილი რაოდენობით შემვსებში. 

გ) 40 მას.% შლამით შევსებული პე-ის კომპოზიტების  სიმტკიცე კუმშვისას ტოლია 41,5 მპა , 

ხოლო დანალექი ნარჩენის ფხვნილით- 45 მპა-ის. 40 მას.% შლამით შევსებული პპ-ის 

კომპოზიტების სიმტკიცე კუმშვისას 53,8 მპა    -ის ტოლია, ხოლო დანალექი ნარჩენის 

ფხვნილით- 58,5 მპა-ის. მიღებული სიმტკიცის მაჩვენებლების შედარებამ სხვა სამუშაოებში 

და ლიტერატურაში    მიღებულ შედეგებთან [2-4], აჩვენა სრული შესაბამისობა ერთმანეთთან  

მინიმალური პროცენტული სხვაობით, ზოგჯერ ნაკლებობით და ზოგჯერ მეტობით. 

 

ლიტერატურა: 

1.Ершова О.В., Мулина Э.Р.,Чупрова Л.В. и др., Изучение влиания состава неорганического 

наполнителя на физико-химические свойства полимерного композионного 

материала.//Фундаметальные исследованияю-2014, №12-3.-С. 487-491. 

2.Вторичная переработка пластмасс / Ф. Ла Мантия (ред.); пер. с англ. Под ред. Г. Е. Заикова — 

СПб.: Профессия, 2006. — 400 стр., ил. — ISBN 5–93913–116–6 11.  

3.J.Aneli, D.Gventsadze, L.Shamanauri. Composites Based on Secondary Polyethylene and Georgian 

Minerals; Problems of Mechanics; #1 (70). 2018. pp.47-51; 

 4. J.Aneli, D.Gventsadze, L.Shamanauri. Properties of  The Polymer Composites on The Basis of  

Secondary Polypropylene and Minerals; Problems of  Mechanics; #1 (70). 2018. pp.41-44. 

5. თ. ლეჟავა, გ. წურწუმია, ჯ. შენგელია, ნ. ქოიავა, ვ. ჩაგელიშვილი, დ. გოგოლი, გ. 

გორელიშვილი, ლ. ბერიაშვილი. ჭიათურის სამთო-მამდიდრებელი წარმოების ნარჩენების 

ფიზიკურ-ქიმიური კვლევა. კერამიკა და მოწინავე ტექნოლოგიები, ტ.23,2(46),2021.გვ.23-41. 
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3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით----- 

 

4. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები ---- 

5. პატენტები (არსებობის შემთხვევაში): ------ 

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

6.1. მონოგრაფიები/წიგნები ------ 

6.2. სახელმძღვანელოებ------- 

 

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით ---- 

 

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით --- 

 

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში------ 

7.1. მონოგრაფიები/წიგნები----------- 

7.2. სახელმძღვანელოები------ 

7.3. სტატიები 

ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების 

რაოდენობა 

1. E. Kutelia, K. Dossumov, G. Yergaziyeva, D.Gventsadze, N. Jalabadze, T. Dzigrashvili, L.Nadaraia, 

O.Tsurtsumia, M. Mambetova. The Effect of Granulated Fe Cluster-doped CNTs Support on The 

Catalytic Performance of NiO Catalyst in the DRM Reaction. Advanced Materials Letters, Volume 

13(4), October, 2022, 22041709, ISSN 0976-3961;  

 

 ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

გრანულირებული Fe-ის კლატერებით დოპირებული CNT მატარებელის ეფექტი  NiO 

კატალიზატორის მოქმედებაზე  DRM რეაქციაში. 

ნაშრომში პირველად იქნა დემონსტრირებული რკინის ატომების კლასტერებით 

დოპირებული CNT(ნახშირბადოვანი ნანომილაკები) ნანო-ნაწილაკებისაგან შემდგარი 

კატალიზატორის მატარებლის წარმოების შესაძლებლობა  გრანულების და ტაბლეტების 

სახით, შესაბამისად, მინი-ყალიბებით ფორმირების და ნაპერწკლურ-პლაზმური შეცხობით 

(SPS). 3%NiO აქტიური ფაზის შემცველი ახალი კატალიზური სისტემის საპილოტო 

ნიმუშები, სინთეზირებული გრანულირებულ Fe-ის კლატერებით დოპირებულ CNT 

მატარებელზე, გამოიცადა მათი კატალიზატორული აქტივობის და DRM რეაქციაში კოქსის 

წარმოქმნისადმი რეზისტენტულობის დადგენის მიზნით ტემპერატურათა ფართო 

ინტერვალში, 900˚C-მდე. ახალადშექმნილი კატალიზური სისტემის ნიმუშები გამოიცადა 

SEM, EDX, XRD, და AES მეთოდებით რეაქციამდე და რეაქციის შემდეგ. ნაჩვენებია, რომ მისი 
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კატალიზური აქტივობის ტემპერატურაზე დამოკიდებულებას აქვს ორი დამახასიათებელი 

ტემპერატურული შუალედი განსხვავებული ეფექტურობის ხარისხით. კერძოდ, რეაქციის 

მაღალ ტემპერატურებზე, დაწყებული 700˚C-დან მეთანისა და ნახშირბადის დიოქსიდის 

კონვერსიის ხარისხები (42.4% და 45.6%, შესაბამისად) თითქმის გაორმაგდა 850˚C-ზე და 

დაწყებული 850˚C დან 900˚C-მდე ნახშირბადის კონვერსიის ხარისხმა 900˚C-ზე მიაღწია 

95%-ს. 

2. S.I. Bakhtiyarov, D. C. Ferguson, E.R. Kutelia, D. Gventsadze.  Hemispherical reflectance of 

PTFE + 10% wt. Fe Doped CNTs at simulated GEO electron irradiation conditions. Journal of Space 
Safety Engineering, V.9, #4, December, 2022, pp.201-206. ISSN: 24688967, 24688975. (USA). 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
პტფე+ 10 მას.%  Fe-ით დოპირებული CNT-ს ჰემისფერული რეფლექტურობა 

სიმულირებული GEO ელექტრონული დასხივების პირობებში. 

 ნაშრომში დაჯამებულია სხვადასხვა სისქის პტფე+10 მას.%. Fe-ით დოპირებული 

ნახშრბადოვანი ნანომილაკების (CNT) კომპოზიტური ნიმუშების რეფლექტურობის 

ცვლილებები დასხივებული მაღალი ენერგიის ელექტრონებით, ნაკადის საერთო 

ინტენსივობით 7,5 × 1010 (e−/cm2). რეფლექტურობა გაზომილი იყო in-situ დასხივების 

პირობებში კოსმოსური ხომალდის დამუხტვისა და ინსტრუმენტული დაკალიბრების 

ლაბორატორიის ე.წ. JUMBO კოსმოსური გარემოს სიმულაციისა და კოსმოსური ხომალდის 

დამუხტვის კამერაში (SCICL, AFRL, Kirtland AFB, Albuquerque, NM, USA). მოცულობისა და 

ზედაპირის წინაღობის გაზომვები ჩატარდა და გამოთვლილ იქნა საცდელი ნიმუშებისთვის 

Keithley 6517B ელექტრომეტრის/მაღალი წინაღობის გამომთვლელი სისტემის გამოყენებითა 

და Keithley 8009 წინაღობის ტესტირების მოწყობილობით, რათა დაგვედგინა ნიმუშებში 

გამავალი დენები მოცემულ ძაბვაზე. საცდელი ნიმუშების მოცულობითი და ზედაპირის 

წინაღობები იზრდებოდა ძაბვის მატებასთან ერთად. პტფე + 10 მას.%  Fe-ით დოპირებული 

CNT-ების კომპოზიტის გამტარობა ათი რიგით გაიზარდა სუფთა პტფე-თან შედარებით, რაც 

შეიძლება Fe-ით დოპირებული CNT-ის დანამატთან იყოს კავშირში. 

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

8.1. საქართველოში-------- 

 

8. 2. უცხოეთში 

მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი 

 1. D. Gventsadze, J, Sharashenidzee, S. Mebonia, V.Jankauskas, Tribological Properties and 

Structure of Surfaces Welded by Flux Cored Wire. The 11th International   Conference, 

BALTTRIB 2022, 22-24 September, Akademija, Kaunas, Lithuania; 2022. 

2.  

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში ან სხვა 

გამოცემაში არ გამოქვეყნებულა) 

  

დაწესებულებას თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის 

მნიშვნელოვანი აქტივობაც. 
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                                          პროექტი 15    

   

 

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების 

შესრულების შედეგები  

2.1.  

1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 

 

ძნელადლღობადი და იშვიათი ლითონების  ტანტალის, ნიობიუმის, მოლიბდენის,  

ვოლფრამის ორმაგი და სამმაგი კომპოზიციური ფხვნილების და დანაფარების მიღება, 

მაღალტემპერატურული ელექტროქიმიური სინთეზით. 

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერება, ლღობილ მარილთა ელექტროქიმია. 

2022-2023 წლები 

 

 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1. ნოდარ გასვიანი - პროექტის ხელმძღვანელი 

2. გულნარა ყიფიანი - ნიმუშების ქიმიური ანალიზი და ელექტროქიმიური კვლევები 

3. მარინე ხუციშვილი - გალვანოსტატიკური ელექტროლიზი  

4. ლია აბაზაძე - ექსპერიმენტის მომზადება და პოტენციოსტატიური ელექტროლიზი 

5. ნინო სხილაძე - მიღებული ნიმუშების მომზადება და ფიზიკური თვისებების კვლევა 

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
V  ჯგუფის იშვიათი ლითონები ვანადიუმი, ნიობიუმი და ტანტალი გამოირჩევიან 

აგრესიულ პირობებში ექსპლოატაციისას უნიკალური კოროზიამედეგობით. მათზე არ 

მოქმედებს, არც ერთი მჟავა, გარდა ფთორწყალბადისა და გააჩნიათ მაღალი ლღობის 

ტეპერატურები. განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ლითონებით მასალა-

ნაკეთობების ზედაპირულ ელექტროქიმიურ ლეგირებას, რომელიც მოცულობით 

ლეგირებასთან შედარებით იძლევა დეფიციტური და ძვირადღირებული ლითონების 

მნიშვნელოვან ეკონომიას. ამ დროს სასურველი ლითონი იძენს გაუმჯობესებულ 

ტრიბოფიზიკურ (სისალე, კოროზია და ცვეთამედეგობას) თვისებებს. ეს თვისებები 

ძირითადად განპირობებულია მასალა ნაკეთობების ზედაპირული შედგენილობით. 

 დღეისათვის ტარდება ინტენსიური კვლევები  ვანადიუმის, ტანტალის და 

ნიობიუმის დანაფარების და მათ ფუძეზე კომპოზიციური მასალების მისაღებად. 

მიუხედავად ასეთი ძალისხმევისა, მრავალი ურთიერთ საწინააღმდეგო მოსაზრება არსებობს 

აღნიშნულ ლითონთა ელექტროქიმიური აღდგენის პროცესების და კინეტიკის მექანიზმის 

შესახებ. ხშირად გამოყენებული ელექტროლიტები  ვერ უზრუნველყოფენ კომპოზიციური 

ნაერთების და დანაფარების მიღების ტექნოლოგიურ ეფექტურობას. 
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დღეისათვის  იონური ლღობილებიდან ელემენტალური ბორის მისაღებად  

ძირითადად გამოყენებულია KBF4, ხოლო ფონურ ნალღობად ტუტე ლითონთა 

ჰალოგენიდები. KBF4 არის ტოქსიკური და თერმულად არამდგრადი ნივთიერება, ამიტომ 

ტექნოლოგიური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია მისი ჩანაცვლება ბორის ოქსიდით. 

ოქსიდური ნაერთებიდან ბორიდების  და სილიციდების მისაღებად  გამოვიყენეთ    NaCl-

Na3AlF6 ევტექტიკური  ფონური ნალღობი. დადგენილია, რომ ნალღობში ფთორ იონების 

არსებობა მნიშვნელოვნად ზრდის ბორის და სილიციუმის ოქსიდების  ხსნადობას.  

პოტენციოსტატიკური კვლევები ტარდებოდა  NaCl-Na3AlF6 ფონურ ნალღობში, სადაც 

დეპოლარიზატორად გამოყენებულია B2O3 და შესაბამისი ლითონების კომპლექსური 

ნაერთები:  K2TaF7, K2NbF7, K2VF7. ნალღობში NaCl-Na3AlF6 –B2O3, K2TaF7 დამატება იწვევს 

ბორის აღდგენის  არსებული ტალღის გადაწევას  დადებითი მიმართულებით, იზრდება 

ტალღის სიმაღლე, მაგრამ არა დამატებული (K2TaF7)-ის კონცენტრაციის პროპორციულად. 

ჯამური ტალღა ფორმირდება-(1.4-1.8)ვ პოტენციალის  ფარგლებში. -1.8ვ-ზე 

პოტენციოსტატიკურ რეჟიმში ჩატარებული ელექტროლიზით მიიღება TaB  

წვრილდისპერსული  ფხვნილი. შესწავლილ  ფონურ  ნალღობში ელექტროქიმიური 

პროცესები შესაძლებელია მიმდინარეობდეს შემდეგი მექანიზმით: ა) ნალღობში B2O3-ის და 

K2TaF7-ის ურთიერთქმედებით წარმოიქმნება ახალი კომპლექსური ნაერთი, რომლის 

პირდაპირი აღდგენით მიიღება ტანტალის ბორიდი; ბ) კათოდზე ადგილი აქვს B2O3-ის და 

TaF2-7 იონების ცალ-ცალკე განმუხტვას, შემდეგ კი ახლად წარმოქმნილი Ta და B „ატომურ 

დონეზე―   ურთიერთქმედებენ   შემდეგი სქემით: 

                                           TaF2-+5e—Ta+7F- 

                                           B3+ +3e—B 

                                           Ta+B—TaB. 

 KCL-KF ნალღობში ჩატარებული პოტენციოსტატიური კვლევების  შედეგად  მიღებულ    

ვოლტამპერული მრუდების ანალიზით დადგენილია, რომ ტანტალის და ბორის აღდგენა 

მიმდინარეობს იგივე მექანიზმით როგორც კრიოლიტურ ნალღობში, ამიტომ  

გალვანოსტატიკური ელექტროლიზი  ტარდებოდა   შემდეგი  შემადგენლობის ნალღობში: 

მასს.% KCl(42.5); KF(42.5); K2TaF7(8.0); B2O3(7.0); პროცესის ტემპერატურა - (1023-1123)K, დენის 

სიმკვრივე - (0.5-1.0)ა/სმ2, პროცესის ხანგრძლივობა - (0.5-1.5)სთ, ანოდი-მინაგრაფიტი, 

კათოდი - ნიკელი.  

აღნიშნულ ლითონების სილიციდების სინთეზისათვის გალვანოსტასტიკური 

ელექტროლიზით შერჩეულია ნალღობი ელექტროლიტის  ოპტიმალური შემადგენლობა: 

მასს.% KCl (44-44.5); KF (44-44.5 ); K2TaF7 (2-3); K2SiF6 (6.5-7.5); SiO2 (0.5-2.5). კვლევები 

ტარდებოდა ელექტროლიზის შემდეგ პარამეტრებში: ტემპერატურა - (1023-1123)K, 

კათოდური დენის სიმკვრივე - (0.5-1.5)ა/სმ2, ხოლო ელექტროლიზის ხანგრძლიობა - ( 0.5-

1.5)სთ. კათოდად გამოყენებულია - ნიკელი, ხოლო ანოდად - მინა გრაფიტი,  პროცესის 
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დენით გამოსავალი - (60-70)%. მიღებულია წვრილდისპერსული (1,0-1,5)მ2/გრ, კუთრი 

ზედაპირის მქონე ფხვნილი. 

დადგენილია თითოეული სილიციდისათვის დეპოლარიზატორების ოპტიმალური 

თანაფარდობა, დენის სიმკვრივე, ხანგრძლივობა  და მიღებული ფხვნილების შემადგენლობა: 

ტანტალისათვის 0.5ა/სმ2, ხანგრძლივობა -0.5სთ ნიობიუმისათვის - 0.7ა/სმ2 და 0.75სთ 

ვანადიუმისათვის კი 1.2ა/სმ2 და  1.0სთ მიღებული ფხვნილების რენტგენოფაზური 

ანალიზით განსაზღვრულია მათი შემადგენლობა Ta5Si3, Nb5Si3, V5Si3. 

ნალღობი ელექტროლიტის:  მასს,%  KCl(40-42), KF(40-42), K2NbF7 (6.0 -8.0); Na2MoO4 

(4.0-7.0), B2O3 (5.0-7.0); გალვანოსტატიკური ელექტროლიზით (1023-1123)K ტემპერატურულ 

და (0.5-1.5)ა/სმ2  დენის სიმკვრივის ინტერვალში მიიღება  NbMoB2  წვრილდისპერსული 

ფხვნილი კუთრი ზედაპირით (1.2-1.4)მ2/გ პროცესის ხანგრძლივობა - 1.0სთ კათოდი - 

ნიკელი, ანოდი - მინაგრაფიტი. 

   მოლიბდენის და ვოლფრამის სილიციდები გამოიყენებიან სპეციალური 

დანიშნულების ფოლადების ლეგირებისათვის და ისეთი კონსტრუქციული მასალების 

მისაღებად, რომლებიც განკუთვნილნი არიან მაღალ ტემპერატურებზე (1700-2000)K და 

აგრესიულ გარემოში ექსპლოატაციისათვის. ამ მასალების მიღება ხდება ლითონების და 

სილიციუმის ფხვნილების შეცხობით (1100-1400)K ტემპერატურებზე, ორ საფეხურად. 

პროცესი დაკავშირებულია დიდ ტექნიკურ სიძნელეებთან და ენერგოდანახარჯებთან. 

შეცხობით მიღებული მასალები  წარმოადგენენ მონოლითურ მყარ მასას, რომელთა 

გამოყენება კერამიკული და კომპოზიციური მასალების დასამზადებლად შეუძლებელია, 

საჭიროა მათი წინასწარი დაფქვა, რაც ართულებს  ტექნოლოგიურ პროცესს და იწვევს 

ფხვნილების დაბინძურებას. ჩვენს მიერ შემოთავაზებული ელექტროქიმიური სინთეზით 

მიიღება   მაღალდისპერსული ფხვნილები უშუალოდ ნაერთებიდან, ერთ საფეხურზე. ამ 

ლითონთა სილიციდების მიღების ელექტრქიმიური პროცესი  იდენტურია და 

მიმდინარეობს ერთნაირინი მექნიზმით. ფონურ ნალღობად შევარჩიეთ NaCl-Na3AlCl6  

ევტექტიკური ნალღობი,ხოლო დეპოლარიზატორებად სილიციუმის ოქსიდი და შესაბამისი 

ლითონთა კომპლექსური  ნაერთები, შემდეგი წონითი თანაფარდობით: მასს% NaCl(29.5-

67.5), Na3AlCl6(31-67); Na2MoO4(0.5-1.5); SiO2 (0.1-2); ელექტროლიზის    პარამეტრებია: დენის 

სიმკვრივე - (0.5-1.5)ა/სმ2, ტემპერატურა - (1123-1223)K ხანგრძლივობა - 1.0სთ, ანოდი  - 

გრაფიტი (ელექტროლიტის კონტეინერი), კათოდი- ნიკელი. ელექტროლიზის შედეგად 

მიიღება   „მსხლისებრი― ფორმის მასა, რომლის გაცივების შემდეგ ხდება გამოტუტვა  10% -

იან  გოგირდმჟავას ხსნარით. მიღებული ფხვნილი გარეცხვისა და გაშრობის შემდეგ  

დამატებით მუშავდება 10%-იან    NaOH  ხსნარში და  შრება (550-560)K ტემპერატურაზე (1.0-

1.5)სთ განმავლობაში. მიღებული ფხვნილების შედგენილობა და დისპერსულობის ხარისხი 

დამოკიდებულია კათოდური დენის სიმკვრივეზე და  ტემპერატურაზე. სილიციდების 

მიღება ზოგადად შეიძლება წარმოვიდგინოთ  ქიმიური და ელექტროქიმიური  რეაქციების 

ერთობლივი სქემით :                

                კათოდზე: MoO2- +6e -Mo+4O2- 
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                                       SiO2 + 4e - Si+2O2- 

                                       Mo + Si2 - MoSi2 

                   ანოდზე:    2O2-+ 4e +C - CO2 

ფონური ნალღობი  NaCl – Na3AlCl6  შერჩეულია იმ მოსაზრებიდან გამომდინარე, რომ მისი 

დაშლის პოტენციალი არის უფრო ელექტროუარყოფითი, ვიდრე  შერჩეული 

დეპოლარიზატორის განმუხტვის პოტენციალი.   შერჩეულ ნალღობში SiO2  ხსნადობა  

მცირეა (შეადგენს 2.5 მასს.%, 1123K), აქედან გამომდინარე   დეპოლარიზატორების 

კონცენტრაციის შერჩევა ხდება ნალღობში გახსნილი SiO2  კონცენტრაციის შესაბამისად. იმ 

შემთხვევაში თუ დეპოლარიზატორში არსებული  ლითონის კონცენტრაცია მეტია 2.0 მასს%-

ზე, მაშინ მიღებული ფხვნილი შეიცავს თავისუფალ ლითონს, ხოლო თუ ნაკლებია 0.5 

მასს%-ზე, მაშინ შეიმჩნევა თავისუფალი სილიციუმის არსებობა. სუფთა  MoSi2 სილიციდი 

მიიღება (0.5-1.2)ა/სმ2   დენის სიმკვრივის ინტერვალში, ხოლო  WSi2 კი (0.5-1.5)ა/სმ2 

ინტერვალში. აღსანიშნავია, რომ მოლიბდენის სილიციდის სინთეზისას,  0.5ა/სმ2-ზე ნაკლებ 

დენის სიმკვრივეზე მიღებული ფხვნილი  შეიცავს ლითონის მინარევს, ხოლო 1.2 ა/სმ2-ზე 

მეტ დენის სიმკვრივეზე კი მიიღება ალუმინის და მოლიბდენის ორმაგი სილიციდი. დენის 

სიმკვრივის ოპტიმალურ ზღვრებში ელექტროლიზის ჩატარებისას, დენის სიმკვრივის 

გაზრდით იზრდება ფხვნილების დისპერსულობის ხარისხი. ჩატარებული 

რენტგენოფაზური ანალიზი მიუთითებს ფხვნილებში CrSi2 MoSi2  დაWSi2 არსებობას.   

მიღებული ფხვნილების ხვედრითი ზედაპირი ტოლია - (0.5-1,2)მ2/გრ. 

 

 

3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით 

დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები ---- 

4. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები--- 

5. პატენტები (არსებობის შემთხვევაში): 

5.1. საერთაშორისო პატენტები:---- 

5.2. ეროვნული პატენტები 

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

6.1. მონოგრაფიები/წიგნები------ 

6.2. სახელმძღვანელოები------ 

 

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით--- 

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით--- 

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

7.1. მონოგრაფიები/წიგნები----- 

7.2. სახელმძღვანელოები---- 

7.3. სტატიები 

ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების 

რაოდენობა 
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1. გ. ყიფიანი, ნ. გასვიანი, შ. ანდღულაძე, მ. ხუციშვილი, ლ. აბაზაძე, ნ. სხილაძე, გ. ჩიჩუა. . გ. 

ყიფიანი, ნ. გასვიანი, შ. ანდღულაძე, მ. ხუციშვილი, ლ. აბაზაძე, ნ. სხილაძე, გ. ჩიჩუა. 
Получение термостойких танталовых покрытий фторохлоридным плавлением, определение их 

механических и электрических параметров при сильных термических воздействиях. Slovak 

international scientific journal №64,  
 ISSN 5782-5319, 5 გვერდი, 6-10. 

. Slovak international scientific journal №64,  
 ISSN 5782-5319, 5 გვერდი, 6-10. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
გალვანოსტატიკური მეთოდით 7500C ტემპერატურაზე მიღებულია ტანტალის დანაფარები 

სპილენძის სარჩულზე ქლორიდულ-ფთორიდული ნალღობი ელექტროლიტიდან KCl-KF-

K2TaF7 + Ta2O5 4მას%. განსაზღვრულია ელექტროლიზის ოპტიმალური პარამეტრები, 

პროცესის, როგორც სტაციონალური, ასევე რევერსიული რეჟიმის პირობებში. შესწავლილია 

მიღბული დანაფარების მდგრადობა, მასზე ძლიერი მექანიკური და თერმული 

ზემოქმედებისას. ამისათვის განსაზღვრულია მასალების ელექტრული (ხვედრითი 

ელექტროწინაღობა) და მექანიკური (იუნგის მოდული E და შინაგანი ხახუნი Q-1) თვისებების 

ცვლილება (950-1000)0C ტემპერატურულ ინტერვალში. კვლევისათვის გამოყენებული იყო 

ოთხწერტილოვანი კონტაქტური და აკუსტიკური (რეზონანსული) მეთოდები.  

დადგენილია, რომ რევერსიულ რეჟიმში, ოპტიმალურ პირობებში ჩატარებისას დენის 

სიმკვრივის გაზრდა უზრუნველყოფს პროცესის იტენსიფიკაციის გაზრდის შესაძლებლობას 

და მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს დანაფარის ხარისხს. ოპტიმალური პირობებია: 

ტემპერატურა 7500C, Iკ - 0,07 ა/სმ2, Iა - 0,05 ა/სმ2, τკ/τა=15წმ, ასევე დადგენილია, რომ 

სპილენძის სარჩულზე მიღებული ტანტალის დანაფარები თერმული დამუშავების შემდეგაც 

ინარჩუნებენ ელექტრულ და მექანიკურ მახასიათებლებს. 

 

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა------- 

8. 2. უცხოეთში==== 

 
 

 

პროექტი 16 

 

   

ანგარიშის ფორმა №1 

(სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებისა და უნივერსიტეტთან არსებული 

დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებისთვის) 

 

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების 

შესრულების შედეგები  

2.1.  

1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 
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1. ჰეტერობირთვული ლიგანდების შემცველი კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი 

და კვლევა. 2019-2023 წწ. 

2. შერეულ ლიგანდიანი ახალი კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და კვლევა. 2019-

2023 წწ. 

3. კობალტის (II) და ნიკელის (II) კოორდინაციული იზომერების სინთეზი და კვლევა. 

2020-2023 წწ. 

4. ბიდენტატური ლიგანდების შემცველი კოორდინაციული  ნაერთების სინთეზი და 

კვლევა. 2020-2023 წწ. 

5. გარდამავალი ტიპის მეტალების კოორდინაციული ნაერთები აზომეთინურ 

ლიგანდთან.  2021-2023 

6. ზოგიერთი d-ლითონის კოორდინაციული ნაერთები პარა-დიმეთილამინო 

ბენალდეჰიდის მეტა-ნიტრობენზოილჰიდრაზონთან 2020-2023 წწ. 

7. მოლეკულის სტრუქტურის, ფიზიკურ-ქიმიური თვისებებისა და 

რეაქციისუნარიანობის კვანტურ-ქიმიური მოდელირება. 2020-2023 წწ. 

 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1. მ.ცინცაძე, მ.კერესელიძე, ნ.გეგეშიძე 

2. მ.ცინცაძე, ნ.კილასონია, ლ.სხირტლაძე 

3. ნ.გეგეშიძე, ლ.სხირტლაძე, მ.ცინცაძე 

4. ნ.გეგეშიძე, დ.ლოჩოშვილი, მ.კერესელიძე 

5. ნ.კილასონია, მ.კერესელიძე, მ.ცინცაძე 

6. მ.ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი, ნ.კილასონია, 

7. მ.ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი, ლ.სხირტლაძე 

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
            1. მეტალთა კოორდინაციული ნაერთები ჰიდრაზინის ორგანულ ნაწარმებთან, 

კერძოდ კი კარბონმჟავათა ჰიდრაზიდებთან განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს თავისი 

მრავალფეროვანი და საინტერესო ქიმიური თვისებებით, რაც განაპირობებს მათ ფართო 

გამოყენებას. განსაკუთრებით საინტერესო და მნიშნელოვანია ალიფატური რიგის ნაჯერი 

დიკარბონმჟავების დიჰიდრაზიდები - მალონმჟავას, ქარვამჟავას, გლუტარმჟავას, 

ადიპინმჟავას დიჰიდრაზიდები, რომლებიც მაღალი ბიოლოგიური აქტივობით 

ხასიათდებიან. კარბონმჟავათა ჰიდრაზიდები შეიცავენ ატომთა ერთ ან რამდენიმე 

დაგჯუფებას CONHNH2  ან CONHNH, რომლებშიც ბიოლოგიური თვალსაზრისით 

მნიშვნელოვანია O = C – NH - ფრაგმენტი, ასევე მნიშვნელოვანია ორგანულ რადიკალში 

პეპტიდური დაჯგუფების არსებობა, რომელიც კავშირშია ჰიდრაზიდთა მოლეკულებში 

ჰიდრაზიდულ დაჯგუფებასთან. ეს გარემოება საშუალებას იძლევა აიხსნას ჰიდრაზიდების 

ბიოლოგიური და ფიზიოლოგიური აქტივობა, მათი ფსიქოტროპული, სიმსივნის 

საწინააღმდეგო, ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო და სხვა ბაქტერიციდული თვისებები. 

შესწავლილია მალონმჟავას, ქარვამჟავას, გლუტარმჟავას და ადიპინის მჟავას 

დიჰიდრაზიდების მოლეკულები კვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით 

და გამოვლენილია მათი გეომეტრიული და სტრუქტურული მახასიათებლები, ასევე 

მეტალთან კოორდინირების წესი. კვლევამ დაადასტურა კარბონმჟავათა დიჰიდრაზიდების 

მოლეკულებში რამდენიმე დონორული ატომის არსებობა და მოგვცა სურათი, რომლის 

თანახმადაც  დიჰიდრაზიდის მოლეკულის მიერ კოორდინაციული ბმის წარმოქმნა მეტალ-

კომპლექსწარმომქმნელთან უფრო მეტად NH2 ჯგუფის  აზოტის ატომითაა შესაძლებელი, 

რადგან, თუ გავითვალისწინებთ ასევე, ჟანგბადის ატომების კოორდინაციის უნარსაც, 
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შესაძლებელია ხუთწევრიანი მეტალოციკლების წარმოქმნა, სადაც კარბონმჟავას  

დიჰიდრაზიდი კეტონური ან ენოლური ფორმით კოორდინირებს. გარდა ამისა, 

შემუშავებულია ბიმეტალური და ჰეტერომეტალური კომპლექსნაერთების სინთეზის 

მეთოდიკა, როგორც ტუტემიწათა მეტალებთან (კომპლექსური ნაერთების წარმოქმნისადმი 

შედარებით დაბალ მიდრეკილებას ამჟღავნებენ) ასევე გარდამავალი ტიპის მეტალებთან. 

შესწავლილია სინთეზირებული ნაერთების ზოგიერთი ფიზიკურ-ქიმიური თვისება.  

იგეგმება სინთეზირებული ნაერთების კვლევა სხვადასხვა მეთოდით: ატომურ-

აბსორბციული, იწ-სპექტროსკოპიის, თერმოგრავიმეტრული კვლევა და სხვ. ასევე მათი 

ბიოლოგიური კვლევის ჩატარება და მათი აქტიურობების შედარება მიკროორგანიზმების 

ზრდა-განვითარებაზე 

               2.  ქიმიის დარგში ჰიდრაზინების ორგანული წარმოებულებით, კერძოდ კი 

კარბონმჟავათა ჰიდრაზიდებთან, ბიომეტალებთან კომპლექსურ ნაერთთა  კვლევებს აქვს, 

როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული მნიშვნელობა. განსაკუთრებით საინტერესო და 

მნიშნელოვანია ალიფატური რიგის ნაჯერი დიკარბონმჟავების დიჰიდრაზიდები, რომლებიც 

მაღალი ბიოლოგიური აქტივობით ხასიათდებიან. თანამედროვე არაორგანულ და 

კოორდინაციულ ქიმიაში  აქტუალურია  და  მნიშვნელოვანი ბიოლოგიურად აქტიური 

ლიგანდებით „სიცოცხლისლითონების― პერსპექტიული ბიოკოორინაციული ნაერთების 

მიზანმიმართული  სინთეზის მეთოდების კვლევა; მათი  აგებულების და თვისებების   

შესწავლა. სწორედ ამ მიზნით კვლევის ობიექტად, როგორც პოლიდენტატური ლიგანდი, 

შერჩეული იქნა აზელაინის მჟავას დიჰიდრაზიდი და მის საფუძველზე 

მიღებული  ზოგიერთი მეტალის კომპლექსნაერთები. აზელაინის მჟავას დიჰიდრაზიდის 

როგორც ლიგანდის, წინასწარი, თეორიული კვლევა  ჩატარდა კვანტურ-ქიმიური 

მეთოდებით სხვადასხვა გამხსნელში,  როგორც დონორული ატომების გამოვლენისთვის, 

ასევე სინთეზისთვის საჭირო ოპტიმალური პირობების შერჩევისთვის. არანაკლებ 

საინტერესო და მრავალფეროვანი თვისებებით გამორჩეულ ლიგანდებს წარმოადგენენ 

პირიდინის მეთილნაწარმები. სამუშაოს აქტუალურობა და მეცნიერული სიახლე 

განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ  სინთეზირებულია შერეულლიგანდიანი 

კოორდინაციული ნაერთები, სადაც ლიგანდებად გამოყენებულია აზელაინის მჟავას 

დიჰიდრაზიდი და პირიდინის მეთილნაწარმები, კერძოდ კი, 2-ამინო-4- მეთილპირიდინი. 

ერთდროულად ორი ბიოლოგიურად აქტიური ლიგანდის შეკავშირებისთვის მეტალ-

კომპლექსწარმომქნელთან შემუშავებულია სინთეზის მეთოდიკა. მეტალებად შერჩეულია 

კობალტი, ნიკელი, რკინა და სპილენძი. სინთეზირებული კომპლექსნაერთები ჰაერზე 

მდგრადია, შსწავლილია მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები კვლევის სხვადასხვა 

მეთოდებით და დადგენილია სავარაუდო აღნაგობა, შთანთქმის იწ სპექტროსკოპიის 

მონაცემებზე დაყრდნობით. 

        3. შემუშავებულია კობალტის (II) და ნიკელის (II)  კოორდინაციული იზომერების 

სინთეზის მეთოდიკა. სინთეზირებულია კობალტის (II) და ნიკელის (II)  კოორდინაციული 

იზომერები, ლიგანდებად შერჩეულია იზონიკოტინამიდი, პიკოლინამიდი, თიოციანატ-

იონი. ნაერთები გამოყოფილია მყარ მდგომარეობაში, მდგრადები არიან ჰაერზე. 

შესწავლილია სინთეზირებული ნაერთების ზოგიერთი ფიზიკო-ქიმიური თვისება. 

ამჟამად მიმდინარეობს სინთეზირებული ნაერთების კვლევა სხვადასხვა მეთოდით: 

ატომურ-აბსორბციული, იწ-სპექტროსკოპიის, თერმოგრავიმეტრული კვლევა და სხვ.. 

ბიმეტალური კომპლექსების თერმოგრაფიული კველევის შედეგების საფუძველზე  

კოორდინაციული იზომერების მდგრადობეს შესახებ დასკვნების გამოტანა. კობალტის (II) 

და ნიკელის (II)  კოორდინაციული იზომერების ბიოლოგიური კვლევის ჩატარება და მათი 

აქტიურობეის შედარება მიკროორგანიზმების ზრდა-განვითარებაზე. 
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 4. პოლიდენტატური ლიგანდის კოორდინირებისას როგორც წესი წარმოიქმნება 

ციკლები, რაც თავის მხრივ ზრდის კომპლექსის მდგრადობას (ხელატური და 

მიკროციკლური ეფექტი). 4,4′-დიპირიდილი გამოიყენება ანალიზურ ქიმიაში მეტალების 

აღმოსაჩენად. ორმაგი კომპლექსური ნაერთების სინთეზის მეთოდიკის შერჩევა აღნიშნულ 

ლიგანდთან, სინთეზირებული კომპლექსური ნაერთების სტრუქტურის დადგენა 

აქტუალური ამოცანაა თანამედროვე ანალიზურ ქიმიაში. 4,4′-დიპირიდილის მოლეკულაში 

დონორი ატომების გამოვლენის მიზნით ჩატარებულია კვანტურ-ქიმიური გათვლები 

ნახევარემპირიულია AM1 მეთოდით. გათვლების საფუძვეზე დადგენილია გამხსნელის 

გავლენა ორგანული ლიგანდის კომპლექსწარმოქმნის უნარზე. გათვლები ჩატარებულია 

სხვადასხვა გამხსნელისთვის და არნიშნული ლიგანდისთვის შერჩეულია სინთეზის 

ოპტიმალური პირობები. შემუშავებულია d-ელემენტების ქლორიდების და 

სულფატებისკოორდინაციული ნაერთების სინთეზის მეთოდიკის 4,4-დიპირიდილთან და 

ზოგიერთ აციდოლიგანდთან, როგორიცაა ჰექსაციანოფერატ-იონი (II), ნიტროპრუსიდ-იონი 

და თიოციანატ-იონი. შემუშავებული მეთოდიკის მიხედვით სინთეზირებული ახალი 

კომპლექსური ნაერთები. შესწავლილია სინთეზირებული ნაერთების ზოგიერთი ფიზიკურ-

ქიმიური თვისება.  სინთეზირებული ნაერთების კვლევა სხვადასხვა მეთოდით: ატომურ-

აბსორბციული, იწ-სპექტროსკოპიის, თერმოგრავიმეტრული კვლევა და 

სხვ.სინთეზირებული  კოორდინაციული ნაერთების ბიოლოგიური კვლევის ჩატარება და 

მათი აქტიურობეის შედარება მიკროორგანიზმების ზრდა-განვითარებაზე. 

       5. ჰიდრაზიდები და მათი ნაწარმები, ასევე ჰიდრაზონები,  ფართოდ გამოიყენება 

სხვადასხვა მიმართულებით. სამედიცინო თვალსაზრისით განსაკუთრებულ ინტერესს 

იწვევს მათი მაღალი ფიზიოლოგიური აქტივობა. ჰიდრაზონების გამოყენება 

კომპლექსწარმოქმნისთვის ორგანული ლიგანდების სახით პერსპექტიულია და აქტუალური. 

განსაკუთრებით კი ისეთ მეტალებთან, რომლებიც მიკროელემენტებს წარმოადგენენ და 

აუცილებელნი არიან ორგანიზმის ცხოველქმედებისთვის. ჰიდრაზონის სინთეზისთვის 

შერჩეულია ორგანული ლიგანდები - მეტა-ბრომბენზომჟავას ჰიდრაზიდი და პარა-

დიმეთილამინობენზალდეჰიდი.  ამ უკანასკნელთა ბაზაზე სინთეზირებულია სრულიად 

ახალი ჰიდრაზონი - პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის მეტა-ბრომბენზოილჰიდრაზონი. 

სინთეზი ჩატარებულია ეთანოლხსნარში. შესწავლილია სინთეზირებული ჰიდრაზონის 

ლღობის ტემპერატურა და ხსნადობა სხვადასხვა გამხსნელებში. გარდა ამისა, ჩატარდა 

აღნიშნული ჰიდრაზონის მოლეკულის კვანტურ-ქიმიური გათვლა მისი კოორდინაციული 

შესაძლებლობების დადგენის მიზნით სხვადასხვა გამხსნელებში და გამოვლინდა  აქტიური 

დონორული ცენტრები. ასეთი ტიპის გათვლა საჭიროა სამუშაოს მომდევნო ეტაპის უკეთ 

განხორციელების და კოორდინაციული ნაერთების სინთეზისთვის ოპტიმალური პირობების 

შერჩევისთვის.  სამუშაოს მომდევნო ეტაპზე იგეგმება პარადიმეთილამინობენალდეჰიდის 

მეტაბრომბენზოილჰიდრაზონთან ახალი კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი, მათი 

ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა, აღნაგობის დადგენა და სხვ. 

6. ნახევრადემპირიული АМ1 კვანტურ-ქიმიური მეთოდით ჩატარებული გათვლებით 

განსაზღვრულია ლითონებთან პარა-დიმეთილამინობენალდეჰიდის მეტა-

ნიტრობენზოილჰიდრაზონის მოლეკულის კომპლექსწარმოქმნის უნარი. დადგენილია 

მოლეკულის ენერგეტიკული, ელექტრონული და სტრუქტურული მახასიათებლები როგორც 

აირად ფაზაში ასევე წყალში და სხვადასხვა  ორგანულ გამხსნელში 

(დიმეთილსულფოქსიდი, მეთანოლი,ეთანოლი, აცეტონი, ქლოროფორმი და ჰექსანი). პარა-

დიმეთილამინობენალდეჰიდის მეტა-ნიტრობენზოილჰიდრაზონის მოლეკულაში 

გამოთვლების შედეგად მიღებული მონაცემების ანალიზით და მათი შეჯერებით  

დადგენილია ლიგანდის კოორდინირების წესი ლითონებთან. სინთეზირებულია  ახალი 

ლიგანდი - მეტა-ნიტრობენზალდეჰიდის პარა-ნიტრობენზოილჰიდრაზონი, რომლის 
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საფუძველზეც მიღებულია ახალი კოორდინაციული ნაერთები გარდამავალ ლითონებთან. 

სინთეზირებული ორგანული ლიგანდი და კოორდინაციული ნაერთები წარმოადგენენ 

ერთგვაროვანი სტრუქტურის, ჰაერზე მდგრად ნივთიერებებს. შესწავლილია მათი 

ზოგიერთი ფიზიკურ-ქიმიური თვისება. სინთეზირებული კომპლექსნაერთების აღნაგობის 

დადგენის მიზნით შევისწავლეთ მათი შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტრები. სპექტრები 

ჩაწერილია 400-4000 სმ-1 უბანში (ვაზელინის ზეთში). იწ სპექტრების შესწავლამ გამოავლინა - 

პარა-დიმეთილამინობენალდეჰიდის მეტა-ნიტრობენზოილჰიდრაზონის მოლეკულის 

(ლიგანდის) და წყლის მოლეკულების კოორდინირების წესი. პარა-დიმეთილამინო 

ბენალდეჰიდის მეტა-ნიტრობენზოილჰიდრაზონის ქლორიდული კომპლექსნაერთების იწ 

სპექტრების მონაცემებიდან გამომდინარე, დადგენილია აღნიშნული კოორდინაციული 

ნაერთების სტრუქტურული ფორმულები და აღნაგობა. შთანთქმის ინფრაწითელი 

სპექტრების შესწავლით მიღებული შედეგები სრულ თანხვედრაშია ნაშრომში წარმოდგენილ 

ნახევრადემპირიულ АМ1 ქვანტურ-ქიმიური გათვლებით მიღებულ მონაცემებთან. 

         7. კვლევის ნახევრადემპირიულ მეთოდებს შეიძლება მივაკუთვნოთ ნებისმიერი 

მეთოდი, რომელიც ითვალისწინებს მოლეკულური სისტემის პარამეტრების განსაზღვრას და 

გამოიყენება ახალი ექსპერიმენტების დანერგვისა და პირობების წინასწარ განსაზღვრისთვის. 

აქედან გამომდინარე, კვლევის ასეთი მეთოდების გამოყენება ძალზედ აქტუალურია და  

დიდი მნიშვნელობა აქვს ექსპერიმენტისთვის ოპტიმალური პირობების შერჩევის 

თვალსაზრისით. ელექტრონული აღნაგობის ნახევრადემპირიული გათვლა და 

თანაფარდობათა კორელაცია საშუალებას იძლევა შეფასდეს სხვადასხვა ნივთიერებათა 

ბიოლოგიური აქტივობა, ქიმიური რეაქციის სიჩქარე,  ტექნოლოგიური პროცესების 

პარამეტრები და სხვ.   

 
 

 

2. 

  

2.2. 

1) დასრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 

1. კობალტის (II) ჰეტერობირთვული შერეულლიგანდიანი კომპლექსური ნაერთების 

სინთეზი და კვლევა.  2020-2022 წწ. 

2. მონო- და ჰეტერობირთვული შერეულიგანდიანი კომპლექსური ნაერთების კვლევა 

და სინთეზი. 2020-2022 წწ. 

 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1. ნ .გეგეშიძე, ნ.კილასონია, ლ.სხირტლაძე 

2. მ.ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი, მ.კერესელიძე 

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

1. სინთეზირებულია კობალტის  (II)  ჰეტერობირთვული შერეულლიგანდიანი 

კომპლექსური ნაერთების კალიუმის ჰექსაციანოფერატთან, იზონიკოტინამიდთან და 

პიკოლინამიდთან შედგენილობით [Co2L(H2O)2]2[Fe(CN)6]·2H2O და 

[Co2L′(H2O)][Fe(CN)6]·2H2O, სადაც L-იზონიკოტინამიდია, L′- პიკოლინამიდია..  

შემუშავებულია სინთეზის  მეთოდიკა,  აგრეთვე ჩატარებულია სინთეზირებული ნაერთების 

ფიზიკურ – ქიმიური თვისებების კვლევა.  მიღებული კოორდინაციული ნაერთები 
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გამოყოფილია მყარ მდგომარეობაში. დადგენილია მათი შედგენილობა ელემენტური 

ანალიზით, შესწავლილია ზოგიერთი ფიზიკურ – ქიმიური თვისება. სინთეზირებული 

ნაერთები შესწავლილია შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტროსკოპიის მეთოდით. 

ჩატარებულია სინთეზირებული კოორდინაციული ნაერთების თერმოგრავიმეტრული 

კვლევა. დადგენილია  რომ სინთეზირებულ ნაერთებში [Co2L(H2O)2]2[Fe(CN)6]·2H2O (L-

იზონიკოტინამიდი) იზონიკოტინამიდის და პიკოლინამიდის მოლეკულების 

კოორდინირება ხორციელდება ჰეტეროციკლის აზოტის ატომის  და კარბონილის ჯგუფის 

ჟანგბადის ატომის საშუალებით.  კომპლექსური კათიონების აგებულება  ოქტაედრულია, 

ხოლო იზონიკოტინამიდის და პიკოლინამიდის მოლეკულები ასრულებენ ბიდენტატური 

ლიგანდის როლს. რაც შეეხება ჰექსაციანოფერატის კომპლექსურ ანიონს აღნიშნულ ნაერთში 

ის ასრულებს ხიდურ ფუნქციას. ჩატარებულია სინთეზირებული ნაერთების 

თერმოგრავიმეტრული კვლევა. კვლევის თანახმად კომპლექსური ნაერთის 

[Co2L(H2O)2]2[Fe(CN)6]·2H2O თერმული დაშლის პროცესი მიმდინარეობს ოთხ 

თანმიმდევრულ საფუხურად. ნაერთი მდგრადია 70C-ზე. თერმული დაშლის საბოლოო 

პროდუქტია კომპლექსწარმომქნელი მეტალების ოქსიდთა ნარევი.  კომპლექსური ნაერთის 

[Co2L′(H2O)]2[Fe(CN)6]·2H2O თერმული დაშლა მიმდინარეობს ორ საფეხურად, რასაც თან 

ახლავს ენდოთერმული და ეგზოთერმული ეფექტები. კომპლექსური ნაერთი გამოირჩევა 

მაღალი თერმული მდგრადობით, რაც შეიძლება აიხსნას მასში ხიდური ფუნქციის მქონე 

ციანიდ-იონების არსებობით. თერმული დაშლის საბოლოო პროდუქტებს წარმოქდგენს 

კობალტის და რკინის  ოქსიდთა ნარევი. მიღებული მონაცემების შეჯამების და 

გაანალიზების საფუძველზე დადგენილია  სინთეზირებული  ნაერთების   სტურქტურები.  

            2. სინთეზირებულია კობალტის (II) შერეულლიგანდიანი კოორდინაციული 

ნაერთების  ნატრიუმის ნიტროპრუსიდთან, იზონიკოტინამიდთან და პიკოლინამიდთან. 

პიკოლინმაიდის მოლეკულის კომპლექსწარმოქმნის უნარის შესწავლა სხვადასხვა 

გამხსნელში,  მოლეკულის დონორული თვისებების გამოვლება და მიღებული შედეგების 

საფუძველზე ახალი კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი, მათი ფიზიკურ-ქიმიური 

თვისებების კვლევა.  ნახევრადემპირიული კვანტურ-ქიმიური AM1 მეთოდით  

განსაზღვრულია პიკოლინამიდის მოლეკულის ენერგეტიკული, გეომეტრიული და 

სტრუქტურული თავისებურებანი. ელექტრონული სტრუქტურის მიხედვით დადგენილია 

გამხსნელის გავლენა პიკოლინამიდის მოლეკულის კომპლექსწარმოქმნის უნარზე 

მეტალებთან. თეორიული გათვლების  შედეგების საფუძველზე ჩატარებულია ახალი,             

ბიმეტალური კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი, აგრეთვე ჩატარებულია 

სინთეზირებული ნაერთების ფიზიკურ – ქიმიური თვისებების კვლევა. სინთეზირებულია 

კობალტის  (II) ორი ბიმეტალური კომპლექსური ნაერთი: [Co2L(H2O)2][Fe(CN)5NO] და 

[Co2L′(H2O)][Fe(CN)5NO], სადაც L - იზონიკოტინამიდია, L′ - პიკოლინამიდია. მიღებული 

კოორდინაციული ნაერთები გამოყოფილია მყარ მდგომარეობაში. დადგენილია მათი 

შედგენილობა ელემენტური ანალიზით,  შესწავლილია ზოგიერთი ფიზიკურ – ქიმიური 

თვისება: ხსნადობა სხვადასხვა ორგანულ  გამხსნელში. სინთეზირებული ნაერთები 

შესწავლილია შთანთქმის ინფრაწითელი სპექტროსკოპიის მეთოდით. სინთეზირებულ 

ნაერთებში განვსაზღვრულია  იზონიკოტინამიდის, პიკოლინამიდის,   H2O მოლეკულების 

და ნიტროპრუსიდ-იონის  [Fe(CN)5NO]2-კოორდინირების წესი.  მიღებული შედეგების 

საფუძველზე დადგინდა სინთეზირებული კოორდინაციული ნაერთების აღნაგობა. 

დადგენილია რომ  კომპლექსურ ნაერთებში [Co2L(H2O)2][Fe(CN)5NO] იზონიკოტინამიდის 

მოლეკულის კოორდინირება ხორციელდება ჰეტეროციკლის აზოტის ატომის და 

კარბონილის ჯგუფის ჟანგაბდის ატომის საშუალებით და კომპლექსური კათიონის 

აგებულება [Co2L(H2O)2]2+ ოქტაედრულია. კომპლექსურ ნაერთებში [Co2L′(H2O)][Fe(CN)5NO] 

ორგანული ლიგნადის კოორდინირება მეტალ-კომპლექსწარმომქნელთან ხორციელდება 
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კარბონილის ჯგუფის ჟანგბადის ატომით და ჰეტეროციკლის  აზოტის ატომის საშუალებით. 

ანუ, ორივე კომპლექსურ ნაერთში ლიგანდები (იზონიკოტინამიდი და პიკოლინამიდი) 

გამოდიან  ბიდენტატური ლიგანდების როლში. კომპლექსური კათიონის აგებულება 

ოქტაედრულია.  

 

 

3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით 

დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები ----- 

 

4. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები ------ 

 

5. პატენტები (არსებობის შემთხვევაში)------ 

 

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

6.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი 

ISBN; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. М.Цинцадзе, Н.Гегешидзе. Комплексообразующая способность диметилсульфоксида, 

N.N-диметилформамида и карбамида (мочевины). Издательский дом Технический 

университет 2022 г. 120 стр.  ISBN 978-9941-28-812-8 

მ.ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე. დიმეთილსულფოქსიდის, N,N-დიმეთილფორმამიდის და 

კარბამიდის (შარდოვანას) კომპლექსწარმოემნის უნარი. საგამომცემლო სახლი 

„ტექნიკური უნივერსიტეტი―. თბილისი, 2022 . 120 გვ. ISBN 978-9941-28-812-8 

2.  

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
მონოგრაფიაში განხილულია დიმეთილსულფოქსიდის, N,N-დიმეთილფორმამიდის და 

კარბამიდის (შარდოვანას) კომპლექსწარმოემნის უნარი. კვანტურ-ქიმიური 

ნახევრადემპირიული AM1, MP3 და MNDO მეთოდებით შესწავლილია აღნიშნული 

ორგანული მოლეკულების კომპლექსწარმოქმნის უნარი სხვადასხვა გამხსნელში. 

შესწავლილია ორგანული ლიგანდები სტრუქტურული, ენერგეტიკული და გეომეტრიული 

მახასიათებლები. გამოვლენილია მოლეკულებში დონორი ატომები. გათვლების 

საფუძველზე შერჩეულია გამხსნელები სინთეზის ოპტიმალურ პირობებში ჩასატარებლად. 

სინთეზირებულია სხვადასხვა d-ელემენტის სულფატური და ქლორიდული ნაერთები, 

აგრეთვე შერეულაციდოლიგანდიანი ნაერთები  დიმეთილსულფოქსიდთან და N,N-

დიმეთილფორმამიდთან. სინთეზირებულია  კობალტის, ნიკელის, სპილენძის და თუთიის 

ორმაგი კომპლექსური ნაერთები არნიშნულ ლიგანდებთან. აგრეთვე სინთეზირებულია 

კობალტის, ნიკელის, სპილენძის, რკინის, მაგგანუმის და თუთიის ბიმეტალური 

კომპლექსური ნაერთები დიმეთილსულფოქსიდთან და N,N-დიმეთილფორმამიდთან. 

შესავლილია სინთეზირებული ნაერთები ზოგიერთი ფიზიკურ-ქიმიური თვისება 

ნაერთების ელემენტური ანალიზი დადგენილია რასტრულ ელექტრონულ მიკროსკოპული 

(რემ)  მეთოდით. ყველა ნაერთი გამოყოფილი მყარ მდგომარეობაში, მდგრადია ჰაერზე. 

სინთეზირებულია ნაერთების აღნაგობის დადგენის მიზნით ჩატარებულია მათი კვლევა იწ 

სპექტროსკოპიის მეთოდით. დადგენილია, რომ ამბიდენტური ლიგანდის 

დიმეთილსულფოქსიდის კოორდინირება კობალტთან, ნიკელთან, თუთიასთან 

ხორციელდება ჟანგბადის ატომის საშუალებით, ხოლო სპილენძთან და მანგანუმთან 

გოგირდის ატომის საშუალებით რაც სრულ თანხვედრაშია  ჩატარებულ კვანტურ-ქიმიურ 

გათვლებთან. N,N-დიმეთილფორმამიდის მოლეკულა როგორც ორმაგ, ასევე ბიმეტალურ 
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კომპლექსურ ნაერთებში ასრულებს მონოდენტური ლიგანდის როლს და მისი 

კოორდინირება ხორციელდება კარბონილის ჯგუფის ჟანგბადის ატომის საშუალებით. რაც 

შეეხება თიოციანატურ ჯგუფს, სპილენძის და თუთიის შემცველ  ორმაგ და ბიმეტალურ 

კომპლექსურ ნაერთებში ასრულებს ხიდურ ფუნქციას. კობალტის, ნიკელის, რკინის და 

მანგანუმის კომპლექსების შემთხვევში, აციდო-ჯგუფი გამოდის მონოდენტური ლიგანდის 

როლში და აღნიშნული მეტალების N,N-დიმეთილფორმამიდთან წარმომქნიან კათიონურ-

ანიონურ კომპლექსებს. 

ჩატარებულია სინთეზირებული ნაერთების კვლევა თერმოგრავიმეტრული მეთოდით. 

ნაერთები მდგრადებია 100C-მდე. მათი დაშლა მიმდინარეობს 3-4 საფეხურად გამოხატული 

ენდო- და ეგზოთერმული ეფექტით. ხიდური ფუნქციის შემცველი აციდოლიგანდიანი 

კომპლექსები გამოირჩევიან მეთი მდგრადობით. დასლის საბოლოო პროდუქტებს 

წარმოქმდეგენენ შესაბამისი მეტალების ოქსიდთა ნარევი.  

 

6.2. სახელმძღვანელოები ---- 

 

 

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით---- 

 

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით 

ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი 

ISSN-ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; 

გვერდების რაოდენობა 

        1. ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია, მ.ცინცაძე, ს.გელოვანი. პიკოლინამიდთან და 

ნატრიუმისნიტროპრუსიდთან კობალტის (II) ბიმეტალური კოორდინაციული ნაერთის 

სინთეზი და კვლევა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. #3(740). 2022. გვ. 75-81. ISSN 0130-7061 

       2. ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია, მ.ცინცაძე, მ.ქურხული. იზონიკოტინამიდთან, 

პიკოლინამიდთან და კალიუმისჰექსაციანოფერატთან (II) კობალტის (II) ბიმეტალური 

კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და კვლევა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 

2022.   გვ.    ISSN 1512-0287 DOI   https://doi.org/10.36073/1512-0287 

         3. ნ.დანელია, ნ.კილასონია, ნ.გეგეშიძე, მ.ცინცაძე, დ.ლოჩოშვილი. მალონმჟავას 

დიჰიდრაზიდის მოლეკულის კვანტურ-ქიმიური კვლევა სხვადასხვა გამხსნელებში 

მეცნიერება და ტექნოლოგიები. #3(740). გვ. 64-74. 2022. ISSN 0130-7061 

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
1.სტატიაში წარმოდგენილია ბიოლოგიურად აქტიურ ლიგანდებთან კობალტის(II) 

ბიმეტალური კომპლექსური ნაერთის სინთეზი და კვლევა. საწყისი ნივთიერებების სახით 

შერჩეულია კობალტ(II) ქლორიდი, ნატრიუმის ნიტროპრუსიდი, ხოლო ორგანულ 

ლიგანდად პიკოლინამიდი. შემუშავებულია ახალი, ბიმეტალური კოორდინაციული 

ნაერთების სინთეზის  მეთოდიკა, აგრეთვე ჩატარებულია სინთეზირებული ნაერთების 

ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა. პიკოლინამიდის მოლეკულის კომპლექსწარმოქმნის 

უნარზე მეტალებთან გამხსნელების გავლენის შესწავლის და ორგანული ლიგანდის 

მოლეკულაში დონორი ატომების გამოვლენის მიზნით ჩატარებულია კავნტურ-ქიმიური 

კვლევა ნახევრადემპირიული AM1 მეთოდით. პიკოლინამიდის,  წყლის მოლეკულების და 

ნიტროპუსიდ-იონის კოორდინირების წესის დადგენის მიზნით შესწავლილია 

სინთეზირებული კომპლექსნაერთის შთანთქმის იწ სპექტრები.  

2. კვლევის საგანს წარმოადგენდა კობალტის (II) ბიმეტალური კოორდინაციული 

ნაერთების სინთეზი და კვლევა ბიოლოგიურად აქტიურ ორგანულ ლიგანდებთან. საწყის 

https://doi.org/10.36073/1512-0287
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პროდუქტებად გამოყენებულ იქნა კობალტის (II) ქლორიდი, კალიუმის ჰექსაციანოფერატი 

(II), ორგანული ლიგანდების სახით - იზონიკოტინამიდი და პიკოლინამიდი. 

შემუშავებულია ახალი ბიმეტალური კოორდინაციული ნაერთების სინთეზის მეთოდიკა 

აღნოშნული ორგანული ლიგანდების და აციდოჯგუფის გამოყენებით. სინთეზირებულია 

ახალი კომპლექსნაერთები, ნაერთები გამოყოფილია მყარ მდგომარეობაში, ჰაერზე 

მდგრადებია. ჩატარებულია მათი ზოგიერთი ფიზიკურ-ქიმიური კვლევა. წყლის 

მოლეკულიბის, იზონიკოინამიდის, პიკოლინამიდის და ჰექსაციანოფერტ-იონის (II) 

[Fe(CN)6]4- კოორდინირებუს წესის დაგენის მიზნით ჩატარებულია სინთეზირებული 

ნაერთების კვლევა იწ სპექტროსკოპიის მეთოდით. გამოყენებულია პოლიკრისტალების 

გასრესვის მეთოდი ვაზელინის ზეთში. კომპლექსნაერთების სპექტრები ჩაწერილია 400-4000 

სმ-1 უბანში, გამოყენებულია KBr ფირფიტები.  

3. შესწავლილია გამხსნელების გავლენა მალონმჟავას დიჰიდრაზიდის მოლეკულის 

კომპლექწარმოქმნაზე. კვანტურ-ქიმიური ნახევრადემპირიული მეთოდი AM1 გამოყენებით 

დადგენილია მალონმჟავას დიჰიდრაზიდის მოლეკულის ენერგიის, გეომეტრიული და 

სტრუქტურული მახასიათებლების  როგორც აირად ფაზაში, ასევე სხვადასხვა გამხსნელებში; 

განისაზღვრულია გამხსნელების გავლენა მალონმჟავას დიჰიდრაზიდის მოლეკულის 

კომპლექწარმოქმის უნარზე, რაც საშუალებას იძევა დადგინდეს მიზანმიმართული  

სინთეზის ჩატარების ოპტიმალური პირობები. დადგენილია მალონმჟავას მოლეკულის 

წარმოქმნის სითბო, ბმის სიგრძის მნიშვნელობები, ბმის კუთხეები, ატომებზე ეფექტური 

მუხტები, ელექტრონის ორბიტალების დასახლება, გამოვლინდა ორგანული ლიგანდის 

ელექტრონების დონორი ატომები და ა.შ. გამხსნელად შერჩეულ იქნა წყალი, აცეტონი, 

მეთანოლი, ეთანოლი, ქლოროფორმი და ჰექსანი. კვანტურ-ქიმიური გათვლების 

საფუძველზე დადგენილია რომ მალონმჟავას დიჰიდრაზიდის მოლეკულის 

კოორდინაციული ბმის წარმოქმნა მეტალ-კომპლექსწარმომქმნელთან უფრო მეტად NH2-ის 

აზოტის ატომითაა შესაძლებელი, რადგან, თუ გავითვალისწინებთ ჟანგბადის ატომების 

კოორდინაციის უნარსაც, ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია ხუთწევრიანი მეტალოციკლების 

წარმოქმნა, სადაც მალონმჟავას დიჰიდრაზიდი  კეტონური ან ენოლური ფორმით 

კოორდინირებს. 

 

 

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში ----- 

7.1. მონოგრაფიები/წიგნები ----- 

7.2. სახელმძღვანელოები ------ 

2. 

 

7.3. სტატიები ------ 

 

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

8.1. საქართველოში ------ 

 

8. 2. უცხოეთში 

მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი 

          1. Gegeshidze N., Kereselidze M., Skhirtladze L., Kurkhuli M.Synthesis of bimetallic cobalt (II) 

complex compounds with isonicotinamide and picolinamidomethyl. Kyiv Conference on Analyticai 

Chemistry. Modern Trends. Book ofF Abstracts. Київ  2022.  p.46 ISBN 978-966-999-298-7 

          2. Gegeshidze M., Kilasonia N.,, Lochoshvili D., Tsintsadze M., Gelovani S. Study of the effect 

of solvents on the complexing ability of picolinamide molecules by semi-empirical quantum chemical 
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method AM1. Kyiv Conference on Analyticai Chemistry, Modern Trends. BookofF Abstracts. 

Київ2022. p.54-55  ISBN 978-966-999-298-7 

          3. N.Danelia, M.Tsintsadze, N.Kilasonia , D. Lochoshvili. Study of the effect of solvents on the 

complexing ability of Malonic Acid Dihydrazide molecules by semiempirical quantum chemical 

method AM1. Kyiv Conference on Analyticai Chemistry, Modern Trends. BookofF Abstracts. . 

Київ2022. p.50-51  ISBN 978-966-999-298-7 

 

 
 

 

 

III  ქვეპროგრამა: 

ეკოლოგიური უსაფრთხოებისა და სამედიცინო კვლევებისათვის ახალი 

მეთოდების შემუშავება.(9პროექტი) 
- 

 

 

 

 

პროექტი 17 

 

 

 პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით 

1. სათაური: 

გარდამავალი მრავალწლიანი კვლევითი პროექტი : 

―ადგილობრივი მინერალური ნედლეულის საფუძველზე ახალი ტიპის, მაღალეფექტური, ეკ

ოლოგიურად უსაფრთხო და იაფი ცეცხლდამცავი საფარების შემუშავება 

მათი ცეცხლმედეგობის კომპლექსური შეფასება და ეფექტური გამოყენების  პირობე–

ბის  დადგენა.‖   

სამეცნიერო მიმართულება: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი- ქიმია და ქიმიური 

ტექნოლოგია   

2) პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 

1. 2022-2025 წწ. 

 

 

 ეტაპი  2022- 2023    

„ცეცხლდამცავი საფარების დამზადება შემკვრელის (სხვადასხვა სახის პოლიმერული ფისებ

ი) და შემავსებლის (ადგილობრივი მინერალური ნედლეული) მექანიკური შერევით და მა– 

თი თერმომდგრადობისა და წვადობის უნარის შესწავლა.―     

 

3) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 
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1. ლალი  ღურჭუმელია - პროექტის ხელმძღვანელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. 

2. მურმან  ცარახოვი - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. ექსპერიმენტების         დაგეგმვა  და  

შესრულება 

3.დალი  ძანაშვილი- მთავარი  მეცნიერ თანამშრომელი.  თერმოგრავიმეტრიული და ფიზიკურ–

ქიმიური ანალიზი 

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითიპროექტის2022 წლის  ეტაპის  
ძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე) 
          
 
    სამშენებლო მასალებისა და კონსტრუქციების ცეცხლისაგან დაცვა ერთ–ერთი 

უმნიშვნელოვანესი პრობლემაა. დღეისათვის ცეცხლისაგან დაცვის ერთ-ერთ 

უმნიშვნელოვანეს მეთოდად ითვლება მასალისა და კონსტრუქციის ზედაპირული 

დამუშავება. ზედაპირული დამუშავებისათვის გამოიყენება ზედაპირული დამცავი 

ნივთიერებები. რომლებიც ამცირებენ მასალის წვადობას და ზრდიან კონსტრუქციის 

ცეცხლმედეგობას. როგორც ცნობილია, ზედაპირული დამცავი მასალების ძირითადი 

შემადგენელი კომპონენტებია: შემკვრელი ნივთიერებები, ანტიპირენები და შემავსებლები. 

შემკვრელად გამოყენებულია როგორც ორგანული, ასევე არაორგანული ნივთიერებები. 

არაორგანული შემკვრელები ხასიათდებიან დაბალი ექსპლუატაციური თვისებებით. ამიტომ 

უფრო ხშირად შემკვრელად გამოიყენება ორგანული ნივთიერებები. როგორც წესი, 

ორგანული ნივთიერებები ადვილად წვად ნივთიერებათა კლასს მიეკუთვნებიან და მათი 

წვადობის უნარის შესამცირებლად საჭირო ხდება ანტიპირენების დამატება. ანტიპირენები 

არიან ნივთიერებები რომლებიც ახდენენ წვის პროცესების ინჰიბირებას და ამცირებენ 

მასალის წვადობას. ყველაზე ეფექტური ანტიპირენებია: არაორგანული მარილები, მეტალთა 

ოქსიდები, ჰიდროქსიდები, ფოსფორ და ჰალოგენშემცველი ორგანული ნივთიერებები. 

 თეორიულად შესწავლილია არაორგანულ მარილთა ნაწილაკებით ქიმიური და 

თერმული ინჰიბირების ეფექტების გავლენა წვის პროცესზე. დადგენილია, რომ 

არაორგანულ მარილთა ნაწილაკებით ალის ინჰიბირებისას განსაკუთრებული მნიშვნელობა 

ენიჭება წვის რეაქციის ქიმიურ ინჰიბირებას, რაც გულისხმობს ჰომოგენურ და 

ჰეტეროგენულ  ფაქტორებს. ჰომოგენური ეფექტი გულისხმობს ნაწილაკების გაცხელებას, 

აქროლებასა და დესტრუქციას, როდესაც ადგილი აქვს უწვადი გაზების, წყლის ორთქლისა 

და ლითონთა ოქსიდების გამოყოფას. ჰომოგენური ინჰიბირების ეფექტურობის 

რაოდენობრივ საზომად განიხილება ალში ნაწილაკთა აქროლების შედეგად აირად ფაზაში 

გადასული მაინჰიბირებელი მოლეკულების მონაწილეობით მიმდინარე რეაქციათა 

სიჩქარეების ( (ჰომ) შეფარდება სარეაქციო ჯაჭვების განშტოების სიჩქარესთან ( (განშტ.)). 

 
 (ჰომ 

𝛾 = 
 

 

(განშტ.) 

 აღნიშნული პროცესების კინეტიკური კვლევების საუძველზე დადგენილია, რომ მცირე 

ზომის ნაწილაკებით (d<20მკმ) ალის ჩაქრობისას ჰომოგენურ ინჰიბირებას შეუძლია 

ეფექტური კონკურენცია გაუწიოს მნიშვნელოვან აირად–ფაზურ რეაქციებს ალის ზომიერ და 

მაღალტემპერატურულ უბნებში (T>500K). მსხვილი ნაწილაკებით (d > 20მკმ) ალის 

ჩაქრობისას დაბალტემპერატურულ უბნებში (T< 500K) დიდი მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს 
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ჰეტეროგენულ ინჰიბირებას, რომელიც გულისხმობს რეაქციის წამყვანი აქტიური ცენტრების 

(ატომებისა და რადიკალების) ჰეტეროგენულ დაღუპვას მყარ მაწილათა ზედაპირზე. 

არაორგანულ მარილთა ნაწილაკების გაცხელებაზე, დესტრუქციასა და აქროლებაზე 

იხარჯება სითბო, რაც ამცირებს კონდენსირებული ფაზის ტემპერატურას. გამოყოფილი 

უწვადი აირები ახდენენ ალის ზონაში წვადი აირების განზავებას და ამცირებენ ალის 

ტემპერატურას. ლითონთა ოქსიდების დამცავი აპკი და კოქსიდური შრე აფერხებს ჟანგბადის 

მიწოდებას და ამცირებს სითბურ ნაკადს წვადი მასალის ზედაპირზე, რაც იწვევს წვის ზონის 

გაცივებას. თეორიულად გამოთვლილია ალის ზონაში სითბო– გამოყოფისა (w+) და 

მარილთა მყარ ნაწილაკებზე სითბოგადაცემის (w-) სიჩქარეები (სიმპსონის წესი) და 

დადგენილია, რომ არაორგანულ მარილთა მყარი ნაწილაკების მიერ წვის ზონის გაცივების 

ეფექტს (სითბურ ინჰიბირებას) რეალურად შეუძლია მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს 

წვის რეაქციის ინჰიბირების ჯამურ პროცესში. 

 იმისდა მიხედვით, თუ როგორ ურთიერთქმედებენ ანტიპირენები პოლიმერებთან 

არსებობენ ინერტული და რეაქციული ტიპის. ინერტული ანტიპირენების გამოყენება არ 

არის დაკავშირებული უშუალოდ პოლიმერის წარმოებასთან, ის მექანიკურად ერევა 

პოლიმერს მისი გადამუშავების პროცესში, რაც რამდენადმე ამარტივებს ახალი 

ცეცხლდამცავი მასალების მიღების შესაძლებლობებს. მაგრამ ამავე დროს, მათ გააჩნიათ 

მთელი რიგი ნაკლოვანებებიც: გავლენა პოლიმერული მასალების ფიზიკა–მექანიკურ 

თვისებებზე, მიგრაცია მასალის ზედაპირზე, წყლითა და სხვა გამრეცხი საშუალებებით 

გამორეცხვის უნარი და სხვა. ამიტომ დღესდღეობით უფრო მეტად იზრდება მოთხოვნილება 

რეაქციული ანტიპირენების გამოყენებაზე. რეაქციულ ანტიპირენებს ძირითადად 

მიეკუთვნებიან ქლორ და ფოსფორორგანული მონომერები, რომლებიც მონაწილეობენ 

პოლიმერიზაციისა და პოლიკონდენსაციის რეაქციებში და წარმოქმნიან თანაპოლიმერებს 

მაღალი ცეცხლმედეგი მაგრამ ხშირად დაბალი ექსპლოატაციური თვისებებით. ამავე დროს 

ცნობილია, რომ ქლორისა და ფოსფორის შემცველობა ზრდის პოლიმერული მასალის 

კვამლწარმოქმნის უნარსა და ტოქსიკურობას. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ რეაქციული 

ანტიპირენების გამოყენება დაკავშირებულია საკმაოდ ძვირადღირებულ და რთულ 

პროცესებთან, რომლებიც ჯერ–ჯერობით არ არის სრულყოფილად შესწავლილი. ამ დროს 

ძირითადად მიიღება დაბალმოლეკულური პოლიმერები, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ 

თანამედროვე მოთხოვნებს არატოქსიკური, ეფექტური და უნივერსალური გამოყენების 

თვალსაზრისით . 

 ამგვარად, სამშენებლო მასალებისა და კონსტრუქციების ხანძარუსაფრთხოების 

ასამაღლებლად ერთ–ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს ცეცხლდამცავ მასალებში 

ეკოლოგიურად უსაფრთხო, არატოქსიკური ანტიპირენების გამოყენება. ამ მიზნით მეტად 

მნიშვნელოვანია ეკოლოგიურად უსაფრთხო, არატოქსიკური არაორგანული ნივთიერებების 

შერჩევა და მათ მიერ ალის ინჰიბირების პროცესების შესწავლა. 

 პროექტის ფარგლებში ანტიპირენად შერჩეულია ადგილობრივი  მინერალური 

ნედლეულის: ცეოლითების, პერლიტების, დოლომიტებისა და თიხაფიქლების 

მაღალდისპერსული კომპოზიციური ფხვნილები (d <50მკმ).ნედლეული შერჩეულია  მათი 

მაღალი ექსპლოატაციური თვისებებისა და იმ ფაქტორების გათვალისწინებით, რომლებიც 

მიუთითებენ წვის პროცესების ინჰიბირებაზე. ამის საშუალებას გვაძლევს მათი 

მინერალოგიური შედგენილობა და თერმოგრავიმეტრიული ანალიზი. ისინი ძირითადად 

არიან სილიკატური წარმოშობის და შეიცავენ AL-ის, Fe–ის და ტუტემიწა ლითონთა 

ჰიდროქსიდებს, კარბონატებს, ბიკარბონატებს, სილიკატებს და კრისტალიზაციურ წყალს. 
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თერმოგრავიმეტრიული ანალიზით დადგენილია, რომ მათი ინტენსიური გაცხელებისას 

ადგილი აქვს უწვადი გაზების, წყლის ორთქლისა და ლითონთა ოქსიდების გამოყოფას. ამავე 

დროს, ჩვენს მიერ წინა წლებში შესრულებული კვლევების საფუძველზე დადგენილია, რომ 

მათი ატომური ჟანგბადის ჰეტეროგენული რეკომბინაციის კოეფიციენტების მნიშვნელობები 

(რომელიც ჰეტეროგენული ინჰიბირების ძირითადი მახასიათებელია) ახლოსაა 

კარბონატებისა და ქლორიდების რეკომბინაციის კოეფიციენტების მნიშვნელობებთან. 

ამასთანავე ისინი ხასიათდებიან მაღალი ცეცხლმაქრი უნარით. ამიტომ, შეგვიძლია 

ვივარაუდოთ, რომ აღნიშნულ ფხვნილებს არაორგანული მარილების მსგავსად, ექნებათ 

როგორც ქიმიური ასევე სითბური ინჰიბირების უნარი. უწვადი გაზები და წყლის ორთქლი 

მაღალტემპერატურულ ზონაში მოახდენენ აირად–ფაზური რეაქციების ჰომოგენურ 

ინჰიბირებას. დაბალტემოერატურულ ზონაში ადგილი ექნება ფხვნილის ნაწილაკების 

ზედაპირზე რეაქციის აქტიური ცენტრების ჰეტეროგენულ რეკომბინაციას. ლითონთა 

ოქსიდები წვადი მასალის ზედაპირზე წარმოქმნიან იზოლაციურ დამცავ ფენას, რომელიც 

აფერხებს სითბოს გადაცემას წვად მასალაზე და ახდენს ალის გაცივებას. ყოველივე ეს კი 

იმაზე მიუთითებს, რომ აღნიშნულ ფხვნილები ანტიპირენების მსგავსად მოახდენენ წვის 

პროცესების ინჰიბირებას, შეამცირებენ მასალის წვადობას და გაზრდიან მათ 

ცეცხლმედეობას.  

 

                     ძირითადი  დასკვნა.  

 

ჩატარებულმა   კვლევებმა   აჩვენა,  რომ  ადგილობრივი  მინერალური ნედლეულის: 

ცეოლითების, პერლიტების, დოლომიტებისა და თიხაფიქლების მაღალდისპერსული 

კომპოზიციური ფხვნილები (d <50მკმ) ხასიათდებიან მაღალი ინჰიბიტორული თვისებებით, 

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: არიან ეკოლოგიურად უსაფრთხო, მდგრადი ატმოსფერული 

და ქიმიური ზემოქმედების მიმართ, არ ხდება მათი მიგრაცია მასალის ზედაპირზე და 

გამორეცხვა ექსპლოატაციის პერიოდში. მაშასადამე, ისინი კომპოზიციურ ცეცხლდამცავ 

საფარებში შეასრულებენ როგირც შემავსებლის ასევე ეფექტური ინერტული ანტიპირენის 

როლს. 
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                                            მოკლე ანოტაცია 

 

      ნაშრიმში აღწერილია  ახალი ტიპის (ორკომპონენტიანი), ეკოლოგიურად უსაფრთხო, 

მაღალეფექტური და იაფი ცეცხლდამცავი საფარების მიღება ადგილობრივი მინერალური 

ნედლეულოს გამოყენებით, რომლებიც საფარებში ასრულებენ როგორც შემავსებლის, ასევე 

ინერტული ანტიპირენის როლს. 

 
 

 

პროექტი 18  

 

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების 

შესრულების შედეგები  

2.1.  

1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები. 

 

2. მიმართულება 1. წამალფორმებში გამოყენებადი ზოგიერთი ორგანული ნივთიერების 

ელექტროქიმიური და სპეკტროსკოპიული შესწავლა ბუფერულ ხსნარებში. (2022-2023 წ.წ.) 

 

2022 წლის ეტაპი:   

ბუფერული ხსნარის შერჩევა ბენზოდიაზეპინის ჯგუფის პრეპერატის დულოქსეტინის 

ჰიდროქლორიდის და დიმედროლის ერთდროული პოლაროგრაფიული და 

სპეკტროსკოპიული განსაზღვრისათვის. 

 

1.  მიმართულება - სამედიცინო კვლევებისათვის ახალი მეთოდების შემუშავება. 

 

 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1.  გურგენიძე ირინე - პროექტის  ხელმძღვანელი; 

2. ჯაფარიძე შუქრი -  სამეცნიერო კონსულტანტი; 

3. თამარ პაიკიძე - ექსპერიმენტული მონაცემების მიღება და დამუშავება. 

 

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
ოლანზაპინი გამოიყენება შიზოფრენიისა და სხვა ფსიქოზური მოშლილობების მწვავე 

შეტევების კუპირებისა და ხანგრძლივი შემანარჩუნებელი მკურნალობის მიზნით, ასევე, 

ბიპოლარული აფექტური მოშლილობების სამკურნალოდ, მწვავე მანიაკალური და შერეული 

ტიპის შეტევების დროს, ფსიქოზური გამოვლინებებით და ფაზების სწრაფი მონაცვლეობით 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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ან მათ გარეშე. ნარკოტიკების ზოგიერთი მომხმარებელი იყენებს ოლანზაპინს უსიამოვნო 

გამოცდილების ჩასახშობად, მათ აგრეთვე იყენებენ ისეთ პრეპარატთან როგორიცაა 

ანტიჰისტამინური პრეპარატი დიმედროლი. ამიტომ საინტერესო ხდება ამ ორი პრეპარატის 

ერთდროული პოლაროგრაფიული განსარღვრა. კვლევის პირველ ეტაპზე მოხდა ბუფერული 

ხსნარის შერჩევა და ამ ბუფერში აღნიშნული პრეპარატების ცალ-ცალკე  განსაზღვრა. 

აგრეთვე საინტერესოა ოლანზაპინის ადსორბციული თვისებების შესწავლა, რაც ირიბად 

მიუთითებს ადამიანის ორგანიზმში მათ შეღწევადობის უნარზე. 

ლიტერატურაში ცნობილია კვლევები ოლანზაპინის ციკლური და დიფერენციალურ-

იმპულსური ვოლტამპერომეტრიის გამოყენებით მინა-ნახშირბადის დისკზე ბრაიტონ-

რობინსონის ბუფერულ ხსნარებში  (pH 2,0) [1], ციკლური და ხაზოვანი 

ვოლტამპერომეტრიის გამოყენებით ნახშირბადის პასტის მოდიფიცირებული გლუტამინით 

და ოქროს ნანონაწილაკებით ნატრიუმის დოდეცილსულფატის თანაობისას ბრაიტონ-

რობინსონის ბუფერულ ხსნარებში  (pH 7,0) [2], ციკლური და ხაზოვანი 

ვოლტამპერომეტრიის გამოყენებით მინა-ნახშირის ელექტროდი (Ø =3 მმ) ბრაიტონ-

რობინსონის ბუფერულ ხსნარებში  (pH 1,65) [3]. ხოლო ოლანზაპინის ადსორბციული 

თვისებების შემსწავლელი ლიტერატურული მონაცემები ვერ მოვიპოვეთ. 

ჩვენს მიერ ჩატარებული იყო ოლანზაპინის  პოლაროგრაფიული კვლევები უნივერსალურ 

პოტენციომერზე  ПУ-1-ზე t=20oC  დროს, ინერტული აირით განბერვად სამელექტროდიან 

უჯრედში.  მუშა ელექტროდად გამოყენებული იქნა ვერცხლისწყლის მწვეთავი 

ელექტროდი, შესადარებელ ელექტროდად კი ნაჯერი კალომელის  ელექტროდი, ხოლო 

ანოდად მოპლატინირებული პლატინის ელექტროდი. ოლანზაპინის  კლასიკური 

პოლაროგრაფიული კვლევა ჩატარდა ბრაიტონ-რობინსონის ბუფერულ ხსნარებში  

პოტენციალის უბანში E = 0 ’ -2,4 ვ.  

  

 
 

ნახ.1. ოლანზაპინის სხვადასხვა დანამატიანი ბრაიტონ-რობინსონის ბუფერული ხსნარის 

პოლაროგრაფიული მრუდები: 1 – 0; 2 – 1,330 · 10-3;  3 – 2,000 · 10-3;  4 – 2,673 · 10-3;  5 – 3,341 · 

10-3;  6 – 4,280 · 10-3;  7 – 4,940 · 10-3 მოლი/ლ. 
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როგორც ნახ. 1-დან   ჩანს პოლაროგრაფიული მრუდები ორტალღიანია და კონცენტრაციის 

ზრდასთან ერთად ზღვრული დენის მნიშვნელობები მცირდება. პირველი ტალღის უბანში, 

აგებული lg(I/ (Id –I))-ს დამოკიდებულებიდან პოტენციაზე (E)  (ნახ.2), სადაც Id და I 

წარმოადგენენ ზღვრულ  და  არჩეული პოტენციალის (E)-ს შესაბამის დენებს. დადგენილია, 

რომ ამ უბანში ოლანზაპინის ნახევარტალღის პოტენციალია E1/2= -1,33 ვ. lg(I/ (Id –I))-ს 

პოტენციაზე (E) დამოკიდებულების მრუდის დახრის ტანგენსის მნიშვნელობა n/0,059 

განსაზღვრავს ელექტროქიმიურ რეაქციაში მონაწილე ელექტრონების რაოდენობას (n=0,72).   

 

ნახ.2. ოლანზაპინის პირველი ტალღის ნახევარტალღის პოტენციალის E1/2 = -1,33ვ -ის 

განსაზღვრა ბრაიტონ-რობინსონის ბუფერულ ხსნარში. 
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ნახ.3. ოლანზაპინის მეორე ტალღის ნახევარტალღის პოტენციალის E1/2 = -2,01 ვ -ის 

განსაზღვრა ბრაიტონ-რობინსონის ბუფერულ ხსნარში.  

მეორე ტალღის უბანში აგებული lg(Id/ (I –Id))-ს დამოკიდებულებიდან პოტენციაზე (E)  

(ნახ.3), დადგენილია ნახევარტალღის პოტენციალია E1/2= -2,01 ვ.  lg(Id/ (I –Id))-ს პოტენციაზე 

(E) დამოკიდებულების მრუდის დახრის ტანგენსის მიხედვით ელექტროქიმიურ რეაქციაში 

მონაწილე ელექტრონების რაოდენობას (n=0,73).   

E = -1,9ვ დროს ბრაიტონ-რობინსონის ბუფერულ ხსნარში ოლანზაპინის ტალღის სიმაღლის 

კონცენტრაციისაგან   პირდაპირპროპორციული დამოკიდებულების  საკალიბრო მრუდი (R² 

= 0,9672)  მოყვანილია (ნახ.4), რაც იძლევა მისი განსაზღვრის საშუალებას კონცენტრაციის 

ვიწრო ზღვრებში: c = 1,33 · 10-3 ÷ 4,94 · 10-3 მოლი/ლ. 

 

ნახ.4. ოლანზაპინის საკალიბრო მრუდი ბრაიტონ-რობინსონის ბუფერულ ხსნარში  E = -1,9 ვ 

დროს.   

2022 წელს შესწავლილი იქნა აგრეთვე ოლანზაპინის ადსორბციული თვისებები P – 5021 

ტიპის ცვლადი დენის ბოგირის გამოყენებით t=20oC  დროს, ინერტული აირით განბერვად 

სამელექტროდიან უჯრედში. მუშა ელექტროდად გამოყენებული იქნა სტაციონარული 

ვერცხლისწყლის ელექტროდი, რომელიც წარმოადგენს მოპლატინირებული პლატინის 

ელექტროდზე ჩამოკიდებულ ვერცხლისწყლის წვეთს. შესადარებელ ელექტროდად კი 

გამოყენებული იქნა ეთილენგლიკოლზე დამზადებულ ნაჯერი კალომელის  ელექტროდი, 

ხოლო ანოდად - უჯრედის ფსკერზე დასხმული ვერცხლისწყალი. ორმაგი ელექტრული 

შრის დიფერენციალური ტევადობის (C ) -ს ელექტროდის პოტენციალზე (E ) 

დამოკიდებულებების მრუდები ექსპერიმენტალურად გადაღებული იქნა 0,1 მოლი/ლ 

Na2SO4-ის ეთანოლის ხსნარებში (C,E- მრუდები) (ნახ. 5).  
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ნახ.5. ელექტროდის პოტენციალისაგან ( E ) დიფერენციალური ტევადობის ( C ) 

დამოკიდებულებების მრუდები  ოლანზაპინის სხვადასხვა დანამატიანი 0,1 მოლი/ლ Na2SO4-

ის ეთანოლის ხსნარებისათვის: 1 – 0; 2 – 1,411 · 10-3;  3 – 1,905 · 10-3;  4 – 2,341 · 10-3;  5 – 4,536 · 

10-3 მოლი/ლ. 

(C,E) მრუდების ინტეგრებით გათვლილი იქნა ელექტროდის მუხტის ( q )-ს მნიშვნელობები 

და აგებული იქნა ელექტროდის მუხტის ( q )-ს ელექტროდის პოტენციალზე (E ) 

დამოკიდებულების მრუდები (q,E- მრუდები) (ნახ.6). 
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ნახ.6. ელექტროდის პოტენციალისაგან ( E ) ვერცხლიწყლის ელექტროდის მუხტის ( q ) 

დამოკიდებულების მრუდები ოლანზაპინის სხვადასხვა დანამატიანი 0,1 მოლი/ლ Na2SO4-ის 

ეთანოლის ხსნარებისათვის: 1 – 0;  2 – 1,411 · 10-3;   3 – 1,905 · 10-3;   4 – 2,341 · 10-3;  5 – 4,536 · 10-

3 მოლი/ლ. 

 

(q,E- მრუდები)-ს შემდგომი ინტეგრებით გათვლილი და აგებული იქნა ორმაგი ელექტრული 

შრის სასაზღვრო დაჭიმულობის (  ) ელექტროდის პოტენციალზე (E ) დამოკიდებულების 

მრუდები (,E- მრუდები). 
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ნახ.7. ელექტროდის პოტენციალისაგან ( E ) ორმაგი ელექტრული შრის სასაზღვრო 

დაჭიმულობის (  ) დამოკიდებულების მრუდები ოლანზაპინის სხვადასხვა დანამატიანი 0,1 

მოლი/ლ Na2SO4-ის ეთანოლის ხსნარებისათვის: 1 – 0;  2 – 1,411 · 10-3;   3 – 1,905 · 10-3;   4 – 

2,341 · 10-3;  5 – 4,536 · 10-3 მოლი/ლ. 

ელექტროკაპილარული მრუდებიდან (,E- მრუდები) ფორმულიდან Δ =  ფონი - ოლანზაპინი 

გაანგარიშებული იქნა ზედაპირული დაჭიმულობის შემცირების ხსნარის კონცენტრაციის 

ლოგარითმისაგან დამოკიდებულების მდუდები (Δ, lgc- მრუდები) (ნახ.8).  
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ნახ.8. ოლანზაპინის კონცენტრაციის ლოგარითმზე (lgc) ორმაგი ელექტრული შრის 

სასაზღვრო დაჭიმულობის შემცირების ( Δ ) დამოკიდებულების მრუდები ელექტროდის 

ნულოვანი მუხტის (E = -0.27ვ) დროს. 

ჯიბსის განტოლების მიხედვით: 

Г = - c/RT · ∂ / ∂c,  

სადაც Г არის ადსორბციის მნიშვნელობა, R - აირის უნივერსალური მუდმივა 8,31ჯ/(მოლი 

K),  T - ტემპერატურა, კელვინებში, ∂ / ∂c - წარმოებულია კონცენტრაციის მიხედვით. 

ყოველი lgc=0.1-ის ბიჯით (Δ, lgc- მრუდზე) გატარდა  მხები და მხებების საშუალებით 

გაანგარიშებული იქნა ადსორბციის მნიშვნელობები, რის შემდეგ აგებული იქნა ადსორბციის 

მნიშვნელობის  Г -ის დამოკიდებულება ოლანზაპინის კონცენტრაციისაგან c (Г, c  - 

მრუდები) (ნახ.9). 
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ნახ.9. ოლანზაპინის ადსორბციის იზოთერმა ელექტროდის ნულოვანი მუხტის (E = -0.27ვ) 

დროს. 

(Г, c  - მრუდები)-დან  ნათლად ჩანს ოლანზაპინის მაქსიმალური ადსორბციის მნიშვნელობა 

Гм = 2 · 10-13 მოლი/სმ2, რომლის მეშვეობითაც გაანგარიშდა ოლანზაპინის მიერ ელექტროდის 

დაფარვის ხარისხი  და აგებული იქნა   დაფარვის ხარისხი  დამოკიდებულების მრუდები 

კონცენტრაციისაგან c (, c  - მრუდები) (ნახ.10). ამავე მრუდისაგან ნაპოვნია 

ნახევარდაფარვის შესაბამისი კონცენტრაცია (როცა  = 0,5, c = 2,45 · 10-3 მოლი/ლ).  ასევე 

გაანგარიშებულია დაყვანილი კონცენტრაციები y = c / c =0,5 და აგებულია ოლანზაპინის მიერ 

ელექტროდის დაფარვის ხარისხის  -ს დამოკიდებულება დაყვანილ კონცენტრაციაზე y -ზე 

(,y  - მრუდები) (ნახ.11). 
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ნახ.10. ოლანზაპინის მიერ ელექტროდის დაფარვის ხარისხის ( -ს) დამოკიდებულება 

კონცენტრაციაზე (c-ზე)  ელექტროდის ნულოვანი მუხტის (E = -0.27ვ) დროს. 

 

ნახ.11. ოლანზაპინის მიერ ელექტროდის დაფარვის ხარისხის ( -ს) დამოკიდებულება მის 

დაყვანილ კონცენტრაციაზე (y = c / c =0,5 ) ელექტროდის ნულოვანი მუხტის (E = -0.27ვ) 

დროს. 
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ორგანული ნაერთებისათვის დამახასიათებელი ადსორბირებული ნაწილაკების 

ერთმანეთთან ურთიერთქმედების მახასიათებელი ატრაქციული მუდმივას a -ს,  

გასაანგარიშებლად ფრუმკინის ფორმულის მეშვეობით 

lg {  / [( 1 -  ) c ] } = lg B + 2a / 2.3 – lg 17.17, 

სადაც 17,17 არის 1ლიტრი ეთილის სპირტში არსებული მოლების რაოდენობა, 

აგებული იქნა lg {  / [( 1 -  ) c ] } -ის დამოკიდებულება  -საგან ოლანზაპინის იზოთერმა 

(ნახ.12). ამ მრუდის დახრის ტანგენსის მეშვეობით გამოთვლილი არის a = (2,3 tg α ) / 2 = 

1,725. ნახ 12-ზე მოცემული წრფის ორდინატთა ღერძზე  მოკვეთის სიდიდე უდრის lg B– lg 

17.17, საიდანაც იანგარიშება ადსორბციის წონასწორობის მუდმივას B-ს მნიშვნელობა , 

რომელიც 1364,3 ჯ / მოლზე ტოლი აღმოჩნდა. ადსორბციის თავისუფალი ენერგიის 

ცვლილების გაანგარიშება კი შესაძლებელია  - ΔGA = RT lnB  ფორმულის მეშვეობით.  

მიღებული სიდიდე -ΔGA = 17,576  კჯ / მოლი მიუთითებს 1 მოლი ოლანზაპინის 

თვითმიმდინარე ადსორბციის შედაგად გამოყოფილი ენერგიის რაოდენობაზე. 

 

ნახ.12. lg {  /[(1-) · c]} -ის დამოკიდებულება ოლანზაპინის მიერ ელექტროდის დაფარვის 

ხარისხზე (  ) ელექტროდის ნულოვანი მუხტის (E = -0.27ვ) დროს. 

დიმედროლის პოლაროგრაფული ანალიზი 

სისტემაში დიმედროლის და დულოქსეტინის ჰიდროქლორიდის ხსნარის ერთდროული 

ანალიზისთვის პირობების შერჩევა საინტერესოა ტოქსიკოლოგიისათვის, რადგან ამ 
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მედიკამენტებს არამიზნობრივად იყენებენ ნარკოტიკული თრობის დროს, დულოქსეტინის 

ჰიდროქლორიდის და ოლანზაპინის ზემოქმედების ეფექტის გასაძლიერებლად. 

დიმედროლის პოლაროგრაფული ანალიზისათვის მომზადდა ფონის ხსნარი, 0,5 M NaClO4 - 

ის და ბრაიტონ - რობინსონის ბუფერის შერევით, რომელთა თანაფარდობა იყო (1:1) (pH 2,53) 

და გადაღებული იქნა პოლაროგრაფული მრუდები (ნახ.13) უნივერსალური პოტენციომერის 

ПУ-1-ის გამოყენებით. 

 

ნახ.13. (1:1)  თანაფარდობით 0,5 M NaClO4 - ის და ბრაიტონ - რობინსონის ბუფერში  (pH 2,53) 

სხვადასხვა დანამატის დიმედროლის ხსნაშსი პოლაროგრაფიული მრუდები: 1 – 0; 2 – 1,2 · 

10-6;  3 – 2,0 · 10-6;  4 – 1,0 · 10-5;  5 –1,8 · 10-5;  6 – 2,6 · 10-5;  7 –3,8 · 10-5;  8 – 6,0 · 10-5  მოლი/ლ. 

პოლაროგრაფული მრუდების მონაცემების მიხედვით აიგო საკალიბრო მრუდი (ნახ.14) და 

განისაზღვრა ნახევარტალღის პოტენციალი (ნახ.15), რომელიც დიმედროლისთვის -1,9 ვ 

ტოლია ( E1/2 = - 1,9 ვ).  
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ნახ.14. დიმედროლის  საკალიბრო მრუდი  0,5 M NaClO4 - ის და ბრაიტონ - რობინსონის  (1:1) 

თანაფარდობით (pH 2,53) ბუფერის ხსნარში E = -2,0 ვ დროს.   

 

ნახ.15. დიმედროლის ნახევარტალღის პოტენციალის განსაზღვრა 0,5 M NaClO4 - ის და 

ბრაიტონ - რობინსონის (1:1) თანაფარდობით (pH 2,53) ბუფერის  ხსნარში  (E1/2 = -1,9 ვ ). 
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1. დადგენილია, რომ  ოლანზაპინი პოლაროგრაფიულად აქტიურია ბრაიტონ-

რობინსონის ბუფერულ ხსნარში (pH 2,53), იძლევა ორტალღიან მრუდებს 

ნახევარტალღის პოტენციალით E1/2= -1,33 ვ და E1/2= -2,01 ვ. 

2. დადგენილია, რომ ბრაიტონ-რობინსონის ბუფერულ ხსნარში (pH 2,53) ოლანზაპინის 

ანალიზი შესაძლებელია კონცენტრაციის ვიწრო ზღვრებში: c = 1,33 · 10-3 ÷ 4,94 · 10-3 

მოლი/ლ და მეთოდი ხასიათდება დამაკმაყოფილებელი სწორხაზოვნებით 

(R²=0.9672). 

3. დადგენილია, რომ  ოლანზაპინი ზედაპირულად აქტიურია 0,1 მოლი/ლ Na2SO4-ის 

ეთანოლის ხსნარებიდან 1,4 · 10-3 დან 5· 10-3 მოლი/ლ კონცენტრაციულ ზღვრებში 

ელექტროდის პოტენციალთა -0,1 დან  -0,9 ვ უბანში. 

4. დადგენილია, რომ  ვერცხლისწყლის ნულოვანი მუხტის უბანში (E = -0.27ვ) 

ოლანზაპინის მაქსიმალური ადსორბციის მნიშვნელობა Гм ტოლია  20 · 10-14 

მოლი/სმ2, ნახევარდაფარვის კონცენტრაციაა 2,45 · 10-3 მოლი/ლ, ატრაქციული 

მუდმივაა a = 1,725, ადსორბციის წონასწორობის მუდმივა B = 1364,3 ჯ / მოლი და 

ადსორბციის თავისუფალი ენერგიის ცვლილება -ΔGA = 17,576  კჯ / მოლი. 

5. დადგენილია, რომ  დიმედროლი პოლაროგრაფიულად აქტიური ნივთიერებაა 0,5 M 

NaClO4-ის წყალხსნარის და ბრაიტონ-რობინსონის ბუფერის 1:1 მოცულობითი 

თანაფარდობის დროს (pH 2,53). დიმედროლი იძლევა ერთტალღიან დიფუზური 

ხასიათის მრუდებს ნახევარტალღის პოტენციალით E1/2= -1,9 ვ. 

6. დადგენილია, რომ 0,5 M NaClO4-ის წყალხსნარის და ბრაიტონ-რობინსონის ბუფერის 

1:1 მოცულობითი თანაფარდობის დროს (pH 2,53) დიმედროლის რაოდენობრივი 

ანალიზი შესაძლებელია კონცენტრაციის ზღვრებში: c = 1.2 · 10-6 ÷ 6.0 10-5 მოლი/ლ. 

მეთოდი მათემატიკურად ხასიათდება მაღალი სწორხაზოვნებით (R²=0.9976). 

 

 

 ლიტერატურა: 

1. Manal A, El-Shal. Electrochemical Studies for the Determination of Quetiapine Fumarate and 

Olanzapine Antipsychotic Drugs. Adv Pharm Bull. 2013 Dec; 3(2): 339–344. Published online 2013 

Aug 20. Doi: 10.5681/apb.2013.055 

2. Hytham M. Ahmed, a Mona A. Mohamed and Waheed M. Salem. New voltammetric analysis of 

olanzapine in tablets and human urine samples using a modified carbon paste sensor electrode 

incorporating gold nanoparticles and glutamine in a micellar medium. Received 15th October 

2014Accepted 11th November 2014. Cite this: Anal. Methods, 2015, 7, 581. DOI: 

10.1039/c4ay02450h. 

3. Bilal Yilmaz, Mevlut Albayrak, Yucel Kadioglu. Determination of Olanzapine in Pharmaceutical 

Preparations by Linear Sweep Voltammetry Method. CBU J. of Sci., , 2017, V. 13, # 1, pp 99-104 



205 
 

4. Kimpaeva M. M., Mirzaeva Kh. A. RF Pat. No. 2498295 G 01 N 31122. Determination of 

diphenhydramine hydrochloride. Applicant and owner Dagestanskii gosudarstvennyi universitet. — 

appl. 05.10.2012, publ. 10.11.2013 [in Russian]. 

5. Akhmedova M. S., Mirzaeva Kh. A., Ramazanov A. Sh. RF Pat. No. 2237237 G 01 N 2178. 

Determination of diphenhydramine hydrochloride, or papaverine.  Applicant and owner Dagestanskii 

gosudarstvennyi universitet. — appl. 04.12.2002, publ. 27.09.2004 [in Russian]. 

6. Dmitrienko S. G., Zolotov Yu. A. Polyurethane foams in chemical analysis: sorption of various 

substances and its analytical applications. Uspekhi Khimii. 2002. V. 71, # 2, pp 180–197. 

https://doi.org/10.1070/RC2002v071n02ABEH000703  

7. Maya M. Osmanova and Khamisat A. Mirzaeva. DETERMINATION OF DIPHENHYDRAMINE 

HYDROCHLORIDE IN PHARMACEUTICALS USING SOLID-PHASE SPECTROPHOTOMETRY. 

Industrial Laboratory. Diagnostics of Materials. Vol 83, No 12 (2017). DOI: 10.268961028-6861-2017-

83-12-21-23 

8. Rana A. Hammza, Ekhlas A. Salman Al Zubiady, Amina M. Abass. Novel Sensors for 

Potentiometric Determination of Diphenhydramine Hydrochloride. Austin Journal of Analytical and 

Pharmaceutical Chemistry. 2019, V. 6, # 3, pp 1121-1126. www.austinpublishinggroup.com 

9. Eman Y Z Frag 1, Gehad G Mohamed, Wael G El-Sayed. Potentiometric determination of 

antihistaminic diphenhydramine hydrochloride in pharmaceutical preparations and biological fluids 

using screen-printed electrode. Bioelectrochemistry. 2011 Oct; V. 82, # 2, pp 79-86. DOI: 

10.1016/j.bioelechem.2011.05.006 

პროექტი 19 

2.2. 

1) დასრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 

 

 თემა:  საქართველოს ზოგიერთი ქალაქის მოსახლეობის თმის ანალიზი ტოქსიკური 

ელემენტების შემცველობაზე. 

2022 წლის ეტაპი: 

ქ. თბილისის სხვადასხვა უბნის მაცხოვრებლების თმის ანალიზი ზოგიერთი ტოქსიკური ელ

ემენტის შემცველობაზე. 
 

 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1. ენუქიძე ლიანა - თემის ხელმძღვანელი 

2. ლოლაძე თეონა - ექსპერიმენტული მონაცემების მიღება და დამუშავება 

 

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

https://doi.org/10.1070/RC2002v071n02ABEH000703
http://www.austinpublishinggroup.com/
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1. ქ. თბილისის სხვადასხვა უბნის მაცხოვრებლების თმის ანალიზი ზოგიერთი ტოქსიკური 

ელემენტის შემცველობაზე 

ადამიანის ორგანიზმის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის აუცილებელ პირობას შეადგენს 

მისი ქიმიური შედგენილობის სტაბილურობა. ქიმიური ელემენტების შემცველობის 

გადახრა, გამოწვეული სხვადასხვა ფაქტორებით, იწვევს ადამიანის ჯანმრთელობის 

დარღვევას. 

ბოლო წლებში ადამიანის თმის შესწავლა სულ უფრო მეტ ინტერესს იწვევს ადამიანის 

სხეულში ელემენტების გაცვლის მდგომარეობისა და მძიმე მეტალების გავლენის 

გამოსავლენად. თმა ადამიანის ყველაზე ხელმისაწვდომი სუბსტრატია ამ ტიპის 

კვლევისთვის და სინჯის აღება მარტივი და უმტკივნეულოა. მძიმე ლითონები, რომლებიც 

ხვდება თმაში მათი ზრდის დროს, მომავალში არ სცილდება, ვინაიდან მათ აქვთ ადამიანის 

ორგანიზმში დაგროვების უნარი. თმასა და სხვა ბიოლოგიურ ობიექტებში მძიმე მეტალების 

შემცველობა, პირველ რიგში, დამოკიდებულია  კვების რაციონში მათ რეალურ 

შემცველობაზე, ასევე ხანგრძლივ კონტაქტზე ასეთ ელემენტებთან (მაგალითად, ქიმიურ 

წარმოებაში). თმის შემადგენლობა საკმაოდ სრულად ასახავს ადამიანის ორგანიზმში მძიმე 

მეტალების შემცველობას [1-3]. 

მზარდი თმის მკვებავი წყაროა სისხლი, რომელიც შეიცავს ადამიანის ორგანიზმში შემავალ 

ყველანაირ კვალს. ნივთიერებათა ცვლის პროცესში ერთჯერადად ჩართული ნივთიერებები 

არ შედის უკუკავშირში სხეულთან, დეპონირდება მასში, ტოვებს „არქივს― ორგანიზმის 

სიცოცხლის რეტროსპექტული ანალიზისთვის მკვლევარისთვის საინტერესო დროის 

პერიოდში. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში ფართოდ გავრცელდა თმის ქიმიური ანალიზი [4-

7]. 

ადამიანის სხეული შეიცავს მენდელეევის პერიოდული ცხრილის თითქმის ყველა ელემენტს. 

ზოგიერთი მათგანი წარმოდგენილია დიდი რაოდენობით, მაგალითად, ნახშირბადი, 

წყალბადი. ლითონები ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ადამიანის ცხოვრებაში. ასეთი 

ლითონების მაგალითებია სპილენძი, თუთია, რკინა და ა.შ. 

ზოგიერთი მძიმე ლითონი ორგანიზმში კვალის რაოდენობითაა განსაზღვრული და არ 

მონაწილეობს მეტაბოლურ პროცესებში. თუ ლითონების  კვალის  გარკვეული 

კონცენტრაცია გადაჭარბებულია, შეიძლება განვითარდეს მოწამვლა, რამაც შეიძლება 

გამოიწვიოს მძიმე გართულებები და სიკვდილიც კი. ყველაზე ხშირად მძიმე მეტალების 

დაგროვება შეინიშნება იმ ადამიანების სხეულში, რომლებიც უშუალოდ მუშაობენ ამ 

ელემენტების წყაროებთან. 

წელს ჩვენ გეგმაში გვქონდა ჩაგვეტარებინა ქ. თბილისის სხვადასხვა უბნის მაცხოვრებლების 

თმის ანალიზი ზოგიერთი ტოქსიკური ელემენტის შემცველობაზე. ამასთან ერთად ინტერესს 

წარმოადგენდა, თუ რა გავლენას ახდენს მძიმე ლითონებთან კონტაქტში მყოფ ადამიანებზე 

ეს ლითონები. ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩაგვეტარებინა არაოგანული ქიმიისა და 

ელექტროქიმიის ინსტიტუტში მომუშავეთა თმის ანალიზი. 
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ამასთან ერთად ინტერესს წარმოადგენდა, თუ რა გავლენა ექნებოდა მძიმე ლითონებთან 

კონტაქტში მყოფ ადამიანებზე ამ ლითონებს, ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩაგვეტარებინა 

მონიტორინგი ქ. თბილისის სხვადასხვა უბანში მცხოვრები, არაოგანული ქიმიისა და 

ელექტროქიმიის ინსტიტუტში მომუშავე, თანამშრომლების თმის ანალიზი. 

გაზომვები ჩატარდა პოლაროგრაფზე ПУ-1 დიფერენციალურ-იმპულსური პოლაროგრაფიის 

რეჟიმში ვერცხლისწყლის მწვეთავი ელექტროდით, სამელექტროდიანი სქემის მიხედვით,  

თერმოსტატირებულ უჯრედში. 

სპილენძის (II), ტყვიის (II), კადმიუმისა (II) და თუთიის(II) ანალიზი ჩატარდა  ჩვენს მიერ 

შემუშავებული მეთოდიკის მიხედვით [8]. 

მიკროელემენტების შემცველობას ადამიანის თმაში ვადგენდით მშრალი ნაშთის მიხედვით 1 

გ თმაზე გადათვლით. 

სულ ჩატარებული იქნა თმის ანალიზი 35 ნიმუშში. ექსპერიმენტის შედეგები მოცემულია 

ცხრილი 1-ში. ცხრილი 2-ში წარმოდგენილია მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ 

დადგენილი, ზემოთ ჩამოთვლილი მიკროელემენტების შემცველობის ნორმები ადამიანის 

თმაში.  

ცხრილი 1. მძიმე ლითონების (Cu, Pb, Cd, Zn) შემცველობის შესწავლის შედეგები თმის 

სინჯებში. 

 

ნიმუში # 

 

მეტალის შემცველობა, მკგ/გ 

Cu Pb Cd Zn 

1 3.5 0.35 0.29 343.93 

2 7.06 0.68 0.56 437.91 

3 2.73 0.33 0.23 359.98 

4 4.18 0.00 0.00 319.70 

5 1.53 0.12 0.00 153.84 

6 5.23 0.00 0.00 303.53 

7 4.95 0.00 0.00 330.40 

8 13.53 0.00 0.00 503.75 

9 5.28 0.00 0.00 377.86 

10 3.39 0.00 0.00 354.38 

11 3.30 0.00 0.00 340.50 

12 6.39 0.00 0.00 278.52 

13 5.76 0.00 0.00 251.33 

14 4.38 0.00 0.00 454.83 

15 6.09 0.37 0.38 353.41 

16 7.25 0.29 0.00 375.11 

17 4.47 0.00 0.00 386.03 

18 4.61 0.00 0.00 441.16 

19 5.60 0.52 0.30 272.35 
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ცხრილი 2. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ დადგენილი, ზემოთ ჩამოთვლილი 

მიკროელემენტების შემცველობის ნორმები ადამიანის თმაში. 

 

Cu (II) 9-30 მგ/კგ 

Pb (II) 0-5 მგ/კგ 

Cd (II) 0-1 მგ/კგ 

Zn (II) 120-200 მგ/კგ 

 

ცხრილი 1 გვიჩვენებს, რომ 35 ნიმუშიდან 32 -ში სპილენძის შემცველობა მერყეობს 1,53-7,25 ( 

მკგ/გ) დიაპაზონში, რაც ფიზიოლოგიურ ნორმაზე დაბალია (9 მკგ/გ) და მხოლოდ თმის ორ 

ნიმუშშია ნორმის ფარგლებში.  

თმის 17 ნიმუშში ტყვია საერთოდ არ არის. სხვა ნიმუშებში მისი მნიშვნელობა მერყეობს 0,1-

3,35 მკგ/გ, რაც არ აღემატება მაქსიმალურ დასაშვებ კონცენტრაციას (5 მკგ/გ). უნდა 

აღინიშნოს, რომ ტყვიის მაქსიმალური მნიშვნელობა 3,35 მკგ/გ შეინიშნება თანამშრომლის 

სინჯში, რომელიც უშუალოდ მუშაობდა ტყვიის ელექტროდებთან. 

რაც შეეხება კადმიუმს, ის აღმოჩნდა უმნიშვნელო რაოდენობით (არ აღემატება მაქსიმალურ 

დასაშვებ კონცენტრაციას 1 მკგ/გ) თმის 11 ნიმუშში და მხოლოდ ერთ ნიმუშში ოდნავ 

აღემატება მაქსიმალურ დასაშვებ კონცენტრაციას (1,46 მკგ/გ). როგორც გაირკვა, ეს 

თანამშრომელი, დაახლოებით 10 წლის წინ, მუშაობდა კადმიუმის იონების შემცველ 

20 5.40 0.00 0.00 329.83 

21 3.50 1.08 0.00 122.26 

22 4.29 0.02 0.01 368.77 

23 5.80 0.10 1.46 337.40 

24 5.19 3.33 0.00 225.97 

25 5.92 0.68 0.56 382.45 

26 9.01 2.55 0.00 489.10 

27 3.43 0.00 0.00 393.86 

28 4.05 0.61 0.94 372.56 

29 4.14 0.00 0.00 473.62 

30 5.95 0.72 0.56 353.80 

31 3.74 0.39 0.02 383.59 

32 4.94 0.52 0.43 138.28 

33 2.88 0.50 0.20 199.92 

34 3.20 0.00 0.00 163.87 

35 5.70 0.00 0.00 260.00 
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ნივთიერებებზე და მეტიც, მწეველი იყო. ბევრი სხვა ლითონის მსგავსად, კადმიუმს აქვს 

დაგროვების მკაფიო ტენდენცია - მისი ნახევარგამოყოფის პერიოდი 10-35 წელია. 

ცხრილი 1-ის მონაცემებიდან ჩანს, რომ თმის 30 ნიმუშში თუთიის შემცველობა აღემატება 

ფიზიოლოგიური ნორმის ზედა ზღვარს (250 მკგ/გ). თუთიის ასეთი მაღალი მნიშვნელობა 

სავარაუდოდ აიხსნება იმით, რომ თმის ანალიზი ჩატარდა კოვიდ-19-ის პანდემიის დროს და 

ბევრი ამ დროს იღებდა თუთიის შემცველ სპეციალურ პრეპარატებს. თუთიის ასეთმა 

მაღალმა შემცველობამ თმის ნიმუშებში შეიძლება ახსნას სპილენძის დაბალი შემცველობა 

თითქმის ყველა ნიმუშში, ვინაიდან ცნობილია, რომ თუთია და სპილენძი ერთმანეთის 

ანტაგონისტები არიან. ეს ნიშნავს, რომ თუ ერთი მათგანის მნიშვნელობა ძალიან მაღალია, 

მეორის დონე ორგანიზმში დაბალი იქნება და პირიქით. ამრიგად, მნიშვნელოვანია ამ ორი 

მიკროელემენტის ოპტიმალური დონისა და თანაფარდობის შენარჩუნება [9]. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ექსპერიმენტი ჩატარდა Covid-19 პანდემიის დროს. ასე რომ, 

სპილენძისა და თუთიის შესახებ მიღებული მონაცემები საკმაოდ მოსალოდნელი იყო. გარდა 

ამისა, კიდევ ერთხელ დადასტურდა ადამიანის თმაში მძიმე მეტალების, მაგალითად, 

ტყვიისა და კადმიუმის შემცველობის დამოკიდებულება მათთან ხანგრძლივ კონტაქტზე. 

მიღებული ექსპერიმენტული მონაცემების საილუსტრაციოდ მოტანილია ნახ. 1 და 2. ნახ. 1-

ზე ნაჩვენებია სპილენძის  შემცველობა თმაში ჯანმო-ს მიერ დადგენილი ნორმის ქვევით 

(Ccu =2,75 მკგ/გ); ნახ.2-ზე კი - თუთიის შემცველობა ნორმის ზევით (Czn =340,5 მკგ/გ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ.1. 1გ ადამიანის თმაში არსებული სპილენძის, ტყვიის, კადმიუმისა და თუთიის იონების 

პოლაროგრამები 0,1M HCI-ის ხსნარში: 1-Cu(II); 2-Pb(II); 3-Cd(II); 4-Zn(II); 1', 2', 3', 4' -

შესაბამისი სტანდარტები. 
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ნახ.2. 1გ ადამიანის თმაში არსებული სპილენძის, ტყვიის, კადმიუმისა და თუთიის იონების 

პოლაროგრამები 0,1M HCI-ის ხსნარში: 1-Cu(II); 2-Pb(II); 3-Cd(II); 4-Zn(II); 1', 2', 3', 4' -

შესაბამისი სტანდარტები. 
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პროექტი 20 

პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების 

შესრულების შედეგები 

2.1.  

1) გარდამავალი(მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 

1. ტყვიის  რაოდენობრივი  განსაზღვრა კახეთის  ზოგიერთი  რაიონის  ტერიტორიაზე  

გამავალ  ავტოსტრადის  მიმდებარე  ნიადაგებში. (01.01.2022- 31.12.2022წწ) 

2) პროექტში  ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1. შუქრი  ჯაფარიძე, თემის ხელმძღვანელი.  

2. დალი ძანაშვილი, ქ.მ.კ., მთ.მ.თ. (ნიმუშებში Pb,Fe,Cu,Zn განსაზღვრა ატომურ -

ადსორბციული  მეთოდით).  

3. თამარ პაიკიძე, ქ.მ.კ., უფ.მ.თ. ( ნიადაგების ნიმუშების  მოპოვება და  დამუშავება-  

გამზადება საექსპერიმენტოდ).  

4.  ლაშა ხვიჩია, ინჟინერი. ( ნიადაგების ნიმუშების     ხსნარში  გადაყვანა).  

 

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის  2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

ნებისმიერი  ნიადაგისთვის  ძალიან  დიდია დაბინძურების საშიშროება  ჰაერიდან.  

მძიმე  მეტალები  (მმ)  ნეგატიურად  მოქმედებენ  ნიადაგურ  პროცესებზე,  მათ 

მოსავლიანობაზე   და  სასოფლო - სამეურნეო  პროდუქციის  ხარისხზე. აეროზოლების  

სახით ატმოსფეროში  მოხვედრილი    მძიმე  მეტალების  ტექნოგენური  ამოფრქვევის  

ნაწილი   ვრცელდება  მნიშვნელოვან  მანძილზე  და  ბუნების  გლობალურ  დანაგვიანებას  

იწვევს. მძიმე  მეტალებით  გარემოს  დაბინძურება,  განსაკუთრებით  ტყვიით  და  ასევე  

თუთიით  და  კადმიუმით,  აღმოჩენილია  ავტოსტრადების  მიმდებარე  ტერიტორიებზე. 

ტყვიის  ანომალიები   გზისპირა  ზოლიდან  100  მ  და  მეტ  მანძილზე  დაცილებულ   

ნიადაგებშიც  არის  აღმოჩენილი.  ნიადაგის  ზედაპირზე  მოხვედრილი  მძიმე  მეტალები  

გროვდებიან   ჰუმუსის ზედა ჰორიზონტალში  და გამოტუტვისას,  მცენარეთა  მოხმარებისას  

ან  ეროზიის  დროს  ძალიან   ნელა  განიდევნებიან   ნიადაგიდან. დაბინძურებულ  

ნიადაგებში  მძიმე  მეტალების  შეღწევის  სიღრმე  არ  აღემატება  20  სმ.  მძიმე  

მეტალებისაგან  ნიადაგების  თვითგაწმენდის  უნარი  ძალიან  მცირეა.   ტყვიის  

ნახევარგამოყვანის  დრო  ნიადაგების  ტიპის  მიხედვით  შეიძლება  შეადგენდეს  150-დან  

400 წლამდე,  ხოლო  თუთიისა  და  სპილენძისათვის  კი  -  100  -  200  წელს. ამჟამად  

ნიადაგებისთვის  დადგენილია უმრავლესი მმ  ზღვრული  დასაშვები  კონცენტრაციები  

(ზდკ).  მძიმე  მეტალების  ბიოსფეროში  მოხვედრა  ხდება  ტექნოგენური  განბნევით,  

რომელიც  სხვადასხვაგვარად  ხორციელდება. ავტობანთან  ახლოს  მდებარე  ნიადაგში  

მოხვედრილი  ტყვია  მანქანების  გამონაბოლქვიდან  ხვდება.   განსაკუთრებით  საშიშოებას  

ადანიანისთვის  წარმოადგენს  ტყვია  და  მისი  ნაერთები,  რომლებსაც    ავტომობილების  

აირადი  გამონაბოლქვი  შეიცავს.    ავტოტრანსპორტის   გამონაბოლქვის  შედეგად  

ატმოსფეროში  ხვდება   37 – 85% ტყვია  და  მისი  ნაერთები,  რომლებსაც  ეთილირებული  

ბენზინი  შეიცავს,  მათი  კონცენტრაცია  შეადგნს   50 – 1000 მკგ   კუბურ  მეტრზე. 1  კგ  
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ეთილირებული  ბენზინის  წვის  შედეგად  ატმოსფეროში  გამოიფრქვევა  1,0  გ  ტყვია.  

ტყვიის  ზღვრული  დასაშვები  კონცენტრაციაა  დასახლებული  ადგილების  ჰაერში  0,0007  

მგ  კუბურ  მეტრზეა, ანუ  ტყვიის  ამ  რაოდენობას  შეუძლია  1400 000  კუბური  მეტრი  

ჰაერის  დაბინძურება.  გაეროს მონაცემებით  2021 წლიდან ყველა ქვეყანაში აკრზალულია 

ავტომანქანებისათვის ეთილირებული ბენზინის გამოყენება. კომპანიები, რომლებსაც  

შემოაქვთ  საწვავი  თვითონ  ატარებენ  ხარისხზე  მონიტორინგს,  ინფორმაცია  არ  არის  

ხელმისაწვდომი  და  მთლიანად  პროცესი  არ  არის  გამჭვირვალე. სახელმწიფო  არ  ატარებს  

საწვავის  მონიტორინგს  და  მომხმარებელი  უბრალოდ  ბრმად  ენდობა  კომპანიების  მიერ  

მოწოდებულ  ინფორმაციას. როდესაც  საწვავის  ხარისხი  აკმაყოფილებს  საერთაშორისო  

მოთხოვნებს  და  კატალიზური  გადამრთველი  ფუნქციონირებს  ის  ახდენს  საწვავის  

გაფილტვრას  და  ადმოსფეროში  გამოიფრქვევა  ნაკლებად  დაბინძურებული  ჰაერი.  

ეთილირებული  ტყვიის  შემცველი  საწვავის  გამოყენების  გამო  დიდი  რაოდენობით  

ტყვია  რჩება  კატალიზურ  გადამრთველში,  იჭედება  და  აღარ  ატარებს  გამონაბოლქვს,  

შედეგად  მანქანას  ე.წ.  „გაწევა―  აღარ  აქვს  და  გადამრთველს  საერთოდ  აცილებენ. საქმე  

იმაშია,  რომ  თანამედროვე  გადამრთველები  მუშაობენ  ტყვიის  გარეშე  ბენზინზე.  ჰაერში  

გამოფრქვეული  ტყვიის  ნაწილაკები  რჩება  ჰაერში  შეტივტივებულ  მდგომარეობაში  სანამ  

არ  დაილექება  ნიადაგზე  ატმოსფერული  ნალექის  მოსვლის  შემდეგ,  ან  არ  მოხდება  

მათი  გამსხვილება  და   დაფენა   ნიადაგში.  ის  ფაქტი,  რომ  კატალიზური  გადამრთველები  

არ  ფუნქციონირებენ  ავტომობილებში  ან  საერთოდ  არ  არსებობენ  არის  ერთ-ერთი  

დამადასტურებები  ნიშანი  იმისა,  რომ  საქართველოში  ალბათ  იყიდება  ტყვიის  შემცველი  

საწვავი. გამოფრქვეული აეროზოლების ნაწილაკები ნიადაგში ხვდება სედიმენტაციური 

(გრავიტაციული) და ცენტრიდანული ძალების საშუალებით. ჰაერიდან (აეროზოლის არე)  

ტყვიის შემცველი ნაწილაკების (აეროზოლის ფაზა) დაცილება ხდება მეტწილად , 

ცენტრიდანული დალექვით, რადგანაც ის მნიშვნელოვნად უფრო ეფექტურია გრავიტაციულ 

დალექვასთან შედარებით. ცენტრიდანული სეპარაცია ახასიათებს აეროზოლებში უფრო 

მცირე ზომის ნაწილაკებს.საწვავიდან  ტყვია  ნიადაგში  ხვდება  ძირითადად  ტყვია  (II  )-ის  

PbO-ს  სახით.    

                 ექსპერიმენტული  ნაწილი  და  მიღებული  შედეგების  ანალიზი.  

წლევანდელი  კვლევის  ობიექტს  წარმოადგენს  ავტომაგისტრალის  მიმდებარე  

ტერიტორიის  ნიადაგებში  ტყვიის, რკინის, სპილენძის და თუთიის   რაოდენობის  

განსაზღვრა : ნიმუში  # 1    კახეთის გზატკეცილიდან აეროპორტისაკენ გადასახვევი;   ნიმუში  

# 2   ლილოს ბაზრობა;   ნიმუში  # 3     გომბორის გადასახვევი;   ნიმუში  # 4  წალმიანი;   

ნიმუში  # 5   უჯარმა;   ნიმუში  # 6  სოფ. გომბორი;   ნიმუში  # 7   გომბორის უღელტეხილის  

მაქსიმალური წერტილი;   ნიმუში  # 8  გომბორის უღელტეხილის მინიმალური წერტილი;   

ნიმუში  # 9  თელავი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი;   ნიმუში  # 10     თელავი, ბაზარი;;     ნიმუში  

# 11  წინანდალი; ნიმუში  # 12    ვაზისუბანი;   ნიმუში  # 13   გურჯაანი;    ნიმუში  # 14      

ბაკურციხე, გზების გასაყარი;    ნიმუში  # 15  ბადიაური;        ნიმუში  # 16   საგარეჯო;      

ნიმუში  # 17  სართიჭალა.            

ნიმუშებს  ვაფხვიერებდით,  ვიღებდით  10  გ   რაოდენობით  და  ვათავსებდით  500  

მლ  მოცულობის  ჭიქაში.  ვუმატებდით  მცირე  რაოდენობის  გამოხდილ  წყალს  (  20 – 30  

მლ),  60  მლ  გოგირდმჟავას  ( 1 : 4 )  და  40  მლ  კონცენტრირებულ  აზორმჟავას   და  30  

წუთის  განმავლობაში  ვამყოფებდით  ოთახის  ტემპერატურაზე.  შემდეგ  ვდგამდით  წყლის  
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აბაზანაზე  დაახლოებით  1,5  სთ  განმავლობაში.  ვამატებდით  ადუღებულ  გამოხდილ  

წყალს  და  ვადუღებდით  ზედმეტი  აზოტმჟავას  მოცილების  მიზნით.  ამის  შემდეგ  

ვფილტრავდით  (თეთრი  ფილტრის  ქაღალდის  ლენტა),  კარგად  ვრეცხავდით  ცხელი  

გამოხდილი  წყლით  და  გადაგვქონდა 250  მლ  საზომ  კოლბაში.  ასე  მომზადებულ  

ხსნარში  ტყვია და სხვა  ელემენტები  განისაზღვრა  ფიზიკურ-ქიმიური  მეთოდის  (ატომურ 

- აბსორბციული)  საშუალებით   PerkinElmer  (Atomic Absortion Spectrometer AAnalyst  200 )  

ხელსაწყოს  გამოყენებით   და  შედეგები   მოტანილია  ცხრილ  1  და  2.   

                                                                                                                                       ცხრილი  1.  

ნიადაგებში    (1 -   კახეთის გზატკეცილიდან აეროპორტისაკენ გადასახვევი;   2  -  ლილოს 

ბაზრობა;    3  -    გომბორის გადასახვევი;   4 -  წალმიანი;    5  - უჯარმა;   6 - სოფ. გომბორი;   7 

-  გომბორის უღელტეხილის  მაქსიმალური წერტილი;   8 -  გომბორის უღელტეხილის 

მინიმალური წერტილი;   9 - თელავი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი;) ტყვიის, რკინის, 

სპილენძის  და   თუთიის    რაოდენობა  %- ში.     

მეტალი      1      2      3      4      5      6     7     8      9 

Pb 0,0033 0,0029 0,0032 0,0037 0,0044 0,0041 0,0049 0,0024 0,0012 

Fe 2,45 2,10 0,81 0,56 2,06 0,81 1,81 1,43 1,56 

Cu 0.0020 0,0024 0,0018 0,0018 0,0018 0,0011 0,0024 0,0054 0,0046 

Zn 0,0039 0,0090 0,0046 0,0033 0,0030 0,0023 0,0050 0,0124 0,0143 

                                                                                                                                  ცხრილი  2.  

ნიადაგებში  ( 10  -   თელავი, ბაზარი;;     11 - წინანდალი; 12 -   ვაზისუბანი;     13  - გურჯაანი;    

14  -    ბაკურციხე, გზების გასაყარი;    15 - ბადიაური;        16 -  საგარეჯო;      17-  სართიჭალა. )     

ტყვიის, რკინის,  სპილენძის  და   თუთიის    რაოდენობა  %- ში.     

მეტალი      10      11      12      13      14      15      16      17 

Pb 0,0047 0,0045 0,0046 0,0045 0,0049 0,0012 0,0070 0,0084 

Fe 1,25 2,06 1,90 1,56 1,62 1,81 1,81 1,56 

Cu 0,0024 0,0033 0,0037 0,0039 0,0041 0,0099 0,0071 0,0049 

Zn 0,0060 0,0077 0,0060 0,0040 0,0124 0,0147 0,0099 0,124 

ცხრილ  1  და  2  მოცემული  ტყვიის და სხვა  მეტალების  რაოდენობა  პროცენტებში  

გადაანგარიშებული  იქნა  სტანდარტულად  მიღებულ  განზომილებაში   მგ/კგ,  ანუ რამდენი  

მგ ტყვიაა  1  კილოგრამ  ნიადაგში  და  ეს  მონაცემები  მოტანილია  ცხრილ  3   და   4-ში.    

                                                                                                                         ცხრილი 3.  

ნიადაგებში    (1 -   კახეთის გზატკეცილიდან აეროპორტისაკენ გადასახვევი;   2  -  ლილოს 

ბაზრობა;    3  -    გომბორის გადასახვევი;   4 -  წალმიანი;    5  - უჯარმა;   6 - სოფ. გომბორი;   7 

-  გომბორის უღელტეხილის  მაქსიმალური წერტილი;   8 -  გომბორის უღელტეხილის 

მინიმალური წერტილი;   9 - თელავი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი;) ტყვიის,  სპილენძის  და   

თუთიის    რაოდენობა  მგ/კგ- ში.     

მეტალი      1      2      3      4      5      6     7     8      9 

Pb 33 29 32 37 44 41 49 24 12 

Cu 20 24 18 18 18 11 24 54 46 

Zn 39 90 46 33 30 23 50 124 143 
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                                                                                                                                     ცხრილი  4.                                                                                                               

ნიადაგებში  ( 10  -   თელავი, ბაზარი;;     11 - წინანდალი; 12 -   ვაზისუბანი;     13  - გურჯაანი;    

14  -    ბაკურციხე, გზების გასაყარი;    15 - ბადიაური;        16 -  საგარეჯო;      17-  სართიჭალა. )     

ტყვიის,  სპილენძის  და   თუთიის    რაოდენობა  მგ/კგ- ში.     

მეტალი      10      11      12      13      14      15      16      17 

Pb 47 45 46 45 49 42 70 84 

Cu 24 33 37 39 41 99 71 49 

Zn 65 77 60 40 124 147 99 124 

 

 

                                                                                                                                     ცხრილი  5. 

ზოგიერთი  ელემენტის  ზღვრული  დასაშვები  კონცენტრაცია  ნიადაგში, მგ/კგ. 

ელემენტი ზღვრული  დასაშვები  

კონცენტრაცია, მგ/კგ* 

საშიში  ნივთიერებით  დაბინძურების  

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―     და  ასევე  საქართველოს  გარემოსა  და  ბუნებრივი  რესურსების  

დაცვის  სამინისტროს  ბრძანება  # 61  2003  წ.  18  ივნისის  „ ნიადაგების  საშიში  

ნივთიერებებით  დაბინძურების  შედეგად  სახელმწიფოსათვის  მიყენებული  ზიანის  

გაანგარიშების  მეთოდის  შესახებ―  დებულების  დამტკიცების  თაობაზე -შესაბამისად. 

ცხრილი  3  და 4 მონაცემების  შედარება ცხრილ  5 - ის მონაცემებთან  ცხადყობს,  რომ  ყველა  

ნიმუშში    ტყვიის,   სპილენძის   და  თუთიის    რაოდენობა    მომატებულია.  

მიღებული  ექსპერიმენტული  მონაცემების განსჯამდე მოგვყავს  თანამედროვე  

შეხედულებები  მმ -ზე,  მათ  ტოქსიკურ  თვისებებზე, ნიადაგში  დასაშვებ  რაოდენობებზე 

და ა.შ.  

  დღეისათვის  მნიშველოვან  და  ტიპიურ  დამბინძურებელ  მძიმე  მეტალებს  

მიაკუთვნებენ : Pb, Cd, Hg, Zn, Mo, Ni, Co, Sn, Cu, V [ 1 ]. მიზანშეწონილია  ამ  ჯგუფს  

დაემატოს  მძიმე  მეტალოიდები, რომელთაგან   ორი  მათგანი  (Sb, As ), როგორც საშიში  

მეტალოიდი,  დიდი  ხანია  მძიმე  მეტალების  ჩამონათვალში  ადგილდამკვიდრებულია.   

ნიადაგში  მოხვედრისას  პოლიუტანტები  ურთიერთქმედებენ  მის  აქტიურ  ფაზასთან  ( 

თიხოვან  მინერალებთან, რკინის  და  მანგანუმის  ოქსიდებთან  და  ჰიდროოქციდებთან,  

ორგანულ  ნაერთებთან),  რის  შედეგად  მათი  აქტიურობა  იცვლება და  შესაბამისად  

ტოქსიკურობა  ან  იზრდება  ან  მცირდება. ტყვიის მარილებზე  ჩატარებული  ცდების  

შედეგები  მიუთითებენ მათი  მაღალი  ბიოლოგიური  საშიშროების  შესახებ.   მაგრამ  

ნიადაგში  ტყვია  წარმოქმნის  რა  ორგანულ  ლიგანდებთან  მდგრად  შენაერთებს,  

კომპლექსებს, ისინი  ცხოველებისთვის  ხდებიან   უფრო  ნაკლებად  საშიში  ვიდრე  მათი  
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იონები  [ 2 ].  ჰოლანდიელი  ეკოლოგების  სამუშაოს  [ 3 ]  არსი    მდგომარეობს  დიდი  

რაოდენობოს ექსპერიმენტული  მონაცემების  (რომლებიც  ეხება  მძიმე  მეტალების  და  

მეტალოიდების ბიოლოგიურ ორგანიზმებზე  გავლენას ) მათემატიკურ  ჰარმონიზაციაში. ამ  

მეცნიერებმა    მძიმე  მეტალებით     ნიადაგების დაბინძურების  ნორმირებისათვის  

გამოიყენეს „ახალი― პარამეტრი - (ზდმ)  ზღვრული  დასაშვები   მომატება  ( Maximum 

permissible  addition),  ანუ  მძიმე  მეტალების  მომატებული  კონცენტრაცია,  რომელზეც   

მეტი  კონცენტრაცია  დაუშვებელია. ზდმ-ის  მიღებული  მნიშვნელობები  ძალიან  ფართო  

დიაპაზონისაა  0,0061  მგ/კგ  მსუბუქი  მეტალის  ბერილიუმისათვის  (მაქსიმალურად  

ტოქსიკური  ელემენტი)  ვიდრე  253  მგ/კგ  მოლიბდენისათვის (მინიმალურად  ტოქსიკური  

ელემენტი). ზდმ-ის მნიშვნელობების  მიხედვით   ელემენტების    დაყოფისას საშიშროების   

პირველი  კლასს  მიეკუთვნება  ელემენტები,  რომელთა  ზდმ < 1 მგ/კგ-ზე,  მეორე  კლასს - 

ელემენტები,  რომელთა    1 მგ/კგ  < ზდმ < 10 მგ/კგ  შორისაა,  მესამე  კლასს - რომელთა 

ელემენტები ზდმ > 10 მგ/კგ.  

                                                                                                                                     ცხრილი 6                                                      

საშიშროების კლასი ზოგადტოქსიკო 

ლო გიური ნორმა  

ტივი (რუსეთი) 

ნიადაგის  ზდკ - 

მოძრავი-მიგრაციუ 

ლი  (რუსეთი) 

ნიადაგის  ზდმ - 

ჰოლანდია 

1.ძლიერ საშიში As,Cd,Hg,Se,Pb,Zn  <1: Be, Se, Tl, Sb, Cd 

2.ზომიერად საშიში Co,Ni,Mo,Cu,Sb,Cr Cu(3),Ni(4),Co(5),Cr(6) 1-10:V, Hg, Ni, Cu, Cr, 

As, Ba 

3.მცირედ საშიში Ba,V,W,Mn,Sr Zn(23) >10:Zn,Co,Sn,Ce,Pb,Mn 

მოტანილი  რიცხვების  განზომილებაა  მგ/კგ. ცხრილში  მოტანილი  მონაცემები  აღებულია  

[6,7]-დან. 

ცხრილის  მონაცემები  მიუთითებს  რუსეთისა  და  დასავლეთის  ქვეყნების  მეცნიერების 

სხვადასხვა მიდგობაზე  ნიადაგის  მძიმე  მეტალებით  დაბინძურების  ხარისხის  შედეგად  

მათთვის  საშიშროების  კლასის  მინიჭების  შესახებ. თვალში  საცემია,  რომ  რუსეთის  

მონაცემებში   ძლიერ  საშიშ  მძიმე  მეტალების  ნუსხაში  შეტანილი  არ  არის  Be  და  Tl, 

ხოლო  ჩვენთვის  ამ  ეტაპზე  საინტერესო  ტყვია  და  თუთია   ჰოლანდიურ  კვლევაში  

რუსულიდან  განსხვავებით  მოხვდა  ნაკლებად  საშიშ  კლასში. აქვეა  აღსანიშნავი, რომ  

ცხრილში  მოყვანილი  მონაცემები  შეესაბამება  „სტანდარტულ―  ნიადაგს, რომელიც  25%    

სილის   ნაწილაკს   (<  2 მკმ )  და  10%  ჰუმუსს  შეიცავს. კონკრეტული  დაბინძურებული  

ნიადაგისათვის  მეტალის  და  მეტალოიდის ზდმ-ს  მნიშვნელობა  უნდა  იყოს  

კორექტირებული  რიგი  პარამეტრის  მიხედვით  [4].  უნდა  გათვალისწინებული  იქნეს  

სილის  ნაწილაკების  ზომები , მისი  და  ჰუმუსის  შემცველობა  კონკრეტულ  ნიადაგში. 

აღმოჩნდა,  რომ  Sb, Se, Mo და Tl  ზდმ -ის  მნიშვნელობები   არ  არის  დამოკიდებული  

ნიადაგში სილისა  და  ჰუმუსის  შემცველობაზე, სხვა  ელემენტებისათვის  კი  

დამოკიდებულია  ან  სილის (L)  ან  ჰუმუსის (H) შემცველობაზე.  სხვა  ტექსტურის და  

ჰუმუსის  შემცველობის მქონე  ნიადაგისათვის ზდმ-ს  მნიშვნელობები   შეიძლება  

გაანგარიშებული  იქნეს  დაკავშირების  განტოლების  საფუძველზე,  რომელიც  მიღებულია  

ჰოლანდიელი  ეკოლოგების  მიერ  თითქმის  ყველა  შესწავლილი ელემენტისათვის  

(პირველიკორექტირება)(ცხრილი7).                                                                                                                       

                                                                                                                                          ცხრილი 7                                                          

მძიმე    მეტალი   ზდმ-ს 
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დაკავშირების 

განტოლება 

     V 0,066L 

     Cr 0,23L 

     Co 1.44L 

     Ni 0,15L 

     Cu 0,1 (1,5 L+ H) 

     Zn 0,27 (3L + H) 

     As 0,13 (1,5L+ H) 

     Se 0,11 

     Mo 253 

     Cd 0,1=014 (1,5L + 3H) 

     Sn 0,9L 

     Sb 0,53 

     Ba 0,54L 

     Hg 0,032 (3L + H) 

     Tl 0,25 

     Pb 1,57 (1,5L + H) 

  

  

მსუბუქი  ნიადაგისათვის, სადაც  5%  სილაა  და  2%  ჰუმუსი  ზდმ-ს მნიშვნელობები  მძიმე  

და  მაღალჰუმუსიან  სტანდარტულ ნიადაგთან  შედარებით    ყველა  შესწავლილი  

ელემენტისათვის  შემცირდა  დაახლოებით  3-ჯერ.  უფრო  მნიშვნელოვნად  შემცირდა       

Cd  და   V-თვის  და  ნაკლებად       Sb-თვის,  თუმცა  მთლიანად  საშიში  და  არა საშიში  

ელემენტების  ჩამონათვალი  არ  შეცვლილა. ეს  იძლევა  იმის  საშუალებას,  რომ 

სტანდარტული  ნიადაგებისათვის   ელემენტების   ზდმ-ს  მნიშვნელობები  გამოყენებული  

იქნეს  მათი  საშიშროების  გამოსავლენად. მეორე  კორექტირება  ეხება მძიმე  მეტალებისა  და  

მეტალოიდებისათვის   ზდკ-ს  და  საორიენტაციოდ  დასაშვები  კონცენტრაციების  (სდკ) 

დაზუსტებას,  რომელიც   დაკავშირებულია მოცემულ   სხვა  მნიშვნელოვან გარემოებასთან, 

სახელდობრ,  ნიადაგში  რკინის  ჰიდროქსიდისა  და  მანგანუმის  ოქსიდების  

შემცველობასთან. რკინის  ჰიდროქსიდი უკავშირდება  და  ბოჭავს  ძირითადად   Co, As, V, 

Cr, Zn, Ni, Pb, ხოლო  მანგანოფილი მეტალების  რიგი  უფრო  ვიწროა : Pb, Co, Ba [ 5,6].                 

     დაბოლოს, ნიადაგის  დაბინძურების  ნორმირებისათვის  გასათვალისწინებელია  არა 

მარტო  სილისა  და  ჰუმუსის  შემცველი  ძირითადი  ფაზები, არამედ  ისეთი სპეციფიური  

სორბენტებიც  როგორებიცაა  რკინის   ოქსიდი  და ჰიდროქსიდი  და  მანგანუმის  ოქსიდი. 

როგორც  [4]-ში  აღნიშნულია  ძნელია  უკანასკნელი  ფაქტორის  გათვალისწინება ზდკ  და  

სდკ-ს  კორექტირებისათვის.  მიზანშეწონილია  თანაფარდობების  გამოყენება  მძიმე  

მეტალები (მმ) /Fe     და  მმ/Mn,  რომელიც  ადრე იყო გამოყენებული  მმ-ით  ნიადაგების  

დაბინძურების  გეოქიმიური  მიდგომის  შემთხვევაში  [6].  ამ  თანაფარდობების  მაღალი  

მნიშვნელობებისას  მძიმე  მეტალების  საშიშროება  იქნება  უფრო  დიდი  ვიდრე  მცირე  

მნიშვნელობების  დროს   და  შესაბამისი  მძიმე  მეტალის   ზდმ-ის  მნიშვნელობა  უნდა  

შემცირდეს.  
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 როგორც  ზემომოყვანილიდან  ჩანს ტყვიის  თუ  სხვა  მმ  ტოქსიკურობის  შესახებ  

ბევრი  ფაქტორია  გასათვალისწინებელი :  ნიადაგის  სტრუქტურა,  სილისა  და  ჰუმუსის  

თანაფარდობა,  სხვა   მმ  რაოდენობა  (  ანტაგონიზმი)  და  სხვა.  

                      

 

                        მიღებული   ექსპერიმენტული  მონაცემების  განსჯა.  

                                                                                                                                       ცხრილი 8.  

    ნიადაგებში     (1 -   კახეთის გზატკეცილიდან აეროპორტისაკენ გადასახვევი;   2  -  ლილოს 

ბაზრობა;    3  -    გომბორის გადასახვევი;   4 -  წალმიანი;    5  - უჯარმა;   6 - სოფ. გომბორი;   7 

-  გომბორის უღელტეხილის  მაქსიმალური წერტილი;   8 -  გომბორის უღელტეხილის 

მინიმალური წერტილი;   9 - თელავი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი;) ტყვიის, სპილენძის  და 

თუთიის  რაოდენობა  რამდენჯერ  აღემატება ზდკ.  

    

მეტალი      1      2      3      4      5      6     7     8      9 

Pb 5,5 4,8 5,3 6,1 7,3 6,8 8,1 4,0 2,0 

Cu 6,6 8,0 6,0 6,0 6,0 3,6 8,0 18,0 13,0 

Zn 1,7 3,9 2,0 1,4 1,3 1,0 2,2 5,4 6,2 

                                                                                                                                       ცხრილი  9.  

  ნიადაგებში    ( 10  -   თელავი, ბაზარი;;     11 - წინანდალი; 12 -   ვაზისუბანი;     13  - 

გურჯაანი;    14  -    ბაკურციხე, გზების გასაყარი;    15 - ბადიაური;        16 -  საგარეჯო;      17-  

სართიჭალა. )     ტყვიის, სპილენძის  და   თუთიის     რაოდენობა  რამდენჯერ  აღემატება 

ზდკ.     

მეტალი      10      11      12      13      14      15      16      17 

Pb 7,8 7,5 7,6 7,5 8,1 7,0 11,6 14,0 

Cu 8,0 11,0 12,3 13,0 13,6 33,0 23,6 16,3 

Zn 2,8 3,3 2,6 1,7 5,4 6,4 4,4 5,4 

ცხრილი 8  და  9  ჩანს,  რომ  ყველა  ნიმუშში ტყვიის,  სპილენძის  და  თუთიის მკვეთრი  

მატებაა. 

ნიმ.12  განვსაზღვრეთ  მოძრავი  ტყვიის  რაოდენობა.  ამისათვის  ნიმუშები  მუშავდებოდა   

შემდეგნაირად :    20 გ ნიმუშს  დაემატა  200  მლ  ბუფერს ( ორგანულ - ფუძე  მჟავური   

ბუფერი  ( pH   = 5 – 5,5;  T   =  30C). 24  საათის  განმავლობაში  მაგნიტური  სარეველას  

მეშვეობით,  მუდმივი  მორევის  პირობებში  ხდება  ნიმუშის  დამუშავება. მიღებული  

ხსნარი  იფილტრება  ქაღალდის     ლურჯი  ან  თეთრი  ფილტრით.  ფილტრატი  

გადაიტანება  მზომ  კოლბაში  და  ალიქვატურ  ნაწილში  (ჩვენ  შემთხვევაში  200  მლ)   

ფიზიკურ - ქიმიური  მეთოდების  გამოყენებით  ისაზღვრება  ტყვიის  რაოდენომა  [7,8]. 

მოძრავი   ტყვიის  რაოდენობის  მნიშვნელობის   დასადგენად ჩვენ  მიერ  გამოყენებული  

იყო  ატომურ - ადსორბციული  მეთოდი. ნიმ.12-სათვის (ვაზისუბანი) აღმოჩნდა 0,0024% -ის 

ტოლი, ანუ 24მგ/კგრაც 3-ჯერ აღემატება ზდკ-ს. 
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შესწავლილ  ნიადაგებში   თუთიის  და  სპილენძის  მომატებული  რაოდენობა  

ტყვიის  ტოქსიკურობის  მაჩვენებელს  ამცირებს (ანტაგონიზმი), რაც  კარგია.  ძალიან  

საშიშია მოძრავი  (მიგრაციული)  ტყვია, რადგანაც ის   გადადის  მცენარეში, შემდეგ 

ცხოველში  და ხვდება  ადამიანში. ნიადაგში  არსებული  ჰუმინმჟავას  და  ფულვომჟავას  

თანაფარდობა დიდ  გავლენას  ახდენს  მიგრაციული  ტყვიის  რაოდენობაზე,  რადგანაც  

ჰუმინმჟავა  ბოჭავს  ტყვიას,  ხოლო  ფულვომჟავას  კი  ხსნად  მდგომარეობაში  გადაყავს. 

ასევე  თანამედროვე  გამოკვლევების  მიხედვით  [1,7], ტყვია  შედის  ურთიერთქმედებაში  

ნიადაგში  ორგანულ  ნივთიერებებთან  კომპლექსების  წარმოქმნით, რომელთა  

ტოქსიკურობა  მკვეთრად  ნაკლებია     ტყვიის  იონებთან  შედარებით. ამის  გამო  

დასავლელმა  მეცნიერებმა,  როგორც  ცხრილი  6  ჩანს,  ტყვია  და  თუთია  ძლიერ  საშიში  

კლასიდან  გადმოიტანეს  მცირედ  საშიშ  კლასში,  ხოლო  სპილენძი  კი -  ზომიერეად  საშიშ  

კლასში.  აქვე  აღსანიშნავია  ისიც,  რომ  ნიადაგში  არსებული  რკინა  (რკინის  ჰიდროქსიდი)  

და  მანგანუმის  ოქსიდები  ბოჭავენ  მას  და  დაბინძურების  ხარისხს  მართალია  არ  

ცვლიან,  მაგრამ  ტოქსიკურობის  მაჩვენებელს  ამცირებენ.   ზოგადად მძიმე მეტალების 

მოხვედრაზე ნიადაგში მანქანების გამონაბოლქვიდან (აეროზოლებიდან) მნიშვნელოვანი 

გავლენა აქვს ქარის ინტენსივობას, დროს და მიმართულებას, ხოლო მათ ტოქსიკურობაზე კი 

გავლენას ახდენს თვით ნიადაგის შემადგენლობა (ფარდობა ქვიშა : ჰუმუსი), ასევე მასში სხვა 

მძიმე მეტალების არსებობა და ჰუმუსში ორგანული ნივთიერების რაოდენობა და მასში 

ჰუმინ მჟავათა ფარდობას ფულვომჟავასთან. წლევანდელ ანგარიშში მოტანილი შედეგები 

შევადარეთ წინა წლებში მიღებულ მონაცემაბს. ამისათვის მოვახდინეთ სხვადასხვა 

ნიმუშებში გამოვლენილი მძიმე მეტალების გასაშუალება. მიღებული შედეგები თვისობრივი 

შედარებების საშუალებას იძლევა. 2022 წ  ნიმუშები აღებული იყო კახეთის  17 პუნქტში, 2021 

წ იმერეთის, გურიის და აჭარის 14 პუნქტში  და 2020 წ ქართლისა და იმერეთის 14 პუნქტში. 

გათვლილი მონაცემები მოტანილია ცხრილ 10-ში. 

                                                                                                                         ცხრილი  10 

მძიმე მეტ. 2022 წ. 2021 წ. 2020 წ. 

 Pb    საერთო 40 მგ/კგ 19 მგ/კგ 22 მგ/კგ 

Pb    მოძრავი 24 მგ/კგ  (3-ჯერ აღემატება 

ზდკ-ს) 

4,8 მგ/კგ (ნაკლებია 

ზდკ-ზე 

- 

  Fe 1,2 % 1,9 % 2,4 % 

  Cu 37მგ/კგ (12-ჯერ აღემატება 

ზდკ-ს) 

60მგ/კგ (20-ჯერ 

აღემატება ზდკ-ს) 

46მგ/კგ (15-ჯერ 

აღემატება ზდკ-ს) 

  Zn 74 მგ/კგ  (3-ჯერ აღემატება 

ზდკ-ს) 

51მგ/კგ (2-ჯერ 

აღემატება ზდკ-ს) 

107მგ/კგ (4,5-ჯერ 

აღემატება ზდკ-ს) 

  

თუ  შევადარებთ  წლევანდელ   მონაცემებს  წინა  წლებში  მიღებულ  მონაცემბს  

დავინახავთ,  რომ   ნიადაგში  მარტო  ტყვიის  განსაზღვრა  საკმარისი  არ  არის  მისი  

ტოქსიკურობის  განსასაზღვრავად. ნიადაგებში სპილენძის და თუთიის რაოდენობა  ბევრად 

აღემატება ზდკ-იას, რაც ამცირებს ტყვიის ტოქსიკურობის ხარისხა (ანტაგონიზმი), ტყვიის 

ტოქსიკურობის ხარისხს ამცირებს ასევე რკინის დიდი რაოდენობა ნიოადაგში, რაც ბოჭავს 

ტყვიას,ასევე ჰუმუსში შემავალი ორგანული ნაერთები, რომლებიც ტყვიასთან კომპლექსურ 

ნაერთებს წარმოქმნიან. მაგ. ქარელის  რაიონის  სოფ.რუის  - ურბნისთან  ტყვიის  

მაჩვენებელი  19,5  მგ/კგ-ზეა, მაგრამ  თუთიის,  სპილენძის  და  რკინის    შესაბამისად  4 
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მგ/კგ; 4 მგ/კგ  და  2%,   ხოლო  ლანჩხუთთან  კი  26 მგ/კგ,  მაგრამ  თუთიის,  სპილენძის  და  

რკინის  შესაბამისად  70მგ/კგ; 130მგ/გგ  და  რკინა   1,7 %. სოფ.  რუის - ურბნისთან  ტყვიის  

შემბოჭავი  რკინის  რაოდენობა  ნაკლებია,  მაგრამ  ბევრად  მეტია მაანტაგონიზირებელი  

სპილენძის  და  თუთიის  რაოდენობა, ასევე      სავარაუდოდ  ნიადაგში  ნაკელის,  

პესტიციდების  შეტანის  გამო,  შეცვლილი  იქნება  ნიადაგში  ჰუმინმჟავას   თანაფარდობა  

ფულვომჟავასთან,  უკანასკნელის  სასარგებლოდ,   რაც  გავლენას  ახდენს  ტყვიის  

ტოქსიკურობის  მაჩვენებელზე. ნიადაგში  ტყვიის  ტოქსიკურობის  დასადგენად  ყველა  ეს  

ფაქტორი  არის  გასათვალისწინებელი.  რაც შეეხება 2022 წ კახეთის რაიონში აღებულ 

ნიმუშებში ტყვიის   რაოდენობის მნიშვნელოვან ზრდას, ეს  გამოწვეული უნდა იყოს იმით, 

რომ    ნიმუშები აღებული იყო ავტომაგისტრალებთან მჭიდროდ დასახლებულ პუნქტებში 

ვიწრო ადგილებში, სადაც ქარი აეროზოლებს შორს ვერ გადაიტანდა.                                             

                                                         დასკვნები  : 

1. განსაზღვრულია   ტყვიის, სპილენძის, თუთიის  და  რკინის კონცენტრაციები  

საქართველოს   ზოგიერთი  რაიონის  ( სარფი;   კვარიათი;   გონიო;  ბათუმი;  ქობულეთი; 

ურეკი;   გრიგოლეთი;   ლანჩხუთი;  სამტრედია - დაფნარი;   ქუთაისი;  ქვედა  სიმონეთი )     

ტერიტორიაზე   გამავალ   ავტობანის  და  სახელმწიფო  გზის  მიმდებარე   ნიადაგებში. 

2. დადგენილია,  რომ შესწავლილ  ნიმუშებში  ტყვია, სპილენძი  და  თუთია  ზღვრულ  

დასაშვებ  კონცენტრაციებზე  ბევრად  მეტია. 

3. გამოთქმულია  მოსაზრება, რომ ტყვიის  გარდა ნიადაგში  დიდი  რაოდენობით  

გამოვლენილი  სხვა   მძიმე  მეტალები   (სპილენძი, თუთია  და  რკინა)    ამცირებენ  ტყვიის  

ტოქსიკურობის   ხარისხს  (ანტაგონიზმი). 

4. გამოთქმულია  მოსაზრება, რომ  ტყვიის  იონები  ნიადაგში არსებულ  ორგანულ 

(ჰუმინმჟავები)  ნაერთებთან  კომპლექსური  ნაერთების   წარმოქმნის  გამო  ასევე  ამცირებენ   

ტოქსიკურობის  ხარისხს.  

5.   შესწავლილ  ნიადაგებში მაქსიმალური  რაოდენობის   ტყვიის   შემცველ  ნიმუშში   (# 12 )  

მოძრავი  ტყვიის  განსაზღვრით  დადგენილია,  რომ  მოძრავი  ტყვიის   რაოდენობა  3-ჯერ  

აღემატება ზდკ-ის  მნიშვნელობას.  

                                                    ლიტერატურა. 
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Гидрометеоиздат, 1986, 268 с. 

3. CrommentuijnT,. Polder  M.D., Van de Plasche E.J. Maximum Permissible Concentrations 
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6. Myers J.,Thorbjornsen A. Identifying metals contamination in soils :  a  geochemical  

approach. SoilSedimentContam. 2004, v.13, p.1-16. 

7. EPA  Test  Method   1311 – TCLP   Toucity   Characteristic   Procedure,  2002. 

8. Angela  M.  WET   Waste  Exstraction  Test .  Anal. Chem.,  2012,  pp 255 – 261. 

 

5. პატენტები (არსებობის შემთხვევაში)-------- 

5.2. ეროვნული პატენტები -------- 

6.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

6.1. მონოგრაფიები/წიგნები------- 

6.2. სახელმძღვანელოები ---------- 

 

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით-------

- 

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის  ISSN-ის მითითებით 

ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი 

ISSN-ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; 

გვერდების რაოდენობა 

1. 1. L.Shamanauri and D. Dzanashvili. Recovery of Metallic Lead from Lead Oxide Residues by 

Polyethylene Terephthalate. Bulleten of the Georgian Academy of Sciences, 2022, v.16, no 

1,pp. 25-31. ISSN 0132-14-47. Tbilisi. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
1. სტატიაში შემოთავაზებულია ტყვიის ჟანგისაგან მეტალური ტყვიის აღდგენის ახალი 

მეთოდი მეორადი პოლიეთილენტერეფტალატის საშუალებით ძვირადღირებული 

ტრადიციული აღმდგენლების ( კოქსი, ბუნებრივი აირი ) მაგივრად. ამ მიზნით 

გამოყენებულია უალკოჰოლო და ალკოჰოლიანი სასმელების ნარჩენი ტარა ბოთლების 

სახით. იგი გაცილებით უსაფრთხოა გარემოს დაბინძურების თვალსაზრისით და 

ტრდიციულ მეთოდებთან შედარებით უფრო ეკონომიურია. 

 

 

7.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

7.1. მონოგრაფიები/წიგნები------- 

7.2. სახელმძღვანელოები----- 

 

7.3. სტატიები 

ავტორი/ავტორები; სტატიისსათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი 

DOI;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების 

რაოდენობა 

1. Klavdia A. Abzaeva  , Boris G. Sukhov , Spartak S.Khutsishvili , Elena B. Tarabukina,Lev  E. 

Zelenkov, Anna V. Nevezhina  and Tat‘yana V. Fadeeva, Spontaneous Transformation of 

Biomedical Polymeric  Silver Salt into a Nanocomposite: Physical–Chemical and Antimicrobial 

Properties Dramatically  Depend on the Initial Preparation State,  Int. J. Mol.Sci., 2022, 23, pp.2-

22. (doi.org/ 10.3390/ijms 231810963)                                              ვრცელი ანოტაცია (ქართულ 
ენაზე) 
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1. ფიზიკურ - ქიმიური მეთოდების მეშვეობით  ნანონაწილაკების შესასწავლად 

გამოკვლებულია ანტიმიკრობული  ვერცხლის პოლიაკრილის მარილი (ახლად 

დამზადებული, ერთი წლის განმავლობაში  შენახული და მოდელირებულად დაბერებული). 

ყველა შემთხვევაში ეს მარილი წარმოადგენს კომპოზიტს, რომელიც  მაკრომოლეკულების 

რადიკალებით   და ვერცხლის ნოლ-ვალენტური ნანონაწილაკებით გამდიდრებულზეა  

დაფუძნებული. დროთა განმავლობაში,  შენახვისას, მცირე ზომის სფერული ნანონაწილაკები 

იქცევა  უფრო დიდი ზომის ვერცხლის არასფერულ ნანონაწილაკებად.  ამავე დროს  წყალში 

ძალზედ კარგად ხსნადი საწყისი მყარი ანტიმიკრობული ნანოკომპოზიტი, რომელიც ერთი 

წლის განმავლომაში ინახებოდა,  პრაქტიკულად კარგავს ხსნადობის უნარს წყალში  და 

შეუძლებელი ხდება მისი გამოყენება ანტიმიკრობულ აგენტად. უხსნადი მყარი ვერცხლის 

პოლიაკრილატისაგან განსხვავებით მისი ახლადდამზადებული  წყალხსნარი ერთი წლის 

შემდეგაც ინარჩუნებს თხევადფაზურ კონსტიტენციას და  ასევე კარგად  გამოსახულ 

ანტიმოკრობულ თვისებებს. შემოთავაზებულია ნანომასალების  თვითმიმდინარე  და 

მოდელურ - იმიტაციური პროცესების ცვლილების მექანიზმი. მიღებული შედეგები 

საყურადღებოა  პრაქტიკაში გამოყენებულ ბიოსამედიცინო ვერცხლის მარილებისადმი  

როგორც რადიკალებით გამდიდრებულ ნაერთებისადმი. ეს მონაცემები აგრეთვე 

მიუთითებენ კონტრასტულ სხვაობაზე მყარ მდგომარეობაში და ხსნარში მყოფ ვერცხლის 

პოლიმერული მარილის შენახვის სხვადასხვა გვარობაზე, რომელიც მკვეთრად მოქმედებს 

ანტიმიკრობულ აქტივობაზე.  

 

R.I.Gigauri, Sh.S.Japaridze, L.A.Khvichia,  Assessing the Toxicity Level of Soils Contaminated with 

Heavy Metals and Remediation Possibilities, Reports of European Academic Research, 2022, pp.11-

16. (ISSN 2789-1968). Online : ISSN 2789-195X.2022. July. Hamburg | Germany.   

 

  ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
საქართველოს  ერთ-ერთ  სამრეწველო  რეგიონში  (ჭიათურა-ზესტაფონი)  შესწავლილია  

EPA ტესტმეთოდების  გამოყენებით  მძიმე  მეტალებით  დაბიმძურებული  ნიადაგების  

ტოქსიკურობის  ხარისხი,  მოძრავი-ხსნადი  ფორმები,  ვალენტობა,  pH  და  გავრცელების  

არეალი.  ნაკლებად  ნაყოფიერი  და  უნაყოფო  ნიადაგებისათვის  შემუშავებულია  

ორგანული  სასუქ -სტიმულატორი  K3  მიღების ახალი  მეთოდი.  გამოიყენება  როგორც 

თხევადი,  ისე  მყარი  სახით.  სასუქი  გამოირჩევა  ტექნოლოგიის  სიმართივით,  

ეკოლოგიურად  უსაფრთხო  და  გამოყენების  ფართო  არეალით.  ჩვენი  გათვლებით,  

ბაზარზე  არსებულ  სასუქ-სტიმულატორებს  გაუწევს  მაღალ კონკურენციას. თუ ნიადაგის 
ნაყოფიერება მუდმივად არ გაიზრდება, სოფლის მეურნეობის წარმოების ზრდა ძნელად 
შენარჩუნდება. პრობლემური საკითხების რიგს მიეკუთვნება სამრეწველო ნარჩენების მავნე 
გავლენა ბიოსისტემებზე და ზოგადად ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე. 
 

   

3.Rusudan Gigauri, Maia Rusia, Lasha Khvichia, Nariko Endeladze. Recovery of Arsenic (III) Oxide 

from Vaste. Monografia Pokonferencyjna Science, Research, Development, 2022,# 50, p.14-20. ISBN ; 

978-83-67148-01-6. Warszawa 2022. 27.02.      

 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
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 შესწავლილია  ტრიალკილარსენიტების წარმოების შესაძლებლობა პირომეტალურგიული 
ნარჩენების ბაზაზე. ნაჩვენებია, დარიშხანშემცველი პროდუქტები რომლებიც  მაღალი 
გამოსავლიანობით გამოირჩევიან ერთატომიანი ალიფატური რიგის სპირტების თნაობისას 

სადაც  (R≥Am),  სუსპენზიის დუღილის ტემპერატურაზე აზეოტროპული შრობის მეთოდით. 
არსენიტებისა და არსენატების ანჰიდრიდებს ან შესაბამის მჟვებს თვდაპირველად ემატება 

მინიმალური რაოდენობით კონცენტრირებული გოგირდმჟავა ისე რომ სუსპენზიის pH იყოს 
3-4 ფარგლებში. დამატებული მჟავას რაოდენობა დადგენილი იქნა სპეციალური 

ექსპერიმენტის შესაბამისად. 

 

 4. Rusudan Gigauri, Guranda Avkopashvili, Lasha Khvichia, Manuchar Chikovani. Study of Fill-Soils 

of the Industrial Region of Georgia ( Bolnisi-Kazreti). Manuchar Chikovani.European Academik 

Science and Research. p.22-29. ISSN 2789-1968. Online ISSN 2789-195X. 2022. October. Hamburg   

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
საქართველოს სამრეწველო რეგიონებში ( ბოლნისი- კაზრეთი) შესწავლილ იქნა ნაყარი 

ნიადაგი,იმ მიზნით, რომ დადგენილი ყოფილიყო ნიადაგის ნაყოფიერების 

მაჩვენებლებლები. დადგენილ იქნა, რომ ნაყარი ნიადაგი მიეკუთვნება მძიმე და საშუალო 

ქვიშიან-თიხნარ ნიადაგს. საკვები ელემენტების დაბალი შემცველობით, კათიონების 

გაცვლითი ტევადობის (CEC) საშუალო მაჩვენებლით. ტოქსიკური ელემენტებიდან ზდკ 

დარღვეულია ცინკის და სპილენძის შემთხვევაში. EPA ტესტმეთოდების გამოყენებით 

შესწავლილია ნიადაგში მძიმე მეტალების მოძრავი ხსნადი ფორმები. შედეგებიდან 

გამომდინარე, მძიმე ლითონები ძირითადად აკუმულირებულია ნიადაგში. მხოლოდ 5-10 % 

ფარგლებში მერყეობს მოძრავი ხსნადი ფორმები  მძიმე მეტალებისა.  ნაყარი ნიადაგი 

ექვემდებარება აღდგენა- რეკულტივირებას . კვლევაში გამოყენებულია თანამედროვე 

ფიზიკურ- ქიმიური ანალიზის მეთოდები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მაღალი დონის 

სიზუსტით განსაზღვრულ იქნას არაორგანული და ორგანული ნაერთები. 

 

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა --------- 
 

 

 

                 

 

 

 

პროექტი 21 

 

 

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-

კვლევითიპროექტების ჩამონათვალი: 

1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 
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1.  ეკოსისტემების შესწავლა და რემედიაციის შესაძლებლობები კახეთის რეგიონში 2022-2023 

წწ. ქიმია - ეკოლოგია. აგროეკოტოკსიკოლოგია. 

 

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების 

შესრულების შედეგები 

2.1. განსაზღვრულია pH , საკვები ელემენტები: NPK, Mg, S, Ca, Fe, Na.  
       დადგენილია ორგანული ნივთიერებების პროცენტული შემცველობები: სილა, თიხა, 
ლამი, ქვიშა. 
       განსაზღვრულია კათიონების გაცვლითი ტევადობა CEC. 
       დადგენილია ნიადაგის სტრუქტურის კლასიფიკაცია. 
      განსაზღვრულია ტოქსიკური მძიმე მეტალები: As, Pb, Cd, Cu, Zn, Mn, Ni, Sb, Ti. 
      შესწავლილია პესტიციდების ნარჩენები. 
      შესწავლილია ნიადაგებში რემედიაცია აკუმულირების შესაძლებლობა. 
      ნანოკომპოზიტი მასალების სინთეზი, კვლევა, პრეპარატების მიღება. 
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 

სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 

1.  ეკოსისტემების შესწავლა და რემედიაციის შესაძლებლობები კახეთის რეგიონში. ქიმია-

ეკოლოგია. აგროეკოტოქსიკოლოგია. 2022-2023წწ. 

 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1. რუსუდან გიგაური - პროექტის ხელმძღვანელი 
2.. ლაშა ხვიჩია  ქიმიკოს - ანალიტიკოსი  
3.. ირინა გურგენიძე ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი. მთ. მეცნ. თანამშრომელი 
4. გიორგი ომსარაშვილი გეოლოგია - მინერალოგიის აკადემიური დოქტორი. მეცნ. 
თანამშრომელი  
 
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 

1. ეკოსისტემების შესწავლა და რემედიაციის შესაძლებლობები კახეთის რეგიონში 

( გურჯაანი- თელავი ) 

ბუნებაში, ანთროპოგენური ცვლილებების თანამედროვე მაშსტაბებს და ტემპებს შეუძლიათ 

შეუქცევად პროცესთა ინიცირება გარემოში, რომელთა თავიდენ აცილება შესაძლებელია 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში , როდესაც ვიცნობთ ყველა იმ პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს 

ეკოლოგიურ სისტემებში. ეკოლოგიური მონიტორინგის გარდა, გარემოსდაცვითი 

სისტემების უზრუნველყოფისას გამოიყენება ეკოლოგიური ექსპერტიზა და ეკოლოგიური 

მოდელირება. ეკოლოგიური ექსპერტიზა წარმოადგენს ეკოლოგიური კვლევის 

განსაკუთრებულ სახეობას და მიმართულია სამრეწველო-სამეურნეო  და სხვა ტიპის 

ობიექტების გარემოზე, ბუნებრივ რესურსებზე, ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების 

შესაფასებლად. ეკო-ექსპერტიზა, როგორც პრობლემის სისტემური კვლევა, საექსპერტო 

ღირებულების 1 % უდრის, მაგრამ ეს დანახარჯები შეუდარებლად მცირეა იმ ხარჯებთან 

შედარებით, რაც უჯდება არასწორი გადაწყვეტილებით  დამდგარი შედეგების 

ლიკვიდაციისას, ასევე ადამიანთა სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას რაც ემუქრება. 

        საქართველოში, ისევე როგორც მთლიანად სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, 

გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენს გარემოსდაცვითი და ეკო-ექსპერტული 

კვლევების ჩატარება. საფრთხეთა გამოწვევისას უტილიზება-ნეიტრალიზების სისტემის 
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შესაბამის რეკომენდაციათა შესამუშავებლად. ჩვენს მიზანს წარმოადგენდა ეტაპობრივად 

შეგვესწავლა კახეთის რეგიონის გურჯაანი- თელავის მუნიციპალიტეტების სასოფლო- 

სამეურნეო ნიადაგები. საქართველოს საერთო ფართობის 3,9 % გარე და შიგა კახეთი  

წარმოადგენს. მშრალი სუბტროპიკული ტიპის.  ნიდაგები- pH =6-7. სუსტი ტუტე რეაქციით, 

კარბინატული, ჰუმუსი ზომიერი, ამორფული რკინის შემცველობით. დამახაციათებელია 

დამლაშება, გაკარბონატება. მოსავალი :  მარცვლეული- სიმინდი. ბოსტნეული, კარტოფილი, 

ვენახი, ხეხილის კულტურები.  კვლევების ჩასტარებლად აღებულ იქნა 20-მდე ერთეული 

სინჯი ნიადაგისა, კერძო სექტორის სხვადასხვა დანიშნულების სასოფლო-სამეურნეო მიწის 

ნაკვრთებზე. ჰაერისა და წყლის შეფარდება ქმნის ნიადაგის სტრუქტურას. დაქვეითებული 

ჰუმუსი, საკვები ნივთიერებების შემცველობა ზედა ჰუმუსურ ნაწილში წარმოქმნილი 

გამკვრივებული ფენა მიგვანიშნებს ნიადაგის სტრუქტურის დარღვევაზე. თუ ნიადაგის 

წყალგამტარობა, ტენიანობა, აერაცია დარღვეულია სახეზეა გადაღლილი ნიადაგი. ( C : N = 

25 – 30 : 1 ) 

 

       კახეთის რეგიონის გურჯაანი- თელავის სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთებზე, 

ნიადაგის კვლევამ მოგვცა სრული სურათი ნიადაგის სტრუქტურის კლასიფიკაციისა, 

რომლის ძირითად ერთეულს წარმოადგენს ნიადაგის ტიპი. გთავაზობთ მონაცემებს 

ცხრილის სახით:                                                                                                        

ცხრილი 1. 

ნიადაგის სტრუქტურის კლასიფიკაცია                                                       

დასახელება საერთო 

ორგანიკა 

% 

ჰუმუსი 

% 

სიმკვრივე 

სმ3 

ნიადაგის 

ტიპი 

ფორიანობა 

% 

ტენ. 

ტევადობა 

% 

გურჯაანი  

1 6,75 3,17  

 

 

 

 

1,5-2,0 

 

 

 

 

 

მძიმე 

თიხიანი 

 

 

 

 

 

45-50 

 

 

 

 

 

60 

2 12,5 5,8 

3 7,5 3,5 

4 10,0 4,7 

5 12,5 5,8 

6 15,0 7,0 

7 15,0 7,0 

8 9,0 4,29 

9 10,0 4,9 



226 
 

10 7,0 3,4 

თელავი       

1 9,0 4,2  

 

 

 

1,3 

 

 

 

საშუალო 

თიხიანი 

 

 

 

 

40-45 

 

 

 

 

55 

2 10,0 5,0 

3 9,5 4,47 

4 9,0 4,2 

5 8,5 4,0 

6 8,5 4,0 

7 8,0 4,0 

8 8,0 4,0 

9 9,5 4,47 

10 9,2 4,3 

 

მონაცემებიდან გამომდინარე, ძირითადი პარამეტრები  ნიადაგში, როგორიცაა საერთო 

ორგანიკა, ჰუმუსი, საშუალო და მაღალი შემცველობით ხასიათდება, რაც ნაყოფიერ 

ნიადაგზე მიუთითებს. ხოლო სხვა  პარამეტრები მეტ-ნაკლიბად ჯდება სტანდარტის 

ფორმატში. 

          მნიშვნელოვანია ნიადაგის სრული კვლევისას ორგანული ნივთიერებების 

პროცენტული განსაზღვრა მექანიკური დაყოფის დროს. ჩვენს შემთხვევაში დადგენილ იქნა 

ქვიშის, სილის, ლამის და თიხის პროცენტული შემცველობები, რომელიც ცხრილის სახით 

იქნა წარმოდგენილი            

 ცხრილი 2. 

ორგანული ნივთიერებების პროცენტული შემცველობები ნიადაგში 

გურჯაანი ქვიშა % სილა %  თიხა %  ლამი % 

1 5 7 60 17 

2 4 8 65 12 

3 6 5 61 16 

4 5 8 59 17 



227 
 

5 5 7,5 60 16,5 

6 7 7 65 17,5 

7 5,4 6 69 15,5 

8 4,5 8 60 17 

9 5 8 67 17,5 

10 6,5 7,3 66 18 

თელავი     

1 8 12 55 20,5 

2 7,5 12,5 53 22,5 

3 8 13 54,5 20,4 

4 7 13,8 54 22,5 

5 7 13 55,5 23 

6 8 13,5 53 22,5 

7 7,5 12 55 21,5 

8 7 13 54 22 

9 8 13,5 55 21 

10 8,5 14 55 20,5 

 

კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, ნიადაგი წარმოადგენს მძიმე და საშუალო თიხიან 

შავმიწა, ყომრალ ტიპს. მოგეხსენებათ, რომ  CEC განისაზღვრება თიხის შემცველობით, რაც 

ნიშნავს ნიადაგის ბუფერულ უნარს- ორგანული ნივთიერებების მოცულობით ფრაქციას. 

კათიონების მიმოცვლის უნარით. მაგალითად აზოტი ( NH4- N), K, Ca, Mg  ეწეპებიან 

უარყოფითად დამუხტულ ნაწილაკებს. ეს არის მოვლენა, რის შედეგადაც ნიადაგი 

მცენარეთა საკვები ნივთიერებების რეზერვუარი ხდება. გთავაზობთ ნიადაგებში კათიონების 

გაცვლითი ტევადობის მიღებულ შედეგებს. 
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         ცხრილი 3. 

კათიონების გაცვლითი ტევადობის შედეგები ( CEC ) 

გურჯაანი Ca მგ/100 Mg 

მგ/100 

Na მგ/100 ჯამი შთანთქმული ფუძეების ჯამიდან 

% 

Ca Mg Na 

1 16 8 1,2 25,2 63,49 31,7 4,7 

2 16,5 7,5 1,0 25,0 66,0 30,0 4 

3 16 7,5 1,8 25,3 63,24 29,6 7,1 

4 16 7 1,5 24,5 65,30 28,5 6,0 

5 14,8 8 1,4 24,2 66,0 33,0 5,7 

6 14,5 8 1,2 23,7 61,18 33,7 5,0 

7 15 7 1,0 23,0 65,0 30,4 4,3 

8 16 8 1,0 25,0 64,0 32,0 4,0 

9 15,8 7 1,0 23,8 66,0 29,4 4,2 

10 15,5 8 1,2 24,7 62,7 32,3 4,8 

თელავი  

1 14,5 7,6 0,9 23,0 63,0 33,0 3,9 

2 15,0 8,2 1,0 24,2 62,0 33,8 4,1 

3 15,5 6,8 1,2 23,5 65,2 28,9 5,1 

4 14,8 6,5 1,5 22,8 65,7 28,5 6,5 

5 15,0 6,8 1,8 23,0 65,0 29,5 7,8 

6 15,5 6,5 1,5 23,5 63,8 27,6 6,38 
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7 15,0 6,0 1,8 22,8 61,4 26,3 7,8 

8 14,0 6,5 1,8 22,3 62,7 29,0 8,0 

9 14,5 5,5 2,0 22,0 65,9 25,0 9,0 

10 14,5 5,5 2,0 22,0 65,9 25,0 9,0 

 

 

 

 

დადგენილია, რომ კათიონების გაცვლითი ტევადობის მაჩვენებელი მაღალია. კალციუმი და 

ნატრიუმი 2-ჯერ აღემატება ზდკ. შთანთქმული ფუძეების ჯამიდანაც ნათლად ჩანს. 

არანაკლებ მნიშვნელოვანია ნიადაგში საკვები ელემენტების  NPK-ს , რკინის, გოგირდის და 

pH განსაზღვრა.  დაგენილ იქნა ნიადაგში  საკვები ელემენტების არსებობა და რაოდენობრივი 

მხარე, რომელიც ცხრილის სახით იქნა წარმოდგენილი. 

                           ცხრილი 4. 

ნიადაგში საკვები ელემენტების შემცველობები 

გურჯაანი pH N მგ/100 P2O5 მგ/100 K2O მგ/100 Fe % S % 

1 7,5 4,5 5,0 30 7,0 0,02 

2 7,5 5,0 6,0 28 6,5 0,01 

3 7,0 5,0 6,0 25 6,5 0,01 

4 7,0 5,0 6,5 28 6,5 0,02 

5 7,0 4,5 6,0 28 7,2 0,025 

6 6,0 4,0 5,5 30 6,5 0,025 

7 6,0 4,0 4,0 30 7,0 0,02 

8 6,0 4,5 4,0 35 7,0 0,02 

9 6,5 4,5 4,0 25 7,0 0,01 

10 6,5 4,5 4,0 28 7,0 0,01 

თელავი       
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1 7,0 5,0 4,0 25 5,0 0,01 

2 6,5 5,0 4,05 20 5,0 0,01 

3 6,0 4,5 4,5 20 4,8 0,01 

4 6,0 4,5 4,0 20 4,5 0,015 

5 6,0 5,0 4,5 20 4,5 0,015 

6 6,5 5,0 4,0 28 4,5 0,015 

7 6,0 5,0 4,0 28 5,0 0,01 

8 6,0 4,5 4,0 25 6,0 0,01 

9 6,0 4,5 4,0 20 6,0 0,01 

10 6,0 4,5 4,0 20 6,0 0,01 

                      

საკვები ელემენტების შემცველობები , საშუალო და  კარგი მაჩვენებლებით 

ხასიათდება.გარდა რკინის და გოგირდის. მათი შემცველობები გურჯაანის ნიადაგის 

შემთხვევაში 2-ჯერ აღემატება ზდკ. ხოლო თელავის ნიადაგებში 0,5-ჯერ.  

             ნიადაგში ტოქსიკური ელემენტების კვლევას მეტად საპასუხისმგებლო პრიორიტეტი 

ენიჭება, ვინაიდან ეკოლოგიურად სუფთა ნიადაგი, ნიშნავს სუფთა პროდუქტების 

წარმოებას. ტოქსიკური ელემენტების კვლევა განხორციელებულ იქნა  EPA 

ტესტმეთოდებით, რაც გულისხმობს ტოქსიკური ელემენტების მიძრავი ხსნადი ფორმების 

დამუშავება- განსაზღვრას. რასაკვირველია საინტერესოა  აკუმულირებული უხსნადი 

ფორმების განსაზღვრაც. რაც წინა წლების ანგარიშებში ასახულია. მიჩნეულ იქნა, პირველ 

რიგში დადგენილიყო  ნიადაგში ხსნადი-მოძრევი ფორმები ტოქსიკური ელემენტებისა, 

რომლის გადასვლაც ხდება ნიადაგიდან მცენარეში და მცენარიდან -ნაყოფში. კვლევის 

შედეგები მოწოდებულ იქნა ცხრილის სახით. 

 

 

 

     ცხრილი 5. 

ნიადაგში ტოქსიკური ელემენტების მოძრავი-ხსნადი ფორმების შემცველობები 

გურჯაანი ტოქსიკური ელემენტები მგ/კგ 
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Pb Cd Cu Zn Mn Ni Ti As Sb 

1 0.06 კვალი 55 5,0 0,01 0,1 0,08 ----- ----- 

2 0.03 კვალი 50 3,5 0,01 0,1 0,1 ----- ----- 

3 0.09 ---- 35 4,0 0,02 0,1 0,05 ----- ----- 

4 0.08 ---- 40 3,5 0,01 0,1 0,05 ----- ----- 

5 0.06 ---- 50 3,5 0,01 0,08 0,05 ----- ----- 

6 0.05 ---- 35 4,0 0,01 0,06 0,06 ----- ----- 

7 0.05 0,01 50 4,0 0,02 0,06 0,08 კვალი ---- 

8 0.02 კვალი 35 2,5 0,01 0,05 0,05 ----- ----- 

9 0.035 ----- 30 2,5 0,01 0,05 0,05 ----- ----- 

10 0.01 ----- 30 2,5 0,01 0,05 0,05 ----- ----- 

თელავი          

1 0.09 ----- 35 3,0 0,01 0,02 0,1 ----- ----- 

2 0.09 ----- 40 3,0 0,01 0,01 0,08 ----- ----- 

3 0.09 ----- 40 4,0 0,01 0,03 0,08 ----- ----- 

4 0.02 ----- 45 4,0 0,01 0,05 0,05 ----- ----- 

5 0.09 ----- 35 4,0 ---- 0,05 0,05 ----- ----- 

6 0.09 ----- 35 3,0 ---- 0,03 0,05 ----- ----- 

7 0.015 კვალი 40 4,0 0,02 0,05 0,08 ----- ----- 

8 0.03 ------ 30 3,0 0,01 0,05 0,05 ----- ----- 

9 0.02 ------ 30 3,0 ---- 0,03 0,03 ----- ----- 

10 0.02 ------ 30 3,0 ---- 0,03 0,03 ----- ----- 

 

 

შედეგებიდან გამომდინარე, ტყვიის მოძრავი ხსნადი ფორმები ნიადაგში აღემატება  

3-ჯერ , სპილენძი -6-ჯერ, ცინკი-1,5 ჯერ ზდკ.   
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           არანაკლებ ინტერესს იწვევდა ნიადაგში დადგენილი ყოფილიყო პესტიციდების 

ნარჩებების (JPMR) არსებობის რაოდენობრივი მხარე, რაც მხოლოდ  20 ნიმუშის 

გასაშუალოებულ ნიმუში განსაზღვრულ იქნა. აღმოჩენილია ქლორორგანული პესტიციდის 

ნარჩენი 18, 6 ნგ/მლ-ში. რაც დასაშვებ ნორმად მიიჩნევა. ანუ ზდკ არ აღემატება.  (1-20 ნგ/მლ  

ზდკ). თითქმის ზღვრამდეა მისული ჩვენს შემთხვევაში. საქართველოში 560 აგროქიმოკატია 

რეგისტრირებული. აქედან პესტიციდების ორი სახობა: ქლორორგანული და 

ფოსფორორგანული 300=მდე. საქართველოში პესტიციდების ამ სახეობების შესწავლა ხდება 

პროდოქტებში, ნიადაგში არა. ადამიანზე ზემოქმედებაც ბოლომდე არ არის შესწავლილი. 

             სასაუქ-სტიმულატორის გამოყენება  მძიმე მეტალების რემედიაციის მიზნით, რაც 

გულისხმობს მძიმე მეტალების უხსნად ფორმაში აკუმულირებას, გახორციელებულ იქნა 

თხევადი სასუქ- სტიმულატორის გამოყენებით. შერჩეულ იქნა ისეთი საკვები არეები 

ლეტენის, რომლებიც უზრუნველყოფდა ნიადაგში მძიმე მეტალების აკუმულირებას, 

მინიმუმამდე დაიყვანდა მძიმე მეტალების ხსნად-მოძრავ ფორმებს. დადგენილ იქნა, რომ 1 

კვმ. ფართობი საჭიროებს 5 ლიტრ სტიმულატორს. ჩვენს შემთხვევაში სპილენძი-  4-ჯერ , 

ცინკი-1,5 ჯერ, ტყვია- 2 ჯერ შემცირდა სტიმულატორის თანაობისას, ნიადაგში  მეტალების 

ხსნადი-მოძრავი ფორმები, ზდკ იქნა გათანაბრებული. ცდა უნდა  განმეორებულ იქნას 

გაზაფხულის პერიოდში , იგივე საცდელ პერიმეტრზე, რათა მოხდეს გადამოწმება, 

რამდენად მდგრადია ნიადაგში მძიმე მეტალების აკუმულირების  ხარისხი. ვიზუალური  

სახით გთავაზობთ თხევადი სასუქ-სტიმულატორის მოქმედების შედეგად ნიადაგში მძიმე 

მეტალების მოძრავი-ხსნადი ფორმების შემცირების სურათს. 



233 
 

                                                                                                                              

 

დასკვნები 

       საქართველოში ისე, როგორც მთლიანად სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, გადაუდებელ 

აუცილებლობას წარმოადგენს გარემოსდაცვითი და ეკო-ექსპერტული კვლევების ჩატარება, 

საფრთხეთა გამოწვევების უტილიზება- ნეიტრალიზების სისტემის და შესაბამის 

რეკომენდაციათა შესამუშავებლად. ამ ეტაპზე ჩვენს მიზანს წარმოადგენდა კახეთის ორი 

რეგიონის გურჯაანი-თელავის სასოფლო-სამეურნეო ნიადაგების სრული კვლევა. აღებულ 

იქნა 20- მდე ერთეული სინჯი, სხვადასხვა დანიშნულების სასოფლო-სამეურნეო მიწის 

ნაკვეთზე. შესწავლილია ნიადაგის სტრუქტურის კლასიფიკაცია : მჟავიანობა, საერთო 

ორგანიკა, ჰუმუსი, სიმკვრივე, ნიადაგის ტიპი, ფორიანობა და ტენ. ტევადობა.  

      დადგენილია, რომ  კახეთის ნიადაგები წარმოადგენს- საშუალო, მძიმე თიხიან, შავმიწა- 

ყომრალი ტიპის ნიადაგებს, სადაც ნაყოფიერების ზრდის მაჩვენებელი საშუალო და 

მაღალია.(იხ.ცხ.1). განსაზღვრულ იქნა ნიადაგში ორგანული ნივთიერებების (ქვიშა, სილა, 

თიხა, ლამი) მაქანიკური დაყოფა და პროცენტული შემცველობები. (იხ.ცხ.2.).  მეტად 

მნიშვნელოვან  როლს თამაშობს ნიადაგში კათიონების გაცვლითი ტევადობის  ( CEC)  

შესწავლა. ანუ კათიონების მიმოცვლის უნარი, რის შედეგადაც ნიადაგი მცენარეთა საკვები 

ნივთიერებების რეზერვუარი ხდება. ჩვენს შემთხვევაში დადგენილ იქნა,რომ ნიადაგი 

ჭარბად შეიცავს- კალციუმს, რკინას , ნატრიუმს, გოგირდს,რომლებიც 2-ჯერ აღემატება ზდკ. 

ჭარბად აღმოჩენილ იქნა ასევე აზოტი და ფოსფორი. გამომწვევი მიზეზი სავარეუდოდ ჭარბი 

ქიმიური სასუქების  მოხმარებაა. კვლევა ამ მიმართულებით შემოდგომით 
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განხორციელდა,როდესაც ნიადაგი საკვები ელემენტების დეფიციტს განიცდის და არა 

სიჭარბეს. 

        აგრო-ეკოტოქსიკოლოგიის მიმართულებით, მიჩნეულ იქნა EPA ტესტმეთოდების 

გამოყენება. ნიადაგში ტოქსიკური მძიმე ლითონების მოძრავი-ხსნადი ფორმების შესწავლის 

მიზნით. დადგენილია, რომ ტყვია- 3-ჯერ, სპილენძი -6 ჯერ, თუთია 1,5 -ჯერ აღემატება 

ზდკ. სპილენძის ასეთი მაღალი შემცველობა გამოწვეული უნდა იყოს ბორდოს ხსნარის 

სახელწოდებით ცნობილი პესტიციდის ჭარბი მოხმარებით. შევეცადეთ ნიადაგში 

ქლორორგანული და ფოსფორორგანული პესტიციდების ნარჩენების ( JPMP ) აღმოჩენა 

განსაზღვრას. დღეისათვის ჩვენს ქვეყანაში ნიადაგებში პესტიციდების განსაზღვრა თითქმის 

არ  ხდება. პროდუქტებში  შესაძლებელია. ჩვენს მიერ შესწავლილ იქნა მხოლოდ ერთი 20 

ნიმუშიდან გასაშუალოებული ნიმუში. დადგენილ იქნა, რომ პესტიციდი , რომლის 

კავშირები წარმოებულებისა მიეკუთვნება კარბამინის მჟავებს,  რაოდენობრივად შეაგენს-

18ნგ/მლ რაც ზდკ არ აღემატება. 

          შესწავლის შედეგად ნიადაგებიდან  გამოკვეთილ იქნა მძიმე ლითონების სიჭარბე. მათი 

რემედიაცია- აკუმულირებისთვის გამოყენებულ იქნა თხევადი ორგანული სტიმულატორი. 

1კვმ. 0-40სმ სიღრმის მონაკვთი საჭიროებს 5ლიტრ სტიმულატორს  რათა ტოქსიკური მძიმე 

ლითონების შემცველობები დაყვანილ იქნას ზდკ.  რაც პროდუქტებში  გადასვლის 

ალბათობას გამორიცხავს. ცნობილია,რომ თუ მძიმე ლითონების რაოდენობა აღემატება 1%, 

იმ შემთხვევაში შესაძლებელია მათი რემედიაცია სხვადასხვ მიზნით. ჩვენს შემთხვევაში 

გამოსავალი, უხსნად ფორმაში გადაყვანა იყო. თუ ნიადაგი გამოფიტულია,  აღდგენას 

საჭიროებს მძიმე ლითონებთან ერთად,  ამ შემთხვევაში ვიყენებთ მყარ ორგანული სასუქს. 

(ჩვენს მიერ წარმოებული),რომელიც უზრუნველყოფს, როგორც ნაყოფიერების ზრდას, ასევე 

მძიმე ლითონების აკუმულირებას ზდკ. 

კვლევებში გამოყენებულია თანამედროვე ფიზიკო-ქიმიური კვლევის მეთოდები. ატომურ-

აბსორბციული,რენტგენოფლურესენციური,ქრომატოგრაფიული სპექტროფოტომეტრები. 

თანამედროვე EPA-ს ტესტმეთოდები. რაოდენობითი-ქიმიური ანალიზის მეთოდები . 

 

6.4. სტატიები  ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით 

ავტორი/ავტორები; სტატიისსათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი 

ISSN-ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემისადგილი, გამომცემლობა; 

გვერდებისრაოდენობა 

1. Assessing the toxicity level of soils contaminated with heavy Metals and remediation possibilities.   
R.I. Gigauri, Sh.S. Japaridze , L.A.Khvichia. European Academik Science and Research. p.11-16.  ISSN  
2789-1968. Online : ISSN 2789-195X.2022. July. Hamburg | Germany. 
2. Study of Fill-Soils of the Industrial Region of Georgia ( Bolnisi-Kazreti). Rusudan Gigauri, Guranda 
Avkopashvili, Lasha Khvichia , Manuchar Chikovani.European Academik Science and Research. 
p.22-29. ISSN 2789-1968. Online ISSN 2789-195X. 2022. October. Hamburg. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 
1. შესწავლილია, იმერეთის სამრეწველო რეგიონის ჭიათურა-ზესტაფონის სახნავ-სათესი 

ნიადაგები. ამ რეგიონში საწარმო ‗‘ ჯორჯია მარგანეცის ‗‘ მიერ ხორციელდება მარგანეცის 

მოპოვება ღია კარიერული წესით, რაც იწვევს ,წყლის, ჰაერის და ნიადაგის დაბინძურებას. 

ათასობით ტონა ნარჩენი შლამის და მტვერის სახით დაგროვილია საწარმოოს 

ტერიტორიაზე, რომელიც დიდ საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას. განსაკუთრებით საშიშია 
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ზაფხულის  პერიოდში, ვინაიდან გამომშრელი ნარჩენი ადვილად მტვერდება და ფართო 

გავრცელების არეალით ხასიათდება. საკვლევ ნიადაგებში მძიმე მეტალებით დაბინძურების 

და ტოქსიკურობის ხარისხის შესწავლა განხორციელდა თანამედროვე ტესტმეთოდების 

გამოყენებით. კერძოდ, TCLP (ტოქსიკურობის მახასიათებელი გამოტუტვის პროცედურის 

დროს) ტესტმეთოდი გულისხმობს, ნიადაგის გამოტუტვის პროცესს 24 საათის 

განმავლობაში. მუდმივი მორევის პირობებში, მაგნიტური სარეველის გამოყენებით. 

დადგენილია, გამოტუტული ნიადაგებიდან მძიმე მეტალების ხსნადი -მიძრავი ფორმები, 

ტოქსიკურობის ხარისხი, ვალენტობა, pH, და გავრცელების არეალი.  

          ნიადაგის აღდგენა-რეკულტივაციისათვის გამოყენებულ იქნა, ორგანული სასუქ-

სტიმულატორი K3, რომლის მიღების ტექნოლოგია ჩვენს მიერ იქნა შემუშავებული. სასუქის 

გამოყენება შესაძლებელია ყველა ტიპის ნიადაგების განოყიერება- აღდგენისთვის. ნიადაგში 

არსებული მიკროორგანიზმებისათვის იგი წარმოადგენს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან 

საკვებ არეს,როგორც თხევადი, ასევე მყარი სახით. აწესრიგებს ნიადაგში ჟანგვა-აღდგენით 

პროცესებს, აუმჯობესებს ნიადაგის ფორიანობას. ზრდის საერთო ორგანიკის და ჰუმუსის 

შემცველობას, რაც თავის მხრივ წარმოებული პროდუქციის ხარისხზე და პროდიქციის 

რაოდენობაზეც აისახება.მისი წარმოება მარტივი და უნარჩენოა. 

         დადგენილ იქნა, რომ საკვლევი ნიადაგის ყველა ნიმუშში, მძიმე მეტალების 

შემცველობები, სხვადასხვა ხარისხით აღემატება ზდკ. მეტალების ხსნადი მოძრავი ფორმები 

შეადგენს 10-40 %. მაღალი ტოქსიკურობის ხარისხით და გავრცელების არეალით. 

დომინანტია- მანგანუმი. 

 

2. სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესის განვითარებამ წარმოშვა ცოცხალი ბუნების 

დაბინძურება,რაც უკვე შეუქცევადი პროცესია.წყლის,ჰაერის და ნიადაგის დაბინძურება 

წარმოადგენს  მსოფლიო მოსახლეობის 23 % -ის სიკვდილიანობის მიზეზს. 

განსაკუთრებული ყურადღება ენიჭება ნიადაგის წინასწარ მონიტორინგს, მასში მავნე 

ნივთიერებების დადგენის მიზნით. საქართველოს ერთ-ერთი ულამაზესი რეგიონი ქვემო 

ქართლი, წარმოადგენს სამრეწველო კუთხეს, სადაც ხდება ოქროს და სპილენძის მოპოვება. 

ს.ს.‘‘ RMG COPPER‘‘ და    ‗‘RMG GOLD‘‘ მიერ. 

საქართველოს სამრეწველო რეგიონის ბოლნისი-კაზრეთის ნაყარი ნიადაგების შესწავლის 

შედეგად დადგენილ იქნა, რომ ნიადაგი წარმოადგენს მძიმე და საშუალო ქვიშიან-თიხნარ 

ნიადაგს. საკვები ელემენტების დაბალი შემცველობით. კათიონების გაცვლითი ტევადობის 

(CEC)  საშუალო მაჩვენებლით.EPA -ს ტესტმეთოდების საშუალებით ( TCLP  და    WET) 

განისაზღვრა ტოქსიკური მძიმე მეტალების შემცველობები ნიადაგში და დადგენილ იქნა 

მათი მოძრავი ხსნადი ფორმები, რომლებიც 5-10% ფარგლებში მერყეობს. რაც იმის 

მაუწყებელია, რომ  მძიმე მეტალები ძირითადად  აკუმულირებულია ნიადაგში. კვლევა, 

რომელიც განხორციელდა ნაყარ ნიადაგზე ქმნის შესაძლებლობას მისი შემდგომი აღდგენა-

რეკულტივირებისა ორგანული და კომბინირებული სასუქების მეშვეობით. მწვანე საფარით 

აღდგენა  ნაყარი ნიადაგისა წარმოადგენს ჩვენს უპირველეს მიზანს, რათა ეს უნაყოფო, 

მოტიტვლებული გარემო გავხადოთ ნოყიერი და გაშენებულ იქნას მწვანე ნარგავებით და 

მწვანე საფარით. კვლევაში გამოყენებულია ანალიზის თანამედროვე მეთოდები : 

რაოდენობითი-სპექტრელური ISP-30.  რაოდენობითი-ქიმიური- იოდომეტრია, 
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კომპლექსომეტრია, გრავიმეტრია. ატომურ-აბსორბციული სპექტრომეტრი, 

რენტგენოფლურესენციური სპექტრი. EPA -ს ტესტმეტოდები.  

7.ბეჭდური პროდუქციის  გამოცემა  უცხოეთში 

7.1. მონოგრაფიები/წიგნები 

ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი 

ISBN; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. Recovery of Arsenic (III) Oxide from Vaste . Rusudan Gigauri, Maia Rusia, Lahsa Khvichia,Nariko 
Endeladze.  Monografia Pokonferencyjna .Science, Research, Development # 50, p.14-20. ISBN ; 978-
83-67148-01-6. Warszawa 2022. 27.02. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულენაზე) 
1. დარიშხანი თითქმის ყველა ფერადი მეტალის თანმდევი ელემენტია. ამ ელემენტთა და 

მათი ნაერთების წარმოებისას ,რომელთა ინდივიდუალურ მდგომარეობაში მიღების ერთ-

ერთ აუცილებელ პირობას შესატყვისი მადნების პირომეტალურგიული გამოწვა 

წარმოადგენს. დარიშხანი გამოდის წარმოების სქემიდან თეთრი დარიშხანის სახით. (As2O3). 

კვლევის ობიექტს წარმოადგენდა რაჭის და სვანეთის დარიშხანშემცველი ნაჩენები, კუდები, 

რომლებიც დარიშხანს შეიცავდა ოქსიდური ფორმით. სისტემის თხევად ფაზას ქმნიან 

მაღალი რიგის ერთატომიანი სპირტები ROH, სადაც (R > Ru). ურთიერთქმედების 

პროდუქტები- ექსტრაქტები- ისევე იქცევიან ქიმიურ რექციებში, თითქოს ხელთ გვქონდეს 

მაღალი სისუფთავის დარიშხანის ოქსიდი. სპირტებისა და დარიშხანის ოქსიდის 

ურთიერთქმედება, მათ შორის ნარევებში მყოფ თეთრ დარიშხანსაც, მკვეთრად გამოხატული 

სელექციური მოქმედება ახასიათებს. შედეგად მაღალი კონდიციის დარიშხანოვანი მჟავას 

ეთერი მიიღება. ეს უკანასკნელი კი როგორც ყველა რთული ეთერი, წყალხსნარებში ადვილდ 

ჰიდროლიზდება თეთრი დარიშხანისა და შესაბამისი სპირტის წარმოქმნით. არ ხდება 

სპირტების წინასწარი გასუფთავება-გამოშრობა. სამაგიეროდ  მრავალმხრივ შესწავლილ იქნა 

ურთიერთმედების პროდუქტები - დარიშხანოვანი მჟავას ეთერები.  

         დამხმარე რეაგენტები :  მარილმჟავა, აზოტმჟავა, გოგირდმჟავა, ნატრიუმის ტუტე, 

წყალში ხსნადი მარილები წინასწარი გასუფთავების გარეშე.  რეაქციის მინარევები შლამის 

სახით თუ ძვირფას ელემენტებსაც შეიცავს, რაფინატი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ოქროსა 

და სხვა კეთილშობილი მეტალების საწარმოებლად. სპირტული ექსტრაქტები შეიძლება 

წარმატებით იქნას გამოყენებული როგორც გამოსავალი მასალა დარიშხანშემცველი 

ორგანული და არაორგანული ნაერთების მისაღებად. პროცესი ციკლურ ხასიათს ატარებს და 

ეს უკანასკნელი კვლავ მოიხმარება პროცესში დარიშხანის ოქსიდის გამოსაწვლილად.  

კვლევის მეთოდებიდან გამოყენებულ იქნა, როგორც წმინდა ქიმიური, ისე, ფიზიკურ- 

ქიმიური კვლევა. კერძოდ, გამოსავალ ნივთიერებებსა და გარდაქმნის პროდუქტებში 

დარიშხანი რაოდენობრივად ისაზღვრებოდა ევინსის, როგორც პირდაპირი ისე კელდალური 

მეთოდით. დარჩენილ რაფინატებში მინარევი ელემენტების შემცველობები ისაზღვრებოდა  

ICP-30 . სპექტროსკოპზე და ატომურ-აბსორბციულ სპექტროფოტომეტრზე. 
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პროექტი 22 

 

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი: 
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; 

პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 

1. თემა: მიკროორგანიზმებით დაბინძურებული ჰაერის სისუფთავის შემოწმების  მეთოდის    

შემუშავება კალიუმის პერმანგანატის  ხსნარების  საფუძველზე  ოზონით გაწმენდის შემდეგ 
2.მიმართულება: ეკოლოგია. 

3.        2021-2022წ.წ.  
 

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1.  თემის  ხელმძღვანელები:  გრიგოლ ტატიშვილი, ინსტიტუტის დირექტორი, აკადემიური დოქტორი. ვაჟა 

ჩაგელიშვილი, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი 

2. შემსრულებლები: ც.ბასილაძე,აკადემიური დოქტორი; გ.შანიძე,აკადემიური დოქტორი; მ.მამარდაშვილი, 

აკადემიური დოქტორი; ნ.კვირკველია, მაგისტრი; გ. ხიდეშელი,აკადემიური დოქტორი 

 
2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების 

შესრულების შედეგები 

                                                    
სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების საცავებში   და საწყობებში მავნე 

მიკროორგანიზმებით დაჭუჭყიანებულ გარემოს   ხშირად ასუფთავებენ ოზონით, როგორც   

ძლიერი დამჟანგველის  გამოყენებით[1-3]. ოზონირების მეთოდი გამოიყენება ყველა იმ 

შემთხვევაში როდესაც    საჭირო ხდება ობიექტის გარემოს მავნე მიკროორგანიზმებისაგან 

უვნებელსაყოფად.    ეს ობიექტები შეიძლება იყოს სამედიცინო დაწესებულებები, ადამიანთა 

თავშეყრის ადგილები. სასათბურე მეურნეობები, საჩითილე „ინკუბატორები―,  

ბიბლიოთეკების წიგნსაცავები და სხვა  მრავალი. ამ მხრივ მეტად  მნიშვნელოვანია 

სხვადასხვა წარმოშობის მავნე მიკროორგანიზმების (ბაქტერიები, ობი, სოკოები და სხვა) 

შემცველი    გარემოს ოზონირების    მეთოდების შემუშავება. ეს მეთოდები  მოითხოვენ     

დოზირების საკითხების  დამუშავებას გარკვეული  სახის და დონის  გაჭუჭყიანებისათვის, 

რაც თავისთავად უშუალო კავშირშია  ობიექტის გაჭუჭყიანების დონის ანალიზის 

მეთოდების ჩამოყალიბებასთან. ნებისმიერ ობიექტის დამჭუჭყიანებელი 

მიკროორგანიზმების სპექტრი  ძალიან ფართოა და    ცალკეული ჯგუფებისთვის    

განსხვავებული. გამომდინარე ამ სირთულიდან  მნიშვნელოვანია ანალიზის შედარებით  

საერთო/უნივერსალური  მეთოდიკის  შემუშავება.    

წარმოდგენილი სამუშაოს კვლევის მიზანს შეადგენდა მავნე მიკროორგანიზმებით 

დაბინძურებული  ობიექტის (ჰაერის  ოზონით დამუშავებამდე და დამუშავების შემდგომ ) 

სისუფთავის შემოწმების პერმანგანატული მეთოდის შემუშავება, ამ მეთოდის გამოცდა 

მოდელურ და რეალურ ობიექტებზე.   

შემოთავაზებული მეთოდიკის ძირითადი ეტაპებია: 
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1-  დამუშავებამდე და დამუშავების შემდეგ   ობიექტში მავნე ორგანიზმების რაოდენობის 

ცვლილების დადგენა. ეს შესაძლებელია განხორციელდეს   ძლიერი დამჟანგველის,კერძოდ  

კალიუმის პერმანგანატის შემჟავებულ  ხსნარში დაბინძურებული ჰაერის გატარების 

შედეგად  პერმანგანატის  კონცენტრაციის ცვლილების  დადგენით. საანალიზო  ხსნარებში 

პერმანგანატის  კონცენტრაციის დადგენა შესაძლებელია   ხსნარის კონცენტრაციის  და 

ოპტიკური სიმკვრივის  ურთიერთდამოკიდებულების საკალიბრო მრუდების საშუალებით.  

2-კალიუმის  პერმანგანატის  მეთოდის საშუალებით სხვადასხვა სახის მიკროორგანიზმებით 

გამოწვეული  დაბინძურების დონის შეფასების ერთეულის(კრიტერიუმის) დადგენის 

მცდელობა.  

მიმდინარე წლის საეტაპო კვლევის  მიზნად დაგეგმილი იყო  პერმანგანატური მეთოდის  

გამოყენების  შესაძლებლობის განსაზღვრა.   

კალიუმის პერმანგანატის    კონცენტრაციის  ოპტიკური სიმკვრივზე დამოკიდებულების 

კალიბრაციული მრუდი აგებულ  იქნა ფოტოელექტროკალორიმეტრით КФК-3 (λ= 530 ნმ,) 

ჩატარებული გაზომვების საფუძველზე. .    სურათ 1-ზე  მოცემულია  ამ დამოკიდებულების 

ამსახველი მრუდი, ცხრილში  1  კი მოცემულია ამ დამოკიდებულების ექსპერიმენტალური 

რიცხობრივი მონაცემები.  

 

 
 

   

 

    

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

      

   

      

 
 

 

          

სურათი 1. კალიუმისპერმნგანატის ხსნარების კონცენტრაციისა და ოპტიკური 

სიმკვრივეების ურთიერთდამოკიდებულების  მრუდი.  
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ცხრილი 1. 

      C   გ/ლ      D      

0 0 

0.008 0.08 

0.023 0.24 

0.040 0.40 

0.055                         0.55 

0.080                         0.80 

0.100                         1.00 

0.120                          1.20 

 

 

  ოზონირებისა და პერმანგანატის მეთოდების  შემოწმება ჩატარებული იქნა  მოდელურ 

სისტემაში. ამისათვის ხელოვნურად  შექმნილი იქნა 1მ3 მოცულობის  დაბინძურებული 

ჰაერის   იზოლირებული სივრცე, რომელშიც  ჰაერის დასაბინძურებლად    მოთავსებული 

იყო 4 კგ ახლად ფორმირებული   საქონლის    ნაკელი, რომელიც ყოველი ცდის წინ 

იცვლებოდა ახლით.  სისტემის პრინციპიალური  სქემა მოცემულია სურათზე 2.  სადაც: 1- 

იზოლირებული სივრცე; 2- სივრცის ძირზე გაშლილი ნაკელის ფენა; 3- სივრცეში ნაკელის 

თავზე HAILEA ფირმის ჰაერის კომპრესორი   მარკით ACO-328კომპრესორი;  კომპრესორთან 

მიერთებულია ჰაერის გამოსასვლელი მილი (4), რომელიც გამოდის იზოლირებული 

სივრციდან და შედის  ან  ჭურჭელში (5),  რომელშიც ასხია კალიუმის ჰერმანგანატი, ან  

ოზონატორში(6)  საიდანაც გამოსული ოზონირებული ჰაერი მილით (6) გადის  კალიუმის 

პერმანგანატიან ხსნარში (7).  მილებს 4 და 7  ბოლოში აქვთ  ჰაერის გამფრქვევები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ აირის სათანადო დისპერსიით გაფრქვევას პერმანგანატის ხსნარში. 

იზოლირებულ სივრცეს აქვს სარკმელი (8), რომლიდანაც შედის ჰაერი.     ცდები ტარდებოდა  

0,04 გ/ლ და 0,08 გ/ლ კონცენტრაციის კალიუმის პერმანგანატის  ხსნარში.  კომპრესორიდან  

გამოსული ჰაერის ნაკადის სიჩქარე შეადგენდა   6 ლ/წთ. ოზონატორის  წარმადობა 

შეადგენდა 0,4 გ-ს  საათში. 2022 წლის კვლევების  ეტაპი არ მოიცავს ოზონირებული ჰაერის 

გატარებას პერმანგანატის ხსნარში.  
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      სურათი 2- მიკროორგანიზმებით „დაბინძურებული― ჰაერის ოზონირებით გასუფთავების  

შესასწავლი მოდელური კამერა: 1- საკუთრივ იზოლირებული კამერა, 2- აირის 

დაბინძურების წყაროს-ნაკელის ფენა, 3 - აირის კომპრესორი, 4- კომპრესორიდან აირის 

გამოსასვლელი მილი,     5- კალიუმის პერმანგანატიანი ჭურჭელი,  6-  ოზონირებული ჰაერის 

მილი, 7-    კალიუმის პერმანგანატიანი ხსნარი, 8 - იზოლირებულ სივრცეში ჰაერის 

შესასვლელი სარკმელი. 

 

   საანალიზოდ აღებული იქნა ორივე ხსნარიდან 200-200 მლ. ამ ხსნარებში    კომპრესორის 

დახმარებით ტარდებოდა დაბინძურებული აირი 1, 2 და 3 საათის განმავლობაში. როგორც 

მიღებული მონაცემებიდან ჩანს (ცხრილი2) ორივე კონცენტრაციის ხსნარში 2 და 3 საათის 

განმავლობაში კომპრესორიდან დაბინძურებული ჰაერის გატარების შედეგად მიღებული 

იქნა თითქმის ერთნაირი შედეგი: 0,038 და 0,034 გ/ლ  პირველ ხსნარში და 0,045 და 0,042 გ/ლ 

მეორე ხსნარში (ცხრილში 2-ში იხილეთ რუხი ფერის მონიშვნები).  რაც მიანიშნებს,  რომ  

დაჟანგვის პროცესი 2საათის შემდეგ    მნიშვნელოვნად შემცირებულია. დღე -ღამური 

დაყოვნებების შემდეგ ორივე კონცენტრაციის პერმანგანატის ხსნარში დაბინძურებული 

აირის დაჟანგვის პროცესი გაგრძელდა პირველ ხსნარში 0,038 გ/ლ-დან- 0,008 გ/ლ-მდე, 

მეორე ხსნარში 0,045 გ/ლ-დან-0,026 გ/ლ-მდე. რაც მიუთითებს იმაზეც ,რომ  ნაკელით 

დაბინძურებულ ჰაერში იყო ისეთი ორგანული ნივთიერებები, რომლებიც ძნელად და ნელა 

იჟანგება, ამასთან დაბალი კონცენტრაციის ხსნარების შემთხვევაში  კალიუმის 

პერმანგანატის კონცენტრაციის შემცირება 3 საათში  საგრძნობლად ნაკლებია  (0,012 და 0,016 

გ/ლ), ვიდრე მაღალი კონცენტრაციის ხსნარში  (0,027 და 0,030 გ/ლ). ასეთი  განსხვავებები  

ლოგიკურია და აიხსნება   იმით, რომ კონცენტრირებულ ხსნარში  დაჟანგვა უფრო 

ინტენსიურად მიმდინარეობს. ამით აიხსნება ის, რომ   მაქსიმალურ დაჟანგვას  დაბალი 

კონცენტრაციის პერმანგანატი ანდომებს მეტ დროს (8 დღე-ღამე) ვიდრე მაღალი 

კონცენტრაციის ხსნარი (4 დღე-ღამე). ამ ახსნას ადასტურებს ისიც, რომ ერთი  და იგივე 
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რაოდენობა  მიკროორგანიზმების სრული დაჟანგვისათვის(ორივე შემთხვევაში ხსნარში 

ტარდებოდა ერთი და იგივე რადენობის აირი) ორივე ხსნარში იხარჯება პერმანგანატის 

პრაქტიკულად ერთი და იგივე რაოდენობა,   0,042გ/ლ  (დაბალი კონცენტრაციის 

პერმანგანატის ხსნარისათვის)  და 0,046 გ/ლ (მაღალი  კონცენტრაციის პერმანგანატის 

ხსნარისათვის). ხანგძლივი დროის მანძილზე   კონცენტრაციის     კლებას     შეიძლება ორი 

მიზეზი ქონდეს:  პერმანგანატის ხსნარში დაბინძურებული აირით შეტანილი მიკრობების 

დაჟანგვის შედეგად მიღებული ფრაგმენტების   შემდგომი დაჟანგვა და აირის 

შემადგენლობაში განსხვავებული  მიკროორგანიზმების არსებობა.   

 

 

                                                                                                                                ცხრილი  2 

კალიუმის პერმანგანატის ხსნარის ოპტიკური სიმკვრივის და  კონცენტრაციის ცვლილება 

მასში დაბინძურებული აირის გატარების  და ხსნარის სხვადასხვა დროით დაყოვნების  

შემდეგ    

№1 KMnO4  

ხსნარში 

დაბინძურებული 

ჰაერის 

გატარების და 

დაყოვნების                                              

დრო                                                                    

D   C, გ/ლ        სხვაობა,  

გ/ლ 

№2 KMnO4  

ხსნარში 

დაბინძურებული 

ჰაერის 

გატარების და 

დაყოვნების დრო                                                   

D C, გ/ლ        სხვაობა,  

გ/ლ 

0 

1 სთ-გატარება  
0,540 

0,424        

 0,050 

0,045              

 

0,005 

0 

1სთ- გატატარება                

0,754 

0,674         

0,072 

0,064        

0 

0,008 

2 სთ-გატარება 0,378       0,038                    0,012     

    1 დღე-ღამე    

   დაყოვნება                  

0,601          0,055         0,020 

3 დღე-ღამე   

       დაყოვნება    

0,241        0,024                     0,026 3 დღე-ღამე  

დსყოვნება         

0,149            0,010         0,062 

    4 დღე-ღამე  

დაყოვნება         

0,156            0,012         0,060 

5 დღე-ღამე   

     დაყოვნება 

0,220        0,020                     0,030     

6 დღე-ღამე   

     დაყოვნება     

0,216        0,019 0,031     

     2სთ-გატარება           0,468 0,045          0,027       

    1 დღე-ღამე 

დაყოვნება            

0,291            0,027         0,045 

    3 დღე-ღამე     

დაყოვნება                

0,149            0,010         0,060 

3სთ-გატარება                                                                      0,332         0,034                      0,016 3სთ-გატარება   0,465 0,042 0,030 

3 დღე-ღამე  0,165         0,015                      0,035 3 დღე-ღამე           0,308              0,030        0,042 
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დაყოვნება            

    4 დღე-ღამე           0,269              0,026        0,046 

5 დღე-ღამე  

დაყოვნება                     

0,126         0,012                      0,038     

6 დღე-ღამე   

დაყოვნება                    

0,116         0,011                      0,039     

7 დღე-ღამე     

დაყოვნება                  

0,105         0,010 0,040     

8 დღე-ღამე            0,082 0,008 0,042     

 

 

 სხვადასვა წარმოშობის  მიკროორგანიზმებით გამოწვეული დაბინძურებული აირების  

რაოდენობრივი დახასიათებისთვის ( ანუ დაბინძურების ერთეულად ) შერჩეული იქნა 

ეთილის სპირტი. ამ მიზნით  დასადგენი იყო   ეთილის სპირტის დაჟანგვისას  დახარჯული  

პერმანგანატის რაოდენობები.    ეთილის სპირტი არჩეული იყო, როგორც შედარებით 

მარტივი ორგანული ნაერთი, რომელიც პერმანგანატის არეში სწრაფად  განიცდის დაჟანგვას 

და დაჟანგვის ეს ხანგძლივობა ნაკლებად უნდა შეიცავდეს დაჟანგვის საწყის ეტაპზე 

მიღებული ფრაგმენტების შემდგომი დაჟანგვის ხანგძლივობებს.              

მომზადებული იქნა საკვლევი ხსნარები- პერმანგანატის ერთნაირ (200მლ) და სპირტების 

სხვადასხვა მილილიტრების თანაფარდობით: 1)200მლ+5მლ, 2) 200მლ + 3მლ, 3)200მლ + 2მლ, 

4)200მლ + 1მლ, 5)200მლ + 0,5მლ) და დაყოვნებებით ( 5წთ, 10წთ, 15წთ, 20წთ,25წთ ). 

ჩატარებული იქნა დაკვირვება პერმანგანატის მიერ სპირტის დაჟანგვაზე (ცხრილი 3).   

 

ცხრილი 3 

კალიუმის პერმანგანატის საშუალებით ეთილის სპირტის დაჟანგვა. KMnO4  (საწყისი) -  

0,777(D) – 0,074 გ/ლ,         

№ საკვლევი  ხსნარი 

KMnO4(200მლ+ C2H5OH 

                       

დაყოვნების დრო, წთ                                      D                C გ/ლ   სხვაობა 

გ/ლ 

1 200მლ+5მლ                         5 

10 

15 

20 

0,767         

0,758        

0,740          

0,704                      

0,073 

0,071                

0,065    

0,061                           

0,001 

0,003 

0,009 

0,013  

2 200მლ+3მლ                       5 

10 

15 

20 

0,750  

0,748 

0,745 

0,736 

0,068 

0,068 

0,066 

0,064 

0,007 

0,007 

0,008 

0,010  

ცხრილში 3 მოცემული მონაცემები მიუთითბენ იმაზე რომ  ეთილის სპირტის შემთხვევაშიც  

ადგილი აქვს დაჟანგვის პროცესის გარკვეულ ხანგძლივობას. ეს ხანგძლივობა 
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მნიშვნელოვნად უფრო მცირეა ვიდრე  ცხრილი 2-ის შემთხვევაში, მაგამ მაინც ნაკლებად  

სავარაუდოა  ეთილის სპირტის  მონაცემები  მისაღები იყოს  „დაბინძურების ერთეულის― 

მაგალითად.  ეთილის სპირტში მაინც ორი ნახშირბადია და  დაჟანგვის გარკვეული ეტაპებია 

გასავლელი ამ ნახშირბადების  CO2-ად დასაჟანგად. ამ თვალსაზრისით სავარაუდოდ უფრო 

პერსპექტიული იქნება  მეთანოლის  შემთხვევა.   

პერმანგნატის მეთოდის რეალურ ობიექტზე  გამოცდის მიზნით უნივერსიტეტის 

ბიბლიოთეკის ორი 118 და 018 წიგნსაცავებიდნ წამოღებული იყო ამ საცავების ჰაერით  

დამუშავებული (გარკვეულ რეჟიმში  )  თითო ლიტრი წყალი. წინასწარი, „შეგრძნებითი―  

(ყნოსვითი მეთოდი, სუნი) მეთოდებით დაგენილი მონაცემების საფუძველზე,   საცავების 

ჰაერი მნიშვნელოვნად განსხვავებული უნდა ყოფილიყო ჯანმთელობისთვის ტოქსიკური  

ბიოლოგიური  ნაერთებით დაბიძურების  თვალსაზრისით.   

ამჟამად ამ საცავებში არსებული  ჰაერის  გასასუთავებლად გამოყენებული აქვთ „ჰაერის 

ვენტილატორი-კონდენსორები― რომელიც შეიწოვს  საცავის ჰაერს,  გაატარებს დაბალ 

ტემპერატურაზე, დააკონდენსირებს ჰაერში არსებულ სინესტეს და „ჭუჭყს―,   და ისევ გადის 

საცავში. ამდენად ამ  წყალში უნდა ყოფილიყო  საცავის აირში არსებული ტოქსიკური 

მიკროორგანიზმების  გარკვეული რაოდენობა,  და  ვინაიდან 118 საცავი ((წიგნები 

არაგერმანულია))  ამ მხრივ შედარებით „სუფთა― უნდა ყოფილიყო  ვიდრე 018 (გერმანული), 

ამ უკანასკნელსთვის პერმანგანატის   კონცენტრაციის ცვლილება უდა ყოფილიყო უფრო 

მეტი.  ცხრილი 4-ის მონაცემები მიუთითებენ,   რომ მეთოდი  სწორ რეაგირებას აკეთებს    

წიგნსაცავის ჰაერში        მიკროორგანიზმების შემცველობაზე, რამე თუ 018 საცავში, 

(რომელშიც ინახება გერმანული წიგნები), აუტანელი სუნია, შესაბამისად ანალიზმაც  აჩვენა 

დაბინძურების მატება ამ საცავში. 

კვლევის ამ ეტაპზე, წიგნსაცავებში ჩატარებული  ცდები არ იძლევა   რაოდენობრივი 

დასკვნების  გაკეთების  შესაძლებლობას, რამე თუ  ამ ორ სხვადასხვა საცავში მომქმედი   

„ვენტილატორები―განსხვავებული მახასიათებლებისაა.  განსხვავებიული და უცნობია 

აგრეთვე ზუსტად რა ხანგრძლივობით  მუშაობდენ ეს „ვენტილატორები― კონდენსირებული 

ხსნარებიდან  ნიმუშების აღებისას. 

                                                                                                                                                 ცხრილი 4 

ბიბლიოთეკის 118 და 018 წიგნსაცავების ჰაერით  გაჯერებული წყლის   დაჟანგვა კალიუმის 

პერმანგანატით. ცდაში გამოყენებული KMnO4-ის   ხსნარის კონცენტრაციაა  0,074 გ/ლ;                  

    საანალიზო ხსნარის შემადგენლობა  KMnO4 -ის კინცენტრაცია 

ცდის შემდეგ,  

გ/ლ    

KMnO4 -ის კინცენტრაციის 

  ცვლილება ცდის 

შედეგად,,  გ/ლ    

50 მლ წყალი + 50მლ KMnO4     (ყრუ ცდა)   0,037 0,0 

50 მლ 118 წიგნსაცავის წყალი + 50მლ KMnO4     0,032 0,027 

50 მლ 018 წიგნსაცავის წყალი + 50მლ KMnO4      0,024 0,022 
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     ამრიგად, კალიუმის პერმანგანატის გამოყენება აღნიშნულ კვლევაში საშუალებას იძლევა 

შემოწმდეს ობიექტის დაბინძურებული ჰაერის ოზონით გასუფთავების ხარისხი ,ასევე 

დადგენილია კალიუმის პერმანგანატის მიერ დაჟანგული დაბინძურებული უცნობი აირის 

შესაბამისი ეთილის სპირტის ექვივალენტური რაოდენობები. რაც შეეხება წიგნსაცავების 

ჰაერით გაჯერებულ წყალს, შეიმჩნევა მცირედი განსხვავებები რომლებიც შესაბამება     

სავარაუდოს.  

 

 

კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, მომავალი  კვლევის სპეციფიკა შეიძლება დაყოფილ 

იქნას შემდეგ   მიმართულებებად: 

1.  პირველი მიმართულება - კვლევები პერმანგანატური მეთოდით  წინგსაცავების 

აირის დაბინძურების ხარისხის დადგენის მიზნით კვლევის ობიექტებად, გარდა № 

018 წიგნსაცავისა  (რომელიც ყველაზე უფრო დაზიანებულია მიკროორგანიზმების 

თვალსაზრისით, გერმანული მასალა) შეირჩეს ყველაზე საღი წინგსაცავი რომელის 

მდგომარეობა შეესაბამება სტანდარტის  მოთხოვნებს.  

2. მეორე მიმართულება - შეიქმნას  მცირე გაბარიტიანი ექსპერიმენტალური  

ექსპლუატაციის თვალსაზრისით დანადგარი, რომელიც შედგება: მცირე 

გაბარიტიანი, დროში  სტაბილური  პარამეტრების მქონე ოზონატორისაგან, რომელიც 

დაკომპლექტებული იქნება ჰაერის კომპრესორის და ჰაერის ნაკადის 

სარეგულირებელი სისტემით; 1-2 ლიტრის მოცულობის ჭურჭლისგან, რომელშიც 

მოხდება კომპრესორით მიწოდებული წიგნსაცავის „ჭუჭყიანი ჰაერის―  გატარება 

პერმანგანატის ხსნარში;  

3. სტაბილური წარმადობის  მქონე ოზონატორის შემუშავებას  რომელიც 

უზრუნველყოფს წიგნსაცავშივე ჰაერის მიწოდებას პერმანგანატის ხსნარიან 

ჭურჭელში.  ტერიტორიაზე სტაბილური სხვადასხვა სიმძლავრის კომპრესორების 

გამოყენება კი გვეხმარება სიჩქარის დარეგულირებით დაბინძურებული აირი ისე 

გავატაროთ პერმანგანატის ხსნარში,რომ რაც შეიძლება ბოლომდე მოხდეს დაჟანგვა. 

4. წიგნსაცავებში არსებული წიგნებზე ოზონის მოქმედებების შესაძლებლობა.  
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7.3. სტატიები 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI;  

ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების რაოდენობა 

1. Тушурашвили Р.Г.,Панчвидзе М.В.,Басиладзе Ц.М.,Шанидзе Г.В.,Мамардашвили М.И.,Квирквелия 

Н.М.,Табатадзе С.В.,  

2. Применение озона для модификации некоторых сельскохозяйственных култур. Slovak International 

Scientific Journal, 2022,№ 63, 4-8. ISSN 5782-5319  

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
1.    სამუშაოში შესწავლილია ოზონის გავლენა ზოგიერთი სასოფლო-სამეურნეო კულტურის, კერძოდ 

კიტრის , პომიდორის, სიმინდის თესლებზე, მათი აღმოცენების ინტენსიფიცირებისა და ზრდის 

სტიმულირების მიზნით. ასევე შესწავლილია ოზონ-ჰაერის ნარევის გავლენა მანდარინის შენახვის 

ვადის გახანგრძლივებაზე. 

2.    დადგენილია ოზონის გამოყენების პერსპექტიულობა თესლების ოზონიანი წყლითა და ოზონ-

ჰაერის ნაკადით დამუშავებისას, ასევე ოზონ-ჰაერის  ნაკადით მანდარინის ყოველდღიური 

დამუშავებისას(60 წთ, ოთახის ტემპერატურა) მისი შენახვის ვადის გახანგრძლივებაზე სამ თვემდე. 

a 

 

 

 

 

 



  
ანგარიშის ფორმა №1

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი

2022 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში
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1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი:
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; 
პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. თანამედროვე ეგზოდინამიკური პროცესების კვლევა მდ. რიონის შუა წელში, 1.5. დედამიწის და 
მასთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებანი, ფიზიკური გეოგრაფია;  (2022 – 2025)
2. შავი ზღვის საქართველოს სანაპიროს მორფოლოგია და დინამიკა, 1.5. დედამიწის და მასთან 
დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებანი, ოკეანოგრაფია,  ჰიდროლოგია, წყლის 
რესურსები, (2022-2024)
3. საქართველოს კარსტული მასივების შესწავლა და მათი ტურისტულ-რეკრეაციული 
პოტენციალის გამოვლენა; 1.5. დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი 
მეცნიერებანი, ფიზიკური გეოგრაფია;   2019-2024
4. საქართველოს უღელტეხილების პოტენციალი სამთო ტურიზმის, ალპინიზმის განვითრებისა და 
სახელმწიფოს სტრატეგიული უსაფრთხოებისათვის, 1.5. დედამიწის და მასთან დაკავშირებული 
გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებანი, ფიზიკური გეოგრაფია;    (2021-2025)
5. თბილისის დემოგრაფიული პოტენციალი. 5.7. სოციალური და ეკონომიკური გეოგრაფია; 2022 წწ.
6. მყინვარების ენის აბლაციის კვლევა. 1.5. დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს 
შემსწავლელი მეცნიერებანი, ფიზიკური გეოგრაფია;  (2019-2025)
7. ატმოსფერული პროცესების უკიდურესი გადახრები რეჟიმული   მდგომარეობიდან (ე.წ. 
სტიქიური მოვლენები), მათი გაჩენის წინა პერიოდში მიწისპირული ჰაერის მდგომარეობის 
კომპლექსური, ექსპერიმენტული შესწავლა და პროგნოზირების მეთოდების დამუშავება. 1.5. 
დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებანი, მეტეოროლოგია და 
ატმოსფერული მეცნიერებები; (2019-2023)
8. საქართველოს წყლის რესურსების გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა (გსს). 1.5. დედამიწის 
და მასთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებანი, ოკეანოგრაფია,  ჰიდროლოგია, 
წყლის რესურსები (2019-2025)
9. საქართველოს გეოგრაფიული გარემოს ტრანსფორმაცია, ბუნებრივ-რესურსული პოტენციალის 
შეფასება და გეოინფორმაციული ბაზის შექმნა, ისტორიული ტოპონიმიის კვლევა.  (რაჭა-ლეჩხუმის 
რეგიონი), 1.5. დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებანი, 
ფიზიკური გეოგრაფია;  2019-2022
10. საქართველოს დემოგრაფიული პოტენციალი. საზოგადოებრივი გეოგრაფია (მოსახლეობის 
გეოგრაფია); 5.7. სოციალური და ეკონომიკური გეოგრაფია;  (2019-2022).
11. საქართველოს კახეთის რეგიონის კომპლექსური გეოგრაფიული ატლასის შედგენა და 
გამოსაცემად მომზადება; 1.5. დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი 
მეცნიერებანი, (2019 – 2022)
12. ჰიდროლოგიური ტერმინების სამენოვანი ლექსიკონი (რუსულ-ინგლისურ-ქართული), (გსს). 
1.5. დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებანი, ოკეანოგრაფია,  
ჰიდროლოგია, წყლის რესურსები (2019-2022)

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. გ. ლომინაძე (ხელმძღვანელი), მ. გონგაძე, (მკვლევარი-მეწყრული და ღვარცოფული ფორმების 
იდენტიფიცირება), გ. გაფრინდაშვილი, (მკვლევარი-მეწყრული და ღვარცოფული ფორმების 
იდენტიფიცირება), გ. ყავლაშვილი, (მკვლევარი-გის და კარტოგრაფიული სამუშაოს უზრუნველყოფა)
2. გ. ლომინაძე, (ხელმძღვანელი), მ. გონგაძე-მკვლევარი, გ. ყავლაშვილი-მკვლევარი  (გის და 
კარტოგრაფიული სამუშაოს უზრუნველყოფა)
3. ლაშა ასანიძე, გიორგი ჩართოლანი, თამარ თოლორდავა  - ზედაპირული და მიწისქვეშა კარსტული 
ფორმების სპელეო-გეომორფოლოგიური შესწავლა და მათი გავრცელების არეალების განსაზღვრა: 
მღვიმეების მორფომეტრიულ-მორფოგრაფიული აგეგმვა:  კარტული რელიეფის 3D მოდელირება. ზაზა 
ლეჟავა, კუკური წიქარიშვილი, ნანა ბოლაშვილი - ასხის კირქვული მასივის  კლიმატისა და მიწისქვეშა 
კარსტული წყლების როლი კარსტგაჩანაში; მიკვლეული კარსტული მღვიმეების კლიმატური და  
ჰიდროლოგიური გამოკვლევები.
4.   რევაზ ხაზარაძე - პროექტის ხელმძღვანელი, ძირითადი შემსრულებელი; ელენე სალუქვაძე - 
ძირითადი შემსრულებელი
5. გიორგი ხომერიკი - თბილისის დემოგრაფიული ცვლილებების ისტორია; ალექსანდრე შახნაზაროვი  - 
თბილისის დემოგრაფიული ცვლილებების ისტორია; გიორგი მელაძე - თბილისის მოსახლეობის 
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ბუნებრივი და მექნიკური მოძრაობა; ნანა ნადარეიშვილი - თბილისის მოსახლეობის სქესობრივ-
ასაკობრივი და ეროვნული სტრუქტურა; ნანა კვირკველია - თბილისის მოსახლეობის სქესობრივ-
ასაკობრივი და ეროვნული სტრუქტურა; მზია თუთბერიძე - თბილისის მოსახლეობის სოციალური-
ეკონომიკური მდგომარეობა (ცხოვრების დონე და სოციალური პრობლემები); სოფიკო ჯვარშეიშვილი - 
თბილისის მოსახლეობის სოციალური-ეკონომიკური მდგომარეობა (ცხოვრების დონე და სოციალური 
პრობლემები); გივი თავაძე - თბილისის მოსახლეობის სოციალური-ეკონომიკური მდგომარეობა 
(ცხოვრების დონე და სოციალური პრობლემები)
6. თამაზ ყარალაშვილი - ქვემიმართულების კოორდინატორი; ნანა ბოლაშვილი - საკვლევი თემის 
გარშემო არსებული ლიტერატურის მოძიება-დამუშავება, თემატური რუკების შექმნა; აკაკი ნადარაია - 
საველე სამუშაოებში მონაწილეობა, უპილოტო საფრენი აპარატის მართვა მონაცემთა ბაზების 
სტრუქტურის შექმნა, მონაცემთა ბაზების შედგენა, თემატური რუკების შექმნა; გურამ იმნაძე - საველე 
სამუშაოებში მონაწილეობა, უპილოტო საფრენი აპარატის მართვა მონაცემთა ბაზების სტრუქტურის 
შექმნა, მონაცემთა ბაზების შედგენა, თემატური რუკების შექმნა; გურამ იმნაძე - საველე სამუშაოებში 
მონაწილეობა, უპილოტო საფრენი აპარატის მართვა მონაცემთა ბაზების სტრუქტურის შექმნა, მონაცემთა 
ბაზების შედგენა, თემატური რუკების შექმნა; ვახტანგ გელაძე - მონაცემთა ბაზების სტრუქტურის შექმნა, 
მონაცემთა ბაზების შედგენა, თემატური რუკების შექმნა;
7. კუკური თავართქილაძე - ქვემიმართულების კოორდინატორი; რევაზ სოლომონიძე - საველე 
სამუშაოები და მონაცემთა პირველადი დამუშავება.
8. ვახტანგ გელაძე - ქვემიმართულების კოორდინატორი; ნანა ბოლაშვილი, ნინო მაჭავარიანი, თამაზ 
ყარალაშვილი, ნანა გეთიაშვილი - ლიტერატურული მასალის მოძიება, დამუშავება და ბაზების 
ფორმირებაში მონაწილეობა
9. ელენე სალუქვაძე - პროექტის ხელმძღვანელი, ძირითადი შემსრულებელი, გამოყო ცალკეული 
ლანდშაფტური ერთეულები ლანდშაფტის სახის დონეზე.  გამოყოფილი ლანდშაფტების რესურსული 
პოტენციალის და ეკოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით შეადგინა ამბროლაურის, ონის და  
ცაგერის  მუნიციპალიტეტების მსხვილმასშტაბიანი ლანდშაფტური  რუკები. თამილა ჩალაძე, ძირითდი 
შემსრულებელი, შექმნა GIS-ით მსხვილმასშტაბიანი რუკების მონაცემთა ბაზები და ტექნიკურად  
უზრუნველყო ამბროლაურის, ონის და ცაგერის მუნიციპალიტეტების ლანდშაფტური რუკების  შედგენა. 
თამარ ხარძიანი (პროექტში მონაწილეობდა 1 წელი - 2019 წ),  GIS-ით  შეადგინა ამბროლაურის და ონის 
მუნიციპალიტეტების ჰიფსომეტრიული, რელიეფის დახრილობის, რელიეფის დანაწევრების, ფერდობთა 
ექსპოზიციის და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის წითელი ნუსხის სახეობების გავრცელების რუკები. 
ვალერიანე კეკენაძე - მოიძია და გამოიკვლია ამბროლაურის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტების  
ისტორიულ ტოპონიმები.
10. ვაჟა ნეიძე -  კვლევის საერთო ხელმძღვანელი 2019-2020 წწ; გიორგი ხომერიკი - დემოგრაფიული 
ცვლილებების ისტორია; ალექსანდრე შახნაზაროვი  - დემოგრაფიული ცვლილებების ისტორია; გიორგი 
მელაძე - მოსახლეობის ბუნებრივი და მექნიკური მოძრაობა; ნანა ნადარეიშვილი - მოსახლეობის 
სქესობრივ-ასაკობრივი და ეროვნული სტრუქტურა; ნანა კვირკველია - მოსახლეობის სქესობრივ-
ასაკობრივი და ეროვნული სტრუქტურა; მზია თუთბერიძე - მოსახლეობის სოციალური-ეკონომიკური 
მდგომარეობა (ცხოვრების დონე და სოციალური პრობლემები); სოფიკო ჯვარშეიშვილი - მოსახლეობის 
სოციალური-ეკონომიკური მდგომარეობა (ცხოვრების დონე და სოციალური პრობლემები); გივი თავაძე - 
მოსახლეობის სოციალური-ეკონომიკური მდგომარეობა (ცხოვრების დონე და სოციალური პრობლემები)
11. გულიზა ლიპარტელიანი - პროექტის ხელმძღვანელი, კონცეფცია, რუკები, ტექსტი, დიზაინი, ხუთი 
ფურცლის ავტორი, ოცამდე  რუკის თანაავტორი, ტექსტების დიდი ნაწილის ავტორი, დიზაინის  
განმსაზღვრელი; თამარ ჭიჭინაძე - მეცნიერი, თემატური რუკების შედგენა და გაფორმება ორი ფურცლის 
თანაავტორი, რვა ფურცლის შემდგენელი; ზაზა გულაშვილი - მეცნიერი, ინფორმაციის 
მოპოვება/დამუშავება, დამთავრებული  ფურცლების ტექნიკური რედაქტირება ერთი ფურცლის ავტორი, 
12 ფურცლის შემდგენელი; რომან კუმლაძე - მეცნიერი (0,5 განაკვეთზე), თემატური რუკების შედგენა და 
გაფორმება სამი ფურცლის ავტორი, 3 ფურცლის თანაავტორი,  7 ფურცლის შემდგენელი; თამარ ცხაკაია - 
ინჟინერი, ინფორმაციის მოპოვება და სისტემატიზაცია ორი ფურცლის ინფორმაციის მოპოვება და 
დამუშავება, კორექტურა, ბიბლიოგრაფიაზე მუშაობა; ანი შეროზია - ინჟინერი, თემატური რუკების 
შედგენა და გაფორმება ათი ფურცლის შემდგენელი; ნიკა სუქნიძე - ინჟინერი, ინფორმატიკოსი, გის-ის 
მონაცემთა ბაზებზე მუშაობა რვა ფურცლის შემდგენელი; ნატო სოლოღაშვილი – სპეციალისტი, 
თემატური რუკების შედგენა და გაფორმება ხუთი ფურცლის ავტორი,  4 ფურცლის თანაავტორი,  11 
ფურცლის შემდგენელი; გვანცა წირღვავა –  სპეციალისტი, თემატური რუკების შედგენა და გაფორმება 
ერთი ფურცლის ავტორი, 3 ფურცლის თანაავტორი, 8 ფურცლის შემდგენელი; რუსუდან ღვინაძე – 
სპეციალისტი, თემატური რუკების შედგენა და გაფორმება თორმეტი ფურცლის შემდგენელი; სოფიო 



4

ხორბალაძე - სპეციალისტი, თემატური რუკების შედგენა და გაფორმება, ერთი ფურცლის ავტორი, 1 
ფურცლის თანაავტორი,  1 ფურცლის შემდგენელი.  ატლასის  განყოფილებების თავფურცლების ავტორი.
12. ქვემიმართულების ხელმძღვანელი - ნინო მაჭავარიანი, ლექსიკონის შემდგენლები: ვახტანგ გელაძე 
ნანა ბოლაშვილი თამაზ ყარალაშვილი. მთავარი რედაქტორი ნანა გეთიაშვილი

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი 
პროექტების შესრულების შედეგები 

2.1. 
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. თანამედროვე ეგზოდინამიკური პროცესების კვლევა მდ. რიონის შუა წელში. 1.5. დედამიწის და 
მასთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებანი, ფიზიკური გეოგრაფია;   2022 – 2025
2. შავი ზღვის საქართველოს სანაპიროს მორფოლოგია და დინამიკა, დინამიკა, 1.5. დედამიწის და 
მასთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებანი, ოკეანოგრაფია,  ჰიდროლოგია, 
წყლის რესურსები, (2022-2024)
3. საქართველოს კარსტული მასივების შესწავლა და მათი ტურისტულ-რეკრეაციული 
პოტენციალის გამოვლენა;  1.5. დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი 
მეცნიერებანი, ფიზიკური გეოგრაფია;   2019-2024
4. საქართველოს უღელტეხილების პოტენციალი სამთო ტურიზმის, ალპინიზმის განვითრებისა და 
სახელმწიფოს სტრატეგიული უსაფრთხოებისათვის, 1.5. დედამიწის და მასთან დაკავშირებული 
გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებანი, ფიზიკური გეოგრაფია;    (2021-2025)
5. თბილისის დემოგრაფიული პოტენციალი. 5.7. სოციალური და ეკონომიკური გეოგრაფია;  2022.
6. მყინვარების ენის აბლაციის კვლევა. 1.5. დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს 
შემსწავლელი მეცნიერებანი, ფიზიკური გეოგრაფია;  (2019-2025)
7. ატმოსფერული პროცესების უკიდურესი გადახრები რეჟიმული   მდგომარეობიდან (ე.წ. 
სტიქიური მოვლენები), მათი გაჩენის წინა პერიოდში მიწისპირული ჰაერის მდგომარეობის 
კომპლექსური, ექსპერიმენტული შესწავლა და პროგნოზირების მეთოდების დამუშავება, 1.5. 
დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებანი, მეტეოროლოგია და 
ატმოსფერული მეცნიერებები; (2019-2023)
 8. საქართველოს წყლის რესურსების გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა (გსს), 1.5. დედამიწის 
და მასთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებანი, ოკეანოგრაფია,  ჰიდროლოგია, 
წყლის რესურსები (2019-2025)

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. გ. ლომინაძე (ხელმძღვანელი), მ. გონგაძე, (მკვლევარი-მეწყრული და ღვარცოფული ფორმების 
იდენტიფიცირება), გ. გაფრინდაშვილი, (მკვლევარი-მეწყრული და ღვარცოფული ფორმების 
იდენტიფიცირება), გ. ყავლაშვილი, (მკვლევარი-გის და კარტოგრაფიული სამუშაოს უზრუნველყოფა)
2. გ. ლომინაძე, (ხელმძღვანელი), მ. გონგაძე-მკვლევარი, გ. ყავლაშვილი-მკვლევარი  (გის და 
კარტოგრაფიული სამუშაოს უზრუნველყოფა)
3. ლაშა ასანიძე, გიორგი ჩართოლანი, თამარ თოლორდავა  - ზედაპირული და მიწისქვეშა კარსტული 
ფორმების სპელეო-გეომორფოლოგიური შესწავლა და მათი გავრცელების არეალების განსაზღვრა: 
მღვიმეების მორფომეტრიულ-მორფოგრაფიული აგეგმვა:  კარტული რელიეფის 3D მოდელირება. ზაზა 
ლეჟავა, კუკური წიქარიშვილი, ნანა ბოლაშვილი - ასხის კირქვული მასივის  კლიმატისა და მიწისქვეშა 
კარსტული წყლების როლი კარსტგაჩანაში; მიკვლეული კარსტული მღვიმეების კლიმატური და  
ჰიდროლოგიური გამოკვლევები.
4.   რევაზ ხაზარაძე - პროექტის ხელმძღვანელი, ძირითადი შემსრულებელი; ელენე სალუქვაძე - 
ძირითადი შემსრულებელი
5. გიორგი ხომერიკი - თბილისის დემოგრაფიული ცვლილებების ისტორია; ალექსანდრე შახნაზაროვი  - 
თბილისის დემოგრაფიული ცვლილებების ისტორია; გიორგი მელაძე - თბილისის მოსახლეობის 
ბუნებრივი და მექნიკური მოძრაობა; ნანა ნადარეიშვილი - თბილისის მოსახლეობის სქესობრივ-
ასაკობრივი და ეროვნული სტრუქტურა; ნანა კვირკველია - თბილისის მოსახლეობის სქესობრივ-
ასაკობრივი და ეროვნული სტრუქტურა; მზია თუთბერიძე - თბილისის მოსახლეობის სოციალური-
ეკონომიკური მდგომარეობა (ცხოვრების დონე და სოციალური პრობლემები); სოფიკო ჯვარშეიშვილი - 
თბილისის მოსახლეობის სოციალური-ეკონომიკური მდგომარეობა (ცხოვრების დონე და სოციალური 
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პრობლემები); გივი თავაძე - თბილისის მოსახლეობის სოციალური-ეკონომიკური მდგომარეობა 
(ცხოვრების დონე და სოციალური პრობლემები)
6. თამაზ ყარალაშვილი - ქვემიმართულების კოორდინატორი; ნანა ბოლაშვილი - საკვლევი თემის 
გარშემო არსებული ლიტერატურის მოძიება-დამუშავება, თემატური რუკების შექმნა; აკაკი ნადარაია - 
საველე სამუშაოებში მონაწილეობა, უპილოტო საფრენი აპარატის მართვა მონაცემთა ბაზების 
სტრუქტურის შექმნა, მონაცემთა ბაზების შედგენა, თემატური რუკების შექმნა; გურამ იმნაძე - საველე 
სამუშაოებში მონაწილეობა, უპილოტო საფრენი აპარატის მართვა მონაცემთა ბაზების სტრუქტურის 
შექმნა, მონაცემთა ბაზების შედგენა, თემატური რუკების შექმნა; გურამ იმნაძე - საველე სამუშაოებში 
მონაწილეობა, უპილოტო საფრენი აპარატის მართვა მონაცემთა ბაზების სტრუქტურის შექმნა, მონაცემთა 
ბაზების შედგენა, თემატური რუკების შექმნა; ვახტანგ გელაძე - მონაცემთა ბაზების სტრუქტურის შექმნა, 
მონაცემთა ბაზების შედგენა, თემატური რუკების შექმნა;

7. კუკური თავართქილაძე - ქვემიმართულების კოორდინატორი; რევაზ სოლომონიძე - საველე 
სამუშაოები და მონაცემთა პირველადი დამუშავება.

8. ვახტანგ გელაძე - ქვემიმართულების კოორდინატორი; ნანა ბოლაშვილი, ნინო მაჭავარიანი, თამაზ 
ყარალაშვილი, ნანა გეთიაშვილი - ლიტერატურული მასალის მოძიება, დამუშავება და ბაზების 
ფორმირებაში მონაწილეობა

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. 2022 წლის აგვისტოში ზემოთჩამოთვლილ მკვლევართა ჯგუფი მუშაობდა ეგზოდინამიკური 
პროცესების შესასწავლად მდ. რიონის შუა წელის აუზში. სამუშაოები ჩატარდა რიონის მარჯვენა და 
მარცხენა შენაკადების ხეობებში, სადაც მიმდინარეობდა გეომორფოლოგიური დაკვირვებები 
ღვარცოფული ნაკადების და მეწყრული სხეულების ჩასახვისა და განვითარების არეალებში. სოფ. 
კრიხთან არსებული ძველი სტაბილური მეწყერი იწყება სოფ. სხვავის ქვედა, ქვათაძეების უბანში და 
მისი 2 კმ-ს აღწევს. იგი ცარცული (ურგონული) ასაკის კირქვებშია გამომუშავებული, სადაც 
კრიხულასა და რიონის წყალგამყოფი სერის თხემური ნაწილის გამოფიტვისა და გრავიტაციული 
გადაადგილების შედეგად წარმოიქმნა ვრცელი დელუვიური ნაფენი ტექტონიკურად გამოყოფილი 
კირქვულ ბლოკებს შორის. შედეგად მის ზედაპირზე ვხვდებით შედარებით ახალგაზრდა ასაკის 
მერგელებსა და ქვიშაქვების სხვადასხვა ზომის ლოდებს. მის ქვედა ნაწილს(ენას) მუდმივად 
რეცხავს მდინარე კრიხულა, რაც იწვევს მეწყრული სხეულის პერიოდულ ამოქმედებას. მეწყრის 
სხეული სხვადასხვა საფეხურებისგან შედგება, რომლებიც სხვადასხვა სიღრმისა და სიგანის 
ნაპრალებითაა გამიჯნული ერთმანეთისგან. ზედაპირი ხშირი ბალახ-ბუჩქოვანი 
მცენარეულობითაა დაფარული, რაც მეწყრული სხეულის ნაწილობრივ სტაბილიზაციას უწყობს 
ხელს. ზოგ ადგილებში შეინიშნება სუსტი ეროზიული ფორმების განვითარება და მიწისქვეშა 
წყლების გამოსასვლელები. 2022 წლის მაისში, ამბროლაურის რაიონული ცენტრის ფარგლებში, 
რიონის მარჯვენა ნაპირზე, ციცაბო, ხშირი მცენარეულით დაფარული ფერდობიდან, ორდღიანი 
თავსხმა წვიმების შედეგად გამოვიდა მძლავრი ღვარცოფული ნაკადი, რომელმაც დაახლოებით 40-
50 ათასი მ3 მოცულობის მყარი მასალა გამოიტანა, რომელმაც ავტოპროფილაქტიკისა და სავაჭრო 
ობიექტების ტერიტორია, დაახლოებით 15 ჰა-მდე ფართობი დაფარა. ადგილობრივების 
გადმოცემით ასეთი ძალის ღვარცოფული ნაკადი ბოლო ნახევარი საუკუნის განმავლობაში ამ 
ტერიტორიაზე არ გამოსულა. აღსანიშნავია საკეცია-ჯვარი-ქედისუბნისა და გორის მეწყრული 
უბნები, რომლებიც ცარცული და მესამეული ასაკის ადვილადშლადი ქანების გამოფიტვისა და 
დელუვიონის სახით დაგროვებულ შრეებშია წარმოქმნილი. მდ. რიონის მარჯვენა მხარეზე 
განვითარებულია ძირაგეულის, სადმელისა და ბოსტანას მეწყრული სხეულები,  რომლებიც ელიას 
ქედის სამხრეთ ფერდობზე, ბაიოსის ვულკანური წყების ქვევით, დელუვიურ ნაფენებშია 
განვითარებული. მსხვილი მეწყრული რეგიონია წარმოდგენილი ბარეული-გორისუბანი-
აბანოეთის უბანზე, სადაც სხვადასხვა ლითოლოგიური შედგენილობის (კერძოდ თიხები, 
თიხნარები, თიხაფიქლები) ქანები იმეწყრება. სოფ. იწა გაშენებულია ძველ მეწყრულ სხეულზე, 
რომელიც ამჟამად სტაბილურია. აქ გაყავდათ სალოს მთის  ავტომაგისტრალის ალტერნატიული  
გზა, რომელიც ზამთრის თოვლიან პერიოდში დამატებითი გამტარის ფუნქციას შეიძენს. თუმცა, 
გასათვალისწინებელია ისიც რომ იწის ამჟამად სტაბილური მეწყრული სხეული საგზაო 
სამუშაოებისას  ფერდობების ჩამოჭრამ შეიძლება გამოიწვიოს მეწყრული მოძრაობის 
გამოცოცხლება. ეს განსაკუთრებით ხანგრძლივი და თავსხმა წვიმების პერიოდშია მოსალოდნელი. 
სოფ. სორთან განვითარებულია ღვარცოფული ხეობა, რომელიც მდ. რიონთან მცირე გამოზიდვის 
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კონუსს ქმნის. ხეობის შუა და ქვემო ნაწილი უშუალოდ სოფელს ებჯინება, კალაპოტი ამოვსებულია 
მძლავრი, დაუმუშავებელი, კირქვებისა და ქვიშაქვების ლოდებით. ეს მიანიშნებს მდინარის 
სათავეში არსებული ფართო გამოფიტვის კერებზე, რომლებიც მუდმივად ამარაგებენ მდინარეს 
პროლუვიური მასალით. 2022 წლის აგვისტოში ჩატარებული საველე  და შემდგომ შესრულებული 
კამერალური სამუშაოების საფუძველზე დგინდება, რომ რიონის შუა წელში, მდინარის ორივე 
მხარეზე წარმოდგენილია შედარებით სტაბილური მეწყრული სხეულები და პერიოდულად 
აქტიური ღვარცოფული ნაკადები, რომელთაც ამ წლის მაის-ივნისის ხანგრძლივმა ნალექებმა 
შეუწყვეს ხელი. მეწყრული მოძრაობები შედარებით შენელებულია, მაგრამ აუცილებელია მათი 
პერიოდული მონიტორინგი, რათა თავიდან ავიცილოთ მათი კატასტროფული გამოვლინებები.
2. თემის ირგვლივ  არსებული ლიტერატურის გაცნობა, სხვადასხვა შინაარსის მსხვილმაშტაბიანი 
ტოპორუკების და ასევე კოსმოსური სურათების დამუშავება, საველე კვლევის საბაზისო უბნების 
მონიშვნა და სანაპიროს წყალზედა წყალქვეშა აგეგმვა ბათუმის კონცხთან, ზღვის კიდის ხაზის 
დინამიკის ანალიზი,  საველე კვლევის შედეგების დამუშავება. შავი ზღვის საქართველოს სანაპირო 
ზონის დინამიკა უკანასკნელ ათწლეულებში და განსაკუთრებით ბოლო ნახევარი საუკუნის 
განმავლობაში უაღრესად არასტაბილური და რთული აღმოჩნდა. მიუხედავად მსოფლიო ოკეანის 
დონის აწევის მზარდი ტემპისა, ზღვის სანაპირო ზონაში მიმდინარე  ცვლილებებში წამყვანი როლი  
მაინც მძლავრ ანთროპოგენურ დატვირთვას ეკუთვნის. აღსანიშნავია, ქვეყნის ტერიტორიის 
ანთროპოგენური დატვირთვის სქემის თანახმად შავი ზღვის საქართველოს სანაპირო ზონა, ამ 
კუთხით უმაღლეს კატეგორიას მიეკუთვნება. ბოლო ათწლეულებში საქართველოს შავი ზღვის 
სანაპიროზე ბუნებრივი და ტექნოგენური პროცესების რთული ურთიერთქმედების შედეგად 
კახაბრის ალუვიური დაბლობის ზღვისპირა ნაწილის ფარგლებში კრიზისული ბუნებრივი  
პროცესები კიდევ უფრო გამძაფრდა. გასარკვევია მიზეზები, რომელთა გამოც ზღვის სანაპირო 
ზონაში ნაპირის ამგებელი ნატანის ბალანსი დაირღვა და არასასურველი ბუნებრივი პროცესები 
განვითარდა. აუცილებელია ჩამოვთვალოთ  ის ფაქტორები, რომლებიც განაპირობებენ ნაპირების 
თანამედროვე დინამიკას და მორფოლოგიას.: 1. XX საუკუნის 90-ინი წლებიდან მდ. ჭოროხის აუზში 
კაშხლების მშენებლობის შედეგად თითქმის სრულიად შეწყდა ზღვის ნაპირზე პლაჟის მკვებავი 
მასალის  მდინარის მიერ გამოტანა. 2. ბათუმის ბულვარის არასწორი დაგეგმვა და მშენებლობა. 
ცნობილია, რომ 2000-იანი წლების ბოლოდან ყოველი ძლიერი შტორმის შემდეგ სისტემატურად 
ზიანდება ბულვარის კედლის ნაწილი  და მისი ვაკისი. (ძირითადად ბულვარის სამხრეთ ნაწილში) 
პროცესი კანონზომიერია, რადგანაც ბულვარი ფაქტიურად პლაჟის ზედა ნაწილში,  შტორმული 
ტალღების მაქსიმალური განვითარების -„შეშხეფების“ ზონაშია განალაგებული. ბულვარის 
მდგრადობისთვის აუცილებელია განიერი პლაჟი, რათა მან სრულად ჩააქროს არადეფორმირებული  
ტალღების ენერგია და  დაიცვას ნაპირი. თანამედროვე ზღვის ნაპირი მდ. ჭოროხის შესართავიდან 
ბათუმის კონცხამდე განსხვავებული მორფოლოგიით და დინამიკით ხასიათდება. ბათუმის 
კონცხიდან სამხრეთით  2-2,5კმ. მანძილზე პლაჟზე აკუმულაცია ან სტაბილური მდგომარეობა 
შეინიშნება. აქედან სამხრეთით ნაპირის წარეცხვა ფიქსირდება და ზოგ მონაკვეთზე პლაჟების 
აღსადგენად,  ნაპირზე მასალის ხელოვნურად შეტანა ხორციელდება (აეროპორტის წინ). ასეთი 
ღონისძიების გატარება აუცილებელია, რადგანაც კაშხლების აშენებამდე მდ. ჭოროხის მიერ ზღვის 
ნაპირზე გამოტანილი 1,8  მლნ.მ³ მოცულობის .მასალიდან  80 - 100 000 მ³ საკმარისი იყო 
სტაბილური ნაპირის შესანარჩუნებლად. მდ. ჭოროხზე კაშხლების მშენებლობის შემდეგ, მის მიერ 
გამოტანილი მასალის მოცულობა სულ რამდენიმე ათას მ³/წლ მოცულობამდე დაეცა. ეს მოცულობა 
სანაპირო ნატანის ბალანსის შესანარჩუნებლად სრულიად არასაკმარისია, რადგანაც  მდ. ჭოროხის 
შესართავი-ბათუმის კონცხის ზღვის ნაპირის მონაკვეთზე ტალღებს წლის განმავლობაში 
საშუალოდ შეუძლიათ 100 000 მ³ მასალის გადაადგილება. აქედან გამომდინარე შეიქმნა სანაპირო 
ნატანის დეფიციტი. ბოლო 15-20 წელიწადში ხდება არსებული ნატანის ბალანსის დეფიციტის 
ხელოვნური შევსება სხვადასხვა წყაროებიდან, რაც აგრეთვე სხვადასხვა პრობლემებთანაა 
დაკავშირებული. მასალის ხელოვნურ შეტანის დადებითი შედეგები კარგად გამოჩნდა ბათუმის 
აეროპორტის მიმდებარე ნაპირის ლოკალურ მონაკვეთზე. ნაპირი აქ უკვე რამდენიმე წელია 
საკმაოდ სტაბილურია. აღნიშნული ნაპირიდან ჩრდილოეთით დაახლოებით  1 კმ-ზე უკვე 
აღინიშნება  ნაპირის აქტიური  წარეცხვა. როგორც უკვე აღინიშნა, ბათუმის კონცხთან  შეინიშნება 
მძლავრი აკუმულაციური პროცესები. ასეთი ვითარება ერთის მხრივ თითქოს პარადოქსულია 
ნატანის არსებული დეფიციტის პირობებში, მაგრამ  თუ გავითვალისწინებთ, იმ ვითარებას, რომ 
ჯერ კიდევ მე -XIX საუკუნის ბოლოს და მე-XX საუკუნეში ნაპირის თითქმის პერპენდიკულარულად 
აშენდა ე. წ. დეზი(ჰიდროტექნიკური ნაგებობა), რომელმაც შეაჩერა ნატანის შემდგომი 
გადაადგილება, ამიტომ აკუმულაცია აქ კანონზომიერია. აღსანიშნავია, რომ პლაჟის სიგანე 
კონცხთან ახლოს ზოგ მონაკვეთზე 150 მ აჭარბებს, რომ არა წყალქვეშა ფერდობებზე დაგროვებული 
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მასალის დიდ სიღრმეებზე პერიოდული ჩაცლა პლაჟის სიგანე გაცილებით დიდი იქნებოდა ვიდრე 
დღეს არის. შეიძლება ითქვას, რომ ვითარება ბათუმის კონცხის მიმდებარე ნაპირთან ნებისმიერ 
მომენტში შეიძლება შეიცვალოს. მითუმეტეს, 2001 წ. თებერვალში აქ დაფიქსირებულია პლაჟის  და  
მიმდებარე წყალქვეშა ნაწილის დიდ სიღრმეებზე უეცარი ჩაცლა (მიახლოებითი შეფასებით 
ნაპირიდან და წყალქვეშა ფერდობიდან 40 ათას მ³ მოცულობის მასალა მოწყდა). პროცესის  
ტრიგერად მიჩნეულია თურქეთის ტერიტორიაზე მომხდარი საშუალო ძალის მიწისძვრა. ზამთრის 
სეზონისა და დილის საათების გამო საბედნიეროდ მსხვერპლი არ ყოფილა. 2021 და 2022 წწ. 
ჩატარებულმა ბათუმის წყალქვეშა კანიონის და მიმდებარე ფსკერის ბათიმეტრიულმა აგეგმვამ წინა 
წლებთან შედარებით წყალქვეშა რელიეფის რაიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება არ აჩვენა. ცნობილია, 
რომ  ნატანის ნაპირგასწვრივი ნაკადი, რომელიც მდ. ჭოროხის შესართავიდან ჩრდილოეთისკენ  
ბათუმის კონცხისკენ მიემართება. გადაადგილებული ნატანი გროვდება როგორც ნაპირზე, ისე 
წყალქვეშა ფერდობზე  სადაც მისი დახრა 45-50° ფარგლებში მერყეობს. ჩვენ შეგვიძლია დიდი 
ალბათობით ვივარაუდოთ, რომ  ყოველი ძლიერი შტორმისას  ხდება ასეთი მასალის პლაჟიდან 
კანიონის სათავეებში მცირე ულუფებად გადაადგილება.  და უაღრესად დეტალური  გაზომვის 
გარეშე პროცესის დაფიქსირება ძალიან რთულია. რომ არა, მასალის წყალქვეშა კანიონში კარგვა, 
ნაპირის ზღვაში გაწევა უფრო ინტენსიური იქნებოდა. ამჟამად, კონცხის მიმდებარე წყალზედა და 
წყალქვეშა ნაწილის მორფოლოგია გვაჩვენებს, რომ მიღწეულია ნატანი მასალის ზღვრული 
დაგროვების ფაზა და ნებისმიერ დროს მოსალოდნელია წყალქვეშა ფერდობის ან მიმდებარე 
პლაჟის მოწყვეტა და დიდ სიღრმეებზე გადაადგილება. ყველაზე. დიდი ალბათობით ნაპირის 
მოწყვეტა (კოლაფსი) და წყალქვეშა მეწყრის სახით დიდ  სიღრმეებზე  გადაადგილება, კონცხის 
უკიდურეს ჩრდილოეთ ნაწილშია მოსალოდნელი, სადაც ეს მონაკვეთი იახტ-კლუბს ესაზღვრება. 
შექმნილი ვითარების გაანალიზების შედეგად, შეიძლება ითქვას, რომ ზღვის სანაპიროს მდ. 
ჭოროხის შესართავი-ბათუმის კონცხის მონაკვეთზე  რთული ლითოდინამიური ვითარებაა 
შექმნილი (განსაკუთრებით ბათუმის კონცხის მონაკვეთზე. ბოლო წლებში აღნიშნულ სანაპიროზე 
განვითარებული სტიქიური პროცესების მთავარი მიზეზი ნაპირის მორფოლოგიის თავისებურება 
და მასზე მოქმედი მზარდი ანთროპოგენური. დატვირთვაა. ზღვის ნაპირზე განხორციელებული 
მშენებლობისას ხშირად უგულვებელყოფილია არსებული სანაპიროს მორფოდინამიკის 
კანონზომიერებები. მოცემული ნაპირზე ნატანის ბალანსის აღსადგენად და მისი მეტი მდგრადობის 
უზრუნველსაყოფად კარგი იქნებოდა წინა ათწლეულებში კარგად აპრობირებული ღონისძიების 
გატარება. ის გულისხმობს ბათუმის კონცხთან დაგროვებული ჭარბი ნატანი მასალის ამოღებას და 
სამხრეთით  5-6 კმ-ის მანძილზე, პლაჟზე ხელოვნურად შეტანას. ჩვენ ვიღებთ ორმაგ ეფექტს 1.- 
პლაჟიდან გამოგვაქვს ჭარბი მასალა, რომელიც დროთა განმავლობაში  დიდ სიღრმეებზე მაინც 
დაიკარგებოდა და აგრეთვე თავიდან ვიცილებთ ნაპირის კოლაფსის საფრთხეს; 2-ამოღებული 
მასალა ხელს უწყობს ეროზიული ნაპირის მონაკვეთების  აღდგენას. გასათვალისწინებელია, ისიც, 
რომ ამ შემთხვევაში მასალის ტრანსპორტირება ასეთ მოკლე მანძილზე ძალიან იაფი ჯდება 
მოშორებით განლაგებული კარიერებისგან განსხვავებით. რთული პრობლემაა ბულვარის 
შტორმული ტალღებისგან დაცვა. სამწუხაროდ ის თავის დროზე არასწორად დაპროექტდა და მისი 
ამჟამად ხმელეთის სიღრმეში გადაადგილება არარეალურია. უფრო მეტ ეფექტს მოიტანდა ავარიულ 
მონაკვეთებზე განიერი პლაჟის შექმნა ნატანი მასალის ხელოვნური შეტანის გზით., როგორც 
ბათუმის კონცხიდან ისე სხვა წყაროებიდან. ზაფხულის სეზონის განმავლობაში, ადამიანების 
უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ძალიან სასურველი იქნებოდა გადაადგილების შეზღუდვა ზღვის 
ნაპირზე, ბათუმის კონცხის კიდიდან სამხრეთით 0,8 -1,0კმ. მანძილზე.
3. შესწავლილ იქნა კირქვული მასივის სამხრეთ პერიფერიის, კერძოდ, სოფელ ბალდის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე არსებული მიწისქვეშა კარსტული სიცარიელეების მორფოგრაფია-მორფომეტრია და 
მათი გენეზისი საკვლევი მხარის რელიეფის განვითარების ფონზე. მოძიებული და 
რეკოგნოსცირებულ იქნა საკვლევ ტერიტორიაზე არსებული წყალმშთანთქმელი პონორები, 
კარსტული ძაბრები და ჭები.  
საკვლევი ტერიტორია აგებულია ზედა ცარცის თხელშრეებიანი კირქვბით, რომელთა სიმძლავრე 
350-400 მეტრს შეადგენს. კირქვების ძლიერმა დანაპრალებამ და აქ მოსულმა უხვმა ატმოსფერულმა 
ნალექებმა განაპირობა ტერიტორიის  მძლავრი დაკარსტულობა, რასაც ხელს უწყობდა აგრეთვე 
პერიფერიული ზოლის მორფოლოგიური აგებულება. დაკარსტვის ხანგრძლივი პროცესის 
მაჩვენებელია მიწისქვეშა წყლების ფართო გამოსავლები ღრმა ხეობათა ფსკერზე. ასხის მასივის 
სამხრეთ პერიფერიულ ზოლში თვალში საცემია შედარებით  მცირე სიღრმის ვერტიკალური 
ფორმების გავრცელება. ამ მხრივ გამოირჩევა აფხაზურასა და ჯორწყუს მდინარეთა აუზები. 
მრავალრიცხოვანი ზედაპირული და მიწისქვეშა კარსტული ფორმების ფონზე საჭიროდ მიგვაჩნია 
შევჩერდეთ მხოლოდ ზოგიერთი მათგანის სპელეოლოგიური თავისებურებების აღწერილობაზე. 
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მდ. აფხაზურას აუზში აღსანიშნავია დიდი გარამის შახტი, რომლის ჩასასვლელი იხსნება წეკელდის 
ქედის სამხრეთ-დასავლეთ ფერდობზე 30 х 35 მ. გარშემოწერილობის ძაბრის ფსკერზე, სოფელ 
ლეცავეს ჩრდილოეთით 4 კმ-ზე.  ძაბრის განვითარებასთან ერთად მიმდინარეობდა მის ფსკერზე 
კირქვების გახსნა და გადარეცხვა, რის შედეგადაც წარმოიშვა საკმაოდ დიდი სიცარიელე, რასაც 
შემდგომში მოჰყვა სიღრუის ფსკერის ჩაქცევა და მისი შეერთება მიწისქვეშა სიცარიელესთან. 
ამჟამად შახტის სიღრმე 85 მეტრს აღწევს, თუმცა მისი სიღრმე გაცილებით მეტი უნდა ყოფილიყო, 
რაც მიწის ქვეშ ატმოსფერული წყლების მიერ  ნაშალი მასალის დიდი რაოდენობით ჩატანითა და 
ფსკერის ამოქოლოვით იყო განპირობებული. სიღრმეში შახტი ფართოვდება, ფსკერის ჩრდილო 
ნაწილში იხსნება 55 მეტრი სიგრძის გვირაბი, რომელიც გუმბათოვან დარბაზს უერთდება და 
გაუვალი ნაპრალით იხშობა. მღვიმეში წარმოდგენილია მცირე ზომის სტალაქტიტები და კალციტის 
ქერქგადაკრული უბნები. ფსკერზე, ზედაპირიდან ჩაცვენილი მასალისაგან 15 მეტრი სიმაღლის 
კონუსია წამომართული. დაღმავალ ფსკერიან გვირაბში გაედინება  მცირე დებიტის მქონე ნაკადი, 
რომელიც შახტის ვერტიკალური მონაკვეთის ფსკერზე წარმოქმნილ ნაპრალებში იჟონება. მდ. 
აფხაზურას აუზშია აგრეთვე პატარა გარამისა და ბარდულის ჭები, რომელთა სიღრმეები 
შესაბამისად 32 და 30 მეტრია. მათგან პირველი ჭის ყელის ზემო ნაწილში მღვიმის შესასვლელი 
იხსნება, საიდანაც წყლის ნაკადი გადმოდის და ფსკერზე არსებულ ნაპრალებში იკარგება. 
ბარდულის ჭის სამკუთხოვანი ფორმის ჩაასვლელი 5 მეტრის სიღრმეზე ცილინდრულ ფორმას 
იძენს და ფსკერამდე (სიღრმე 30 მ) მისი ფორმა არ იცვლება. სოფ.ბალდიდან ჩრდილო-
აღმოსავლეთით, მდ. ჯორწყუს მარცხენა მხარეს, ზედაცარცული ასაკის თხელშრეებრივ კირქვებში, 
შრეთა დახრის საწინააღმდეგოდ გამომუშავებულია აღმავალი, ორსართულიანი ჯორწყუს 
დახშული მღვიმე. იგი იწყება ვრცელი შესასვლელი დარბაზით (12 х 14 х 4 მ), რომელსაც  4-5 მ 
სიგანისა და 3-4 მ სიმაღლის დერეფანი აგრძელებს. შესასვლელიდან მე-100 მეტრზე ორ განშტოებას 
ინვითარებს. ძირითადი მაგისტრალი მეანდრირებულია, ბოლოში მოზრდილ დარბაზში გადადის, 
რომლის კედელზეც მღვიმის 30 მ სიგრძის მეორე სართული იხსნება. შესასვლელთან ოდესღაც 
ჭერის ჩამონგრევას ჰქონია ადგილი. მღვიმის გამოკვლეული ნაწილის ჯამური სიგრძე 250 მეტრს 
აღწევს. ქიმიური ნალექები მღვიმის თითქმის მთელ სიგრძეზე აღინიშნება, მათ შორის სჭარბობს 
სტალაქტიტები, სტალაგმიტები კი იშვიათია. მდიდარია პლასტიკური თიხის, 3,5-4 მ სისქის 
ნაფენებით. მღვიმეში გაედინება 4-5 ლ/წმ დებიტის მქონე ნაკადი, რომელსაც აღმოსავლურ 
განშტოებასთან უერთდება მეორე ნაკადი. მიწის ქვეშ 15 მ გავლის შემდეგ იგი მდ. ჯორწყუს ხეობის 
მარცხენა მხარეს წყაროს სახით გამოდის. წყლის ტემპერატურა დაკვირვების მომენტში 10 0C 
აღინიშნა. მღვიმე პალეოლითელი ადამიანის სადგომს წარმოადგენს. ნაპოვნია მღვიმური დათვის, 
ფოცხვერის, დომბის და სხვა ცხოველთა ძვლები. გარდა ამისა, მდ. ჯორწყუს აუზში მოვინახულეთ 
ამავე სახელწოდების ჯორწყუს II მღვიმე (სიგრძით 75 მ), ჯორწყუს 15 მ. სიგრძის ესტაველა, 
ჯორწყუს I და II ჭები, რომელთა სიღრმეები, შესაბამისად, 35 და 10 მეტრს აღწევენ მდ. ჯორწყუს 
მარჯვენა ფერდობზე მცირე სიღრმის მრავალი კარსტული ჭაა წარმოდგენილი. ხოლო სოფ. 
ბალდიდან სოფ.ლეცავესაკენ მიმავალი გზის პირას ე. წ. ძეძვის სახელწოდების ჭისა და შახტის 
ჩასასვლელები იხსნება, რომელთა სიღრმეები შესაბამისად 32 და 75 მეტრს აღწევს.  შახტის 30-ე მ. 
სიღრმეზე ისმის მიწისქვეშა მდინარის ხმაური. ნაკადის დებიტი 200-დან 250 ლ/წმ ფარგლებში 
მერყეობს. ხანგრძლივი წვიმების პერიოდში, როგორც ჩანს, დებიტი მნიშვნელოვნად იზრდება და 
გვირაბისა და ჭის ნაწილი წყლით ივსება, რასაც კედლებზე წყლის მიერ შემორჩენილი ფიჩხისა და 
ლამის დანაგროვებიც ადასტურებს. ეს ნაკადი მდ. ჩერის მიწისქვეშა კალაპოტს წარმოადგენს. 
შახტის 60 მეტრ სიღრმეზე გვირაბი ორად იტოტება და 75-ე მეტრზე ვრცელ დარბაზს უერთდება. 
გვირაბის სიმაღლე 4-5 მ, სიგანე 6-7 მეტრია. შახტი გრძელდება, მისი კვლევა მომავალი წლისთვის 
არის დაგეგმილი. ძეძვის ჭა ძაბრის ფსკერზე იხსნება, სიღრმეში ფართოვდება. ბოლოში (32 მ 
სიღრმეზე) ჭის ვერტიკალური მონაკვეთი დაღმავალ გვირაბში გადადის და იქვე იქოლება. როგორც 
აღინიშნა საკვლევი ტერიტორია ხასიათდება კარსტული ჭებისა და შახტების ფართო გავრცელებით, 
რაც გამოწვეულია ტერიტორიის ინტენსიური ვერტიკალური აზევებით და შესაბამისად მიწისქვეშა 
წყლების დონეების მკვეთრი დაწევით. ასხის მასივის კვლევა გრძელდება. უახლოეს მომავალში ეს 
მონაცემები არსებითად შეიცვლება.
4. ბუნებრივ-გეოგრაფიული რესურსების მრავალფეროვნება ტურიზმის განსხვავებული სახეობები 
(საფეხმავლო, საცხენოსნო, ველოტური, ავტოტური, სამთო, საწყლოსნო, სათავგადასავლო, 
სათხილამურო, და სხვ.), მდიდარი საკურორტო-რეკრეაციული რესურსები, მოგზაურობების, 
დასვენებისა თუ მკურნალობის ჩინებულ პირობებს ქმნის. ხელსაყრელი ბუნებრივი პირობები  
(მუდმივი თოვლ-ყინულოვანი მთები, მთისა და ბარის ტყის ლანდშაფტები, მდინარეების ტბებისა 
და წყალსაცავების ხშირი ქსელი, ბუნებრივი და ხელოვნური მღვიმე-გამოქვაბულები და სხვ.) და 
მდიდარი საკურორტო რესურსები, კულტურისა და ისტორიის ძეგლები იმის მტკიცე საფუძველია, 
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რომ ქვეყანაში მოგზაურთა თუ დამსვენებელთა მასობრივი ნაკადების შემოსვლა 
უზრუნველყოფილი იქნება მთელი წლის განმავლობაში. აღმოსავლეთ კავკასიონი ერთ-ერთი 
გამორჩეულია თავისი ულამაზესი მთიანი პეიზაჟებით, მინერალური წყაროებით, წყალუხვი 
მდინარეებით, მცენარეთა და ცხოველთა ენდემური ჯიშების სიუხვით, თოვლ-ყინულიანი 
ბუმბერაზი მწვერვალებით, ბუნებისა და ხუროთმოძღვრების უნიკალური ძეგლებით, 
ეთნოგრაფიული თავისებურებებით. მისი მწვერვალები და უღელტეხილები, სადაც ზამთარ-
ზაფხულ უხვადაა თოვლის და ყინულის საფარი, სამთო ტურიზმის განვითარების კარგ საფუძველს 
ქმნის. უღელტეხილები მნიშვნელოვანი ობიექტებია ტურისტული (საფეხმავლო და საცხენოსნო) 
მარშრუტების დაგეგმარებისათვის. მიმდინარე წელს ტოპოგრაფიულ რუკებზე აღმოსავლეთ 
კავკასიონის უღელტეხილების მარკირებისთვის განხორციელდა უბნების (წერტილების) გამოყოფა. 
ლიტერატურულ-კარტოგრაფიული წყაროების დამუშავების შედეგად დაგროვილი მასალების 
საფუძველზე მომზადდა საფუძველი აღმოსავლეთ საქართველოს უღელტეხილების რუკისთვის, 
შეიქმნა აღმოსავლეთ კავკასიონის უღელტეხილების სქემა. აღმოსავლეთ კავკასიონის 
უღელტეხილების და მიმდებაარე ადგილების კომპლექსური ფიზიკურ-გეოგრაფიული 
დახასიათება. შედგენილ იქნა რამდენიმე ტურისტული მარშრუტი უღელტეხილების 
ჩართვით.დაიბეჭდა სტატია: „სამთო ტურიზმის განვითარების პოტენციალი და პერსპექტივები 
საქართველოში“ (რევაზ ხაზარაძის, კობა ხარაძის და ელენე სალუქვაძის  ავტორობით), 
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის რეფერირებად ჟურნალში: „მეცნიერება და 
ტექნოლოგიები“ #1 (738) – 2022, გვ. 23-28. სტატია:  „აღმოსავლეთ კავკასიონის უღელტეხილების 
მნიშვნელობა სამთო ტურიზმის განვითარებისათვის“ (ავტორები რევაზ ხაზარაძე, ელენე 
სალუქვაძე), დასაბეჭდად გადაეცა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 
რეფერირებად ჟურნალს: „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“
5. განყოფილების გარდამავალი პროექტის, - „საქართველოს დემოგრაფიული პოტენციალი (ქალაქი 
თბილისი), მეოთხე ეტაპის (2022 წლის) სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის გეგმით განსაზღვრული 
იყო 1990-2021 წლებში ქ. თბილისის დემოგეოგრაფიული პოტენციალის შესწავლა.  კვლევის მთავარ 
ამოცანას წარმოადგენდა დემოგრაფიული ვითარების და მოსახლეობის გეოგრაფიის ცალკეული 
საკითხების (ფიზიკურ-გეოგრაფიული, ისტორიულ-გეოგრაფიული, პოლიტიკური, ეკონომიკური 
ფაქტორების, მოსახლეობის ბუნებრივი და მექანიკური მოძრაობის (მიგრაციის), სქესობრივ-
ასაკობრივი სტრუქტურის, ეთნიკური სტრუქტურის, მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური 
მდგომარეობის, ცხოვრების დონის შესწავლა და შეფასება. კვლევაში განსაკუთრებული ყურადღება 
დაეთმო დემოგრაფიული ვითარების ტერიტორიულ ასპექტებს - ფიზიკურ და საზოგადოებრივ-
გეოგრაფიულ ფაქტორებს, ქალაქის, როგორც განსახლების ყველაზე კონცენტრირებული ფორმის 
დემოგრაფიულ თავისებურებებს; კვლევის შედეგად გამოიკვეთა ქალაქ თბილისში შექმნილი 
დემოგრაფიული ვითარება, მოხდა მისი აღწერა და შეფასება; დადგინდა მოსახლეობის 
რაოდენობრივი მაჩვენებლებისა და სტრუქტურის ცვლილებები 1990-2021 წლების მანძილზე. 
კვლევითი გეგმის ცალკე ამოცანად დასახული იყო საქართველოს მოსახლეობაში მომხდარი 
ისტორიული ცვლილებების, ბოლოსწინა ეტაპის - მე-20 საუკუნეში. კერძოდ, მეორე მსოფლიო ომის 
შემდგომ პერიოდში (1945-1990 წწ) მომხდარი დემოგრაფიული ცვლილებების და მათი 
საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული ფაქტორების შესწავლა. კვლევის შედეგად გამოვლინდა 
ძირითადი პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური ფაქტორები (ქვეყნის საზღვრების ჩაკეტვა, 
ეკონომიკის ზრდა, ინდუსტრიალიზაცია, სოციალური პროგრამების, ჯანდაცვის, ქალთა და 
ბავშვთა დაცვის სისტემების დანერგვა), რომლებმაც განაპირობა ამ პერიოდში მოსახლეობის ზრდის 
ტემპის დაცემა (მიგრაციის უარყოფითი სალდო და შობადობის შემცირება). ამ პროცესის ძირითადი 
ფაქტორი გახდა ურბანიზაცია, მოსახლეობის ცხოვრების დონის სტაბილიზაცია და საშუალო ფენის 
ჩამოყალიბება.
6. 2022 წელს „მყინვარების ენის აბლაციის კვლევა“გაგრძელდა მესტიის მუნიციპალიტეტში, მყინვარ 
ადიშის აუზში. ქვემოთ წარმოგიდგენთ დაკვირვების მონაცემების პირველად ანალიზს. აბლაციის 
სახეებიდან ყველაზე მეტად გაშუქებულია ზედაპირული აბლაცია. მათ შორის კავკასიონის სამხრეთ 
ფერდობზე, სადაც ჩვენი ინსტიტუტი წინა საუკუნის 50-იანი წლებიდან 1990 წლამდე ატარებდა 
ნახევრად სტაციონალურ (სააბლაციო პერიოდში) კომპლექსურ გლაციო-ჰიდრო-მეტეოროლოგიურ 
დაკვირვებებს ენგურის, რიონის და თერგის აუზებში არსებულ მყინვარებზე. იმ პერიოდში, 
სამოდელო მყინვარ თბილისაზე (რიონის აუზი), ჩატარებული ყველაზე გრძელი, უწყვეტი (22 
წლიანი) დაკვირვების შედეგები ასახულია შემაჯამებელ მონოგრაფიაში (მყ. თბილისა).  სააბლაციო 
ლარტყების მეთოდი დაკავშირებულია გარკვეულ პირობით დაშვებებთან, რადგან აღნიშნული 
მეთოდით მყინვარის ზედაპირული მოდნობის გაზომვა შესაძლებელია ზედაპირის გარკვეულ 
წერტილში. რაც ხშირია ლარტყებით დაკვირვების ბადე, მით მეტად უახლოვდება აბლაციის 
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სიდიდე რეალურს, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში, მყინვარის უსწორმასწორო ზედაპირის ყველა 
მახასიათებელი წერტილის დაკვირვებებით მოცვა, გასაგები მიზეზების გამო, შეუძლებელია. რაც 
შეეხება მყინვარის ზედაპირული აბლაციის კიდევ ერთ კომპონენტს - აორთქლება მყინვარის 
ზედაპირიდან, მის გაზომვას არ აქვს რეგულარული ხასიათი, არსებობს ცალკეულ მყინვარებზე 
სხვადასხვა დროს ჩატარებული ექსპერიმენტალური კვლევები, რომელთა განზოგადება ხდება 
დიდი მიახლოებით. ბოლო პერიოდში მყინვარების მასის ბალანსის აეროფოტოგრამმეტრიულ 
კვლევებში ინერგება დაკვირვების ახალი ტექნოლოგიები, რაც გულისხმობს საფრენი აპარატებით 
(დრონი) და დიფერენციალური გპს-ის (DGPS) გამოყენებით მაღალი სიზუსტით რეფერენს 
წერტილების აზომვას. კვლევის მიზანია აბლაციის კვლევის სტანდარტული (სააბლაციო 
ლარტყების) და თანამედროვე აეროფოტოგრამმეტრიული მეთოდებით მიღებული შედეგების 
შედარებითი ანალიზი მყინვარ ადიშის ენაზე ფაქტიური დაკვირვებების მონაცემების საფუძველზე. 
მყინვარი ადიშის ენის ზედაპირული აბლაციის კვლევის ჩვენს მიერ გამოყენებული ლარტყების 
მეთოდი ეფუძნება მის ზედაპირზე ჩაბურღულ სააბლაციო ლარტყების წერტილებში გაზომილი 
მოდნობის მონაცემების ფართობზე გამრავლებით გაანგარიშებულ მოცულობებს. ზოგადად, ამ 
მეთოდით გაანგარიშებული ზედაპირული აბლაციის სიზუსტე ბევრად არის დაკავშირებული 
საბლაციო ლარტყების ქსელის სიხშირეზე. ლარტყების რაოდენობა განისაზღვრება საკვლევი 
არიალის ფართობისა და მყინვარის ენის ზედაპირის დაბინძურების ხარისხის შესაბამისად. 
მნიშვნელოვნია, რომ აღნიშნული ქსელი მოიცავდეს მყინვარის ენის მთელ დიაპაზონს, და 
შეძლებისდაგვარად, მკვეთრად გამოხატულ მახასიათებელ წერტილებს - სუფთა ყინულს და 
სხვადასხვა სისქის მორენული მასალის ფენით დაფარულ ზედაპირებს. სისტემატური პერიოდული 
დაკვირვებები ტარდება დილით, ან საღამოს, რაც გულისხმობს ლარტყაზე მონაცემების 
დაფიქსირებას და ახალ ჩაბურღვას, ამიტომ ლარტყების ოპტიმალური რაოდენობის განსაზღვრისას 
გასათვალისწინებელის ტექნიკური ფაქტორიც - დამკვირვებლების რაოდენობა და ლარტყების 
ჩაბურღვის სისწრაფე. სააბლაციო ლარტყების ქსელის ფორმირება ხდება წინასწარ, საველე 
სამუშაოების დაწყებამდე, კოსმოსური სურათების გამოყენებით და ზუსტდება უშუალოდ საველე 
პირობებში. ანალიზის შედეგად შეიძლება დავასკვნათ, რომ ლარტყების მეთოდით 
გაანგარიშებული მყინვარი ადიშის ენის ზედაპირული აბლაციის ცდომილების 20%-დან 13%, 
ძირითადად, მოდის ფართობის სიდიდის ცდომილებაზე. დარჩენილი 7%, ჩვენი აზრით უნდა 
მოდიოდეს მექანიკურ და მყინვარქვეშა აბლაციაზე რის აღრიცხვას წინამდებარე კვლევა არ 
ითვალისწინებდა, თუმცა ამ მიმართულებით გარკვეული წარმოდგენა შეგვიქმნა სააბლაციო 
ლარტყების გასწვრივ პერიოდული ფოტოგრამმეტრიული გადაღებებით მიღებული პროფილების 
ანალიზმა
7. განხილულია თანამედროვე გლობალური დათბობის გავლენის შეფასება მიწისპირული 
ტემპერატურის ნულოვანი იზოთერმის გადაკვეთის თარიღებზე, რომლებიც ცალსახად 
განსაზღვრავენ მოცემული რეგიონის თბილი (ცივი) სეზონის ხანგრძლივობას. კვლევა 
ჩატარებულია რთული, მაღალმთიანი რეგიონის დაკვირვების ათი პუნქტის მრავალწლიური, 
მიწისპირული ტემპერატურული ველის მოცემულობათა გამოყენებით. შესწავლილია 
ტემპერატურის ნულოვანი იზოთერმის გადაკვეთის თარიღების კორელაციური კავშირის 
ცვლილება ვერტიკალური და ჰორიზონტალური გადაადგილების მიმართ დადგენილია 
თარიღების მრავალწლიური ცვლილების სტატისტიკური სტრუქტურა. მიღებულია, რომ 
გლობალური დათბობით გამოწვეული თბილი სეზონის ზრდა ძირითადად ხდება წლის პირველ 
ნახევარში, როცა ნულოვანი იზოთერმის გადაიკვეთება უარყოფითიდან დადებითი 
მიმართულებით. არის იშვიათი შემთხვევებიც, როცა თბილი სეზონი, ხანგრძლივი დროის 
განმავლობაში, პირიქით შემცირებას განიცდის. ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები: 
1. ჰავის თანამედროვე დათბობის გავლენის შესწავლას რეგიონის თბილი და ცივი სეზონების 
ხანგრძლიობაზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს.  ამ სეზონების ხანგრძლიბას კი ნულოვანი 
იზოთერმის გაჩენის და გაქრობის თარიღები განსაზღვრავენ. მიმდინარე წელს შემოქმედებითი 
საქმიანობის ძირითადი საკითხი იყო გლობალური დათბობის გავლენის შესწავლა ნულოვამი 
იზოთერმის ცვლილებაზე. კვლევის შედეგად მიჭებული ძირითადი შედეგები: 1. საქართველოს 
დაკვირვების 10 პუნქტის მიწისპირული ტემპერატურის ნორმირებული მნიშვნელობებით 
აგებულია დინამიური ნორმები ტემპერატურის უარყოფითიდან დადებითში და დადებითიდან 
უარყოფითში გადასვლის მომენტებისთვის; 1.2. დადგენილია ნულოვანი იზოთერმების გაჩენის 
თარიღების უალბათესი მნიშვნელობები და  შესწავლილია  მათი  სტატისტიკური  სტრუქტურა; 1.3. 
მიღებულია თბილი და ცივი სეზონების ხანგრძლიობათა მნიშვნელობები ზღვის დონიდან 
ადგილმდებარეობის სიმაღლესთან კავშირში; 1.4. განსაზღვრულია საქართველოს ტერიტორიაზე 
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თბილი და ცივი სეზონების ცვლილებათა თავისებურებანი, გამოწვეული გლობალური დათბობის 
გავლენით. 
8. საქართველოს წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის სტრატეგიის შემუშავებისათვის 
შეიქმნა ჰიდროლოგიური გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა (გსს), რომელიც გულისხმობს 
ქვეყნის ყველა სახის წყლის რესურსისა და წყალმოხმარების აღრიცხვას და შესაბამის მონაცემთა 
ბაზის ფორმირებას. მონაცემების ორგანიზაციის, წარმოდგენის, დამუშავებისა და მართვისათვის 
გამოყენებულია გეოსაინფორმაციო სისტემის პროგრამული პროდუქტი ArcGIS-ი და მისი 
მოდულები.
2022 წლის პერიოდში შესრულდა არსებული საქართველოს ჰიდროლოგიური გეოსაინფორმაციო 
სისტემის შევსება-დაზუსტება: მრავალწლიური ჩამონადენის ფენას დაემატა ჩამონადენისა და 
აუზის საშუალო სიმაღლის დაზუსტებული ურთიერთკავშის მრუდები, შესაბამისი ანალიზური 
გამოსახულებით; ახალი მონაცემებითა და ინფორმაციით შეივსო და დაზუსტდა გსს-ის უკვე 
არსებული ფენები - ჰიდროგრაფიული ქსელი, არხები, წყალსაცავები, მოსახლეობის რიცხოვნობა; 
ახალი მონაცემებითა და ინფორმაციით შეივსო და დაზუსტდა წყლის ობიექტების (მდინარეები, 
ტბები, წყალსაცავები) ფენები - წყლის ობიექტების აღწერილობა, ჰიდრომორფომეტრული 
მახასიათებლები; შეიქმნა მშენებარე და დაგეგმილი წყალსაცავების ფენა შესაბამისი მონაცემებითა 
და ინფორმაციით. შექმნა მდინარეთა ჩამონადენის რეჟიმის ფენის. ინფორმაცია - ჩამონადენის 
შიგაწლიური განაწილების ერთგვაროვანი რაიონები და მათში ჩამონადენის პროცენტული 
განაწილება თვეების მიხედვით. ჰიდროლოგიური გეოსაინფორმაციო სისტემის ერთ-ერთი 
ძირითადი ფენაა დაკვირვებების ჰიდრომეტეოროლოგიური ქსელი. ამჟამად მიმდინარეობს 
დაკვირვებების ჰიდრომეტეოროლოგიური ქსელის რეაბილიტაცია-გადაიარაღება და ამიტომ, იგი 
გეოსაინფორმაციო სისტემაში აისახება შემდეგ ეტაპზე.

 

2.2.
1) დასრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 
მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. საქართველოს გეოგრაფიული გარემოს ტრანსფორმაცია, ბუნებრივ-რესურსული პოტენციალის 
შეფასება და გეოინფორმაციული ბაზის შექმნა, ისტორიული ტოპონიმიის კვლევა.  (რაჭა-ლეჩხუმის 
რეგიონი) 2019-2022
2. საქართველოს დემოგრაფიული პოტენციალი. საზოგადოებრივი გეოგრაფია (მოსახლეობის 
გეოგრაფია);  2019-2022 წწ.
3. საქართველოს კახეთის რეგიონის კომპლექსური გეოგრაფიული ატლასის შედგენა და 
გამოსაცემად მომზადება; მეცნიერების დარგი - კარტოგრაფია; სამეცნიერო მიმართულება - 
თემატური კარტოგრაფია; პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები -2019 - 2022 წწ
4. ჰიდროლოგიური ტერმინების სამენოვანი ლექსიკონი (რუსულ-ინგლისურ-ქართული) (2019-
2022)

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ელენე სალუქვაძე - პროექტის ხელმძღვანელი, ძირითადი შემსრულებელი, გამოყო ცალკეული 
ლანდშაფტური ერთეულები ლანდშაფტის სახის დონეზე.  გამოყოფილი ლანდშაფტების რესურსული 
პოტენციალის და ეკოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით შეადგინა ამბროლაურის, ონის და  
ცაგერის  მუნიციპალიტეტების მსხვილმასშტაბიანი ლანდშაფტური  რუკები. თამილა ჩალაძე, ძირითდი 
შემსრულებელი, შექმნა GIS-ით მსხვილმასშტაბიანი რუკების მონაცემთა ბაზები და ტექნიკურად  
უზრუნველყო ამბროლაურის, ონის და ცაგერის მუნიციპალიტეტების ლანდშაფტური რუკების  შედგენა. 
თამარ ხარძიანი (პროექტში მონაწილეობდა 1 წელი - 2019 წ),  GIS-ით  შეადგინა ამბროლაურის და ონის 
მუნიციპალიტეტების ჰიფსომეტრიული, რელიეფის დახრილობის, რელიეფის დანაწევრების, ფერდობთა 
ექსპოზიციის და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის წითელი ნუსხის სახეობების გავრცელების რუკები. 
ვალერიანე კეკენაძე - მოიძია და გამოიკვლია ამბროლაურის, ონის, ცაგერის მუნიციპალიტეტების  
ისტორიულ ტოპონიმები.
2. ვაჟა ნეიძე -  კვლევის საერთო ხელმძღვანელი 2019-2020 წწ; გიორგი ხომერიკი - დემოგრაფიული 
ცვლილებების ისტორია; ალექსანდრე შახნაზაროვი  - დემოგრაფიული ცვლილებების ისტორია; გიორგი 
მელაძე - მოსახლეობის ბუნებრივი და მექნიკური მოძრაობა; ნანა ნადარეიშვილი - მოსახლეობის 
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სქესობრივ-ასაკობრივი და ეროვნული სტრუქტურა; ნანა კვირკველია - მოსახლეობის სქესობრივ-
ასაკობრივი და ეროვნული სტრუქტურა; მზია თუთბერიძე - მოსახლეობის სოციალური-ეკონომიკური 
მდგომარეობა (ცხოვრების დონე და სოციალური პრობლემები); სოფიკო ჯვარშეიშვილი - მოსახლეობის 
სოციალური-ეკონომიკური მდგომარეობა (ცხოვრების დონე და სოციალური პრობლემები); გივი თავაძე - 
მოსახლეობის სოციალური-ეკონომიკური მდგომარეობა (ცხოვრების დონე და სოციალური პრობლემები)
3. გულიზა ლიპარტელიანი - პროექტის ხელმძღვანელი, კონცეფცია, რუკები, ტექსტი, დიზაინი, ხუთი 
ფურცლის ავტორი, ოცამდე  რუკის თანაავტორი, ტექსტების დიდი ნაწილის ავტორი, დიზაინის  
განმსაზღვრელი; თამარ ჭიჭინაძე - მეცნიერი, თემატური რუკების შედგენა და გაფორმება ორი ფურცლის 
თანაავტორი, რვა ფურცლის შემდგენელი; ზაზა გულაშვილი - მეცნიერი, ინფორმაციის 
მოპოვება/დამუშავება, დამთავრებული  ფურცლების ტექნიკური რედაქტირება ერთი ფურცლის ავტორი, 
12 ფურცლის შემდგენელი; რომან კუმლაძე - მეცნიერი, თემატური რუკების შედგენა და გაფორმება სამი 
ფურცლის ავტორი, 3 ფურცლის თანაავტორი,  7 ფურცლის შემდგენელი; თამარ ცხაკაია - ინჟინერი, 
ინფორმაციის მოპოვება და სისტემატიზაცია ორი ფურცლის ინფორმაციის მოპოვება და დამუშავება, 
კორექტურა, ბიბლიოგრაფიაზე მუშაობა; ანი შეროზია - ინჟინერი, თემატური რუკების შედგენა და 
გაფორმება ათი ფურცლის შემდგენელი; ნიკა სუქნიძე - ინჟინერი, ინფორმატიკოსი, გის-ის მონაცემთა 
ბაზებზე მუშაობა რვა ფურცლის შემდგენელი; ნატო სოლოღაშვილი – სპეციალისტი, თემატური რუკების 
შედგენა და გაფორმება ხუთი ფურცლის ავტორი,  4 ფურცლის თანაავტორი,  11 ფურცლის შემდგენელი; 
გვანცა წირღვავა –  სპეციალისტი, თემატური რუკების შედგენა და გაფორმება ერთი ფურცლის ავტორი, 3 
ფურცლის თანაავტორი, 8 ფურცლის შემდგენელი; რუსუდან ღვინაძე – სპეციალისტი, თემატური 
რუკების შედგენა და გაფორმება თორმეტი ფურცლის შემდგენელი; სოფიო ხორბალაძე - სპეციალისტი, 
თემატური რუკების შედგენა და გაფორმება, ერთი ფურცლის ავტორი, 1 ფურცლის თანაავტორი,  1 
ფურცლის შემდგენელი.  ატლასის  განყოფილებების თავფურცლების ავტორი
4. ქვემიმართულების ხელმძღვანელი - ნინო მაჭავარიანი, ლექსიკონის შემდგენლები: ვახტანგ გელაძე ნანა 
ბოლაშვილი თამაზ ყარალაშვილი. მთავარი რედაქტორი ნანა გეთიაშვილი

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი 4  წლიანი იყო. მიზანს  წარმოადგენდა რაჭა-ლეჩხუმის 
რეგიონის, როგორც ბუნებრივი ასევე ანთროპოგენური ფაქტორების ზემოქმედებით შეცვლილი 
გარემოს ტრანსფორმაციის გამოვლენა, ბუნებრივი რესურსების შეფასება, ცალკეული ბუნებრივ-
ტერიტორიული კომპლექსების (ლანდშაფტების) გამოვლენა ლანდშაფტის სახის დონეზე, 
გეოინფორმაციული ბაზის შექმნა. დასახელებული ღონისძიებების შესრულებისთვის ჩატარდა 
საველე - სამეცნიერო ექსპედიცია ამბროლაურის, ონის და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში (2019-2022 
წწ.). დაკვირვების ობიექტს წარმოადგენდა კავკასიონის მთავარი წყალგამყოფი ქედის და მისი 
განშტოებების, რაჭის ქედის, რაჭის სინკლინის, შაორის ტაფობის, რიონის ხეობის, ლუხუნისწყლის 
ხეობის, ცაგერის, ორბელის, ზუბის ქვაბულების, აგრეთვე ხვამლის ქედის ჩრდილოეთ ფერდობების  
-  ბუნებრივი და ბუნებრივ-ანთროპოგენური ლანდშაფტები. რაჭის ქედის, ლანდშაფტები, 
რომლებიც შეცვლილნი არიან დარიშხანის მოპოვებითა (ურავის საბადოს) და სასოფლო სამეურნეო 
საქმიანობით, რის შედეგადაც მათ ნაცვლად წარმოქმნილია ლანდშაფტთა სხვადსხვა 
ანთროპოგენური მოდიფიკაციები. დაკვირვება წარმოებდა აგრეთვე მეწყრულ  და ღვარცოფულ 
უბნებზე და მათი  მოქმედების შედეგად შეცვლილ ლანდშაფტებზე.  კარსტულ ლანდშაფტებზე -  
რაჭის ქედის ჩრდილოეთ ფერდობების (ფოცხვრევის და ხიხათას კალთები) ცალკეულ უბნებზე. 
ველზე მოპოვებულმა მასალებმა დიდ დახმარება გაგვიწია რეგიონის ბუნებრივი და 
ანთროპოგენური ლანდშაფტების გამოვლენის და მათი საზღვრების დაზუსტებისთვის. გამოიყო 
ბუნებრივი და ანთროპოგენური ლანდშაფტები და შეიქმნა ამბროლაურის, ონის და ცაგერის 
მუნიციპალიტეტების ლნდშაფტების გეოინფორმაციული სისტემა. რის საფუძველზეც შედგენილ 
იქნა ამბროლაურის, ონის, და ცაგერის მსხვილმასშტაბიანი ლანდშაფტური (1: 50000, 1: 100 000) 
რუკები. საველე ექსპედიცია ჩატარდა რეგიონის სამივე მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა 
მარშრუტებზე ამბროლაური - შაორის წყალსაცავი - ნიკორწმინდა; ამბროლაური - ძირაგეული - 
სადმელი - ხვანჭკარა; ამბროლაური - წესი - ბარაკონი ; ამბროლაური - ლიხეთი - ურავი. ონი - ღები; 
ონი - გლოლა- შოვი; ონი - სომიწო -ხირხონისი; ონი - კვაშხიეთი - უშოლთა - შქმერი; ონი - ქვემო 
ბარი - ზემო ბარი - მრავალძალი; ონი - ნიგვზნარა - სორი; ცაგერი- ორბელი - ლაჯანა - ქვედა საირმე; 
ცაგერი-ბარდნალა-ქულბაქი - მწვანე ტბა. რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონის ბუნებრივი ლანდშაფტების 
კვლევისას გათვალისწინებულ იქნა მათი ლანდშაფტური პოტენციალი, რაც გულისხმობდა იმ 
რესურსულ საშუალებათა ერთობლიობის გამოვლენას, რომლებიც შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს 
ამჟამად ან მომავალში ცხოვრების პირობების დაცვისა და გაუმჯობესების, ეკონომიკური 
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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.). ლანდშაფტების 
ტრანსფორმაციის ძირითად ფაქტორებად მიჩნეულ იქნა: ბუნებრივი, ანთროპოგენური (კლიმატის 
ცვლილების, გლობალური დათბობის ფონზე და სხვ.) ფაქტორები.  ბუნებრივი მცენარეულობის 
ანთროპოგენური ტრანსფორმაცია, რომელიც ინდიკაციურად ასახავს ბუნებრივი პირობების 
ცვალებადობას. გამოვლინდა, რომ ლანდშაფტთა ტრანსფორმაცია  გამოწვეულია სამთო-
კარიერული სამუშაოებით, მნიშვნელოვნადაა აგრეთვე შეცვლილი ლანდშაფტები სასოფლო-
სამეურნეო სამუშაოებით. თემაზე მუშაობის პერიოდში (2019-2022) გამოქვეყნდა 5 სტატია2.
2. პროექტის მიზანს წარმოადგენდა საქართველოს თანამედროვე დემოგრაფიული პოტენციალის 
შესწავლა. 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 ითვალისწინებდა გეოგრაფიის ინსტიტუტის 
საზოგადოებრივი გეოგრაფიის განყოფილების 2019-2022 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტის მიერ 
დაფინანსებული გარდამავალი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი. ოთხწლიანი პროექტის 
განხორციელების შედეგად შესწავლილ იქნა საქართველოს თანამედროვე დემოგრაფიული 
ვითარების და მოსახლეობის გეოგრაფიის ცალკეული საკითხების-ფიზიკურ-გეოგრაფიული, 
ისტორიულ-გეოგრაფიული, პოლიტიკური, ეკონომიკური ფაქტორების, მოსახლეობის ბუნებრივი 
და მექანიკური მოძრაობის (მიგრაციის), სქესობრივ-ასაკობრივი და ეთნიკური სტრუქტურის, 
მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის, ცხოვრების დონის შესწავლა და შეფასება. 
განსაკუთრებული ინტერესის საგანს წარმოადგენდა დემოგრაფიული ვითარების ტერიტორიული 
ასპექტები-რეგიონული სხვაობები, ადგილობრივი თავისებურებები. კვლევა წარიმართა ქვეყნის 
გეოგრაფიული ნაწილების მიხედვით. თანმიმდევრულად იქნა შესწავლილი: 2019 წ. -აღმოსავლეთ 
საქართველოს სამი რეგიონი - მცხეთა მთიანეთი, შიდა და ქვემო ქართლი; 2020 წ. -დასავლეთ 
საქართველოს ისტორიულ-გეოგრაფიული მხარეები: იმერეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, რაჭა-
ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი და გურია; 2021 წ. - სამხრეთი საქართველოს ისტორიულ-გეოგრაფიული 
მხარეები - აჭარა, სამცხე-ჯავახეთი; 2022 წ. ქალაქი თბილისი. კვლევის შედეგად გამოვლინდა 
ქვეყანაში შექმნილი დემოგრაფიული ვითარება, გამოიკვეთა დემოგრაფიული პრობლემები, მოხდა 
მათი აღწერა და შეფასება. დადგინდა ქვეყნის რეგიონების მოსახლეობის რაოდენობრივი და 
თვისებრივი მაჩვენებლები, ასევე - სტრუქტურული ცვლილებები 1990-2022 წლების მანძილზე. 
კვლევის ძირითადი სტატისტიკური წყაროდ გამოყენებულ იქნა საქართველოს მოსახლეობის 2014 
წლის საყოველთაო აღწერის მასალები და სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის უკანასკნელი 2015-
2022 წლების დემოგრაფიული მონაცემები.
3. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი ქვეყნის ერთადერთი სამეცნიერო 
დაწესებულებაა, სადაც ხდება გეოგრაფიული ატლასების შედგენა და გამოსაცემად მომზადება. 
ინსტიტუტში შედგენილი და გამოცემული საქართველოს  ფუნდამენტური კომპლექსური 
გეოგრაფიული ატლასები (1964, 2012, 2018 წწ.)  კარგი საბაზისო საფუძველია  რეგიონული 
კარტოგრაფირების ეტაპზე გადასასვლელად. ქვეყნის  ტერიტორიული მოწყობის 12 რეგიონიდან 
კარტოგრაფირებისთვის შერჩეულ იქნა ერთ-ერთი - კახეთის რეგიონი. 
მოსამზადებელი სამუშაოები ითვალისწინებდა:
- რეგიონის შესახებ არსებული კარტოგრაფიული და ლიტერატურული მასალის გაცნობას და 
ანალიზს;
- კახეთის რეგიონის პერსპექტული განვითარების სახელმწიფო პროგრამის (2018-2021) გაცნობას, 
შესწავლას და ანალიზს, განსაკუთრებით SWOT ანალიზს;
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- ატლასის წინასწარი პროგრამის შედგენას;
- ატლასის ფორმატის და მასშტაბთა მწკრივის განსაზღვრას;
- კარტოგრაფიული საფუძვლების მომზადებას სხვადასხვა მასშტაბისთვის;
- ატლასის შინაარსის პირველადი ვერსიისა და ელექტრონული მაკეტის შექმნას; 
- პირობითი აღნიშვნების სტანდარტის შემუშავებას და შაბლონის შექმნას; 
- საკვლევი თემების განაწილებას შემსრულებელთა ინტერესის და პროფესიული შესაძლებლობების 
გათვალისწინებით; კორონავირუსული ინფექციის გავრცელების პერიოდში მიმდინარე 
სამუშაოების განხილვა რეგულარულად მიმდინარეობდა ონლაინ-რეჟიმში ინსტიტუტის 
დირექტორ ქ-ნ ნანა ბოლაშვილთან ერთად, რომელიც დიდ დახმარებას გვიწევდა საჭირო 
ორგანიზაციებთან კონტაქტის დამყარებაში.
1.1 დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული შედეგებია:
შეიქმნა ახალი, ქართულ სინამდვილეში ჯერ არ არსებული, კახეთის რეგიონის კომპლექსური 
გეოგრაფიული ატლასი, რომელიც საბაზრო პროდუქტია და უნდა პაუხობდეს მთავარ 
მარკეტინგულ კითხვებზე: რა?, როგორ?, რატომ?
რა განვახორციელეთ - შინაარსით ინტერდისციპლინური ატლასი შედგება შემდეგი 
განყოფილებებისგან: კახეთის რეგიონის მდებარეობა სამხრეთ კავკასიაში და საქართველოში, 
ისტორია, ადმინისტრაციული მოწყობა, ბუნებრივი პირობები და ბუნებრივი რესურსები, 
მოსახლეობა, ეკონომიკა, სოციალური სფერო, ტურიზმი. ატლასში წარმოდგენილია 103 თემა 220 
ფურცელზე.  რუკებთან ერთად არის თემასთან დაკავშირებული მოკლე ანოტაცია ან საინტერესო 
მოვლენასთან დაკავშირებული ვრცელი ტექსტი. სტატისტიკური ინფორმაცია გამოსახულია 
წრიული და სვეტოვანი მოცულობითი დიაგრამებით,  თემის შინაარსი გამდიდრებულია   
ფოტოსურათებით.
როგორ განვახორციელეთ - საკვლევ ტერიტორიად კახეთის რეგიონის შერჩევამ კვლევის 
დეტალიზაცია გაზარდა არა მარტო მუნიციპალიტეტის, არამედ სოფლების დონემდე. ატლასის 
სტრუქტურის განსაზღვრისთვის საჭირო გახდა ტრადიციულად ჩამოყალიბებული  სტრუქტურის    
თანამედროვე ხედვებთან შეთავსება. მაგალითად, თუ მევენახეობა-მეღვინეობა, როგორც კახეთის 
ეკონომიკის მთავარი დარგი,    ტრადიციულ სტრუქტურაში ეკონომიკის ნაწილში განიხილებოდა, 
ამჯერად, მისმა ერთმა ნაწილმა - ღვინის მარნებმა, აგროტურისტული ობიექტების სახით 
ტურიზმის განყოფილებაში გადაინაცვლა. სახელმწიფო პროგრამა ,,ღვინის გზის“ მონაწილე 
მეღვინეები და მათი    ღვინის მარნები ატლასში წარმოდგენილია ვენახებით, სასტუმრო 
ინფრასტრუქტურით, სამრეწველო საწარმოებით და პროდუქციით. ტექსტური ინფორმაცია და 
ფოტოსურათები გადმოგვცეს მარნების მფლობელებმა. ანალოგიური გადაწყვეტილება იქნა 
მიღებული დაცული ტერიტორიების თემასთან დაკავშირებითაც. დაცულმა ტერიტორიებმა 
ბუნების განყოფილებიდან ეკოტურისტული ობიექტების სახით   ტურიზმის განყოფილებაში 
გადაინაცვლა  და განსხვავებული  შინაარსობრივი დატვირთვა შეიძინა - დაცულ ტერიტორიებზე 
გამოსახულია ტურისტული მარშრუტები შესაბამისი ინფრასტრუქტურით, ტექსტით და 
ფოტოებით. ატლასის თემებზე მუშაობაში მონაწილეობდნენ ინსტიტუტის ფიზიკური და 
ეკონომიკური გეოგრაფიის განყოფილებების ცალკეული თანამშრომლები. მუშაობის პროცესში 
მყარდებოდა კავშირი  საბუნებისმეტყველო და საზოგადოებრივი მეცნიერებების, კულტურის 
სფეროს წარმომადგენლებთან:  გეოლოგებთან, გეოფიზიკოსებთან, კლიმატოლოგებთან, 
ჰიდროლოგებთან, დემოგრაფებთან, ისტორიკოსებთან, ხდებოდა მათი სამეცნიერო ნაშრომებით 
სარგებლობა და ავტორებთან თანამშრომლობა. მუდმივი იყო კავშირი ენათმეცნიერებთან, რადგან 
არაერთხელ მოგვიხდა გეოგრაფიული სახელწოდებების გასწორება, მაგ.: იორის ზეგანი - ივრის 
ზეგანი, იორის აღკვეთილი - ივრის აღკვეთილი, ვაშლოვანის ნაკრძალი - ვაშლოვნის ნაკრძალი, 
ჭაჭუნას აღკვეთილი - ჭაჭუნის აღკვეთილი და სხვ. არქეოლოგიის, საინგილოს, მატერიალური 
კულტურის ძეგლების, თეატრების თემებზე მუშაობისას ვსარგებლობდით ამ დარგების  
სპეციალისტთა კონსულტაციებით. კავშირი მყარდებოდა ეკონომიკის, ჯანდაცვის, ტურიზმის 
სფეროს წარმომადგენლებთან. ცალკეულ შემთხვევებში საჭირო ხდებოდა მწირი ინფორმაციის 
ანალიზი და მეცნიერული შეფასება დარგის რუკაზე გამოსახვისათვის.  ასე იქნა შედგენილი 
კახეთის მრეწველობის რუკა, რადგან სრულფასოვანი სტატისტიკური მონაცემების მიღება ვერ 
მოხერხდა.  მნიშვნელოვანია, რომ პროექტის თითოეული მონაწილის თეორიული ცოდნა ამა თუ იმ 
თემაზე მუშაობისას მნიშვნელოვნად გაიზარდა
რატომ განვახორციელეთ - თემატური კარტოგრაფიის პროდუქტი სამი სახისაა: ცალკეული რუკა, 
რუკათა სერია და ატლასი. სამივე კონკრეტული მიზნისთვის იქმნება. ყველაზე რთული და ფართო 
საზოგადოებაზე გათვლილი საცნობარო დანიშნულების კომპლექსური ატლასია, რომელიც ჩვენ 
შევქმენით კახეთის რეგიონის მცხოვრებთათვის, რათა უკეთ გაიცნონ თავისი რეგიონი. მისი 
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შინაარსი მთლიანად მეცნიერულია, მაგრამ გადმოცემულია ადვილად აღქმადი, გასაგები სახვითი 
საშუალებებით და ტექსტით. რუკის ყოველ შემდგენელს მუშაობის პროცესში ახსოვდა, რომ რუკა 
ადვილად წასაკითხი და ლამაზი უნდა ყოფილიყო, მთლიანად ატლასი კი იმდენად საინტერესო, 
რომ დამთვალიერებელს მისი შეძენის სურვილი გასჩენოდა.
პროექტის ძირითადი პრაქტიკული შედეგი იმაში მდგომარეობს, რომ შედგენილია და 
საგამომცემლო ფორმატშია მომზადებული საქართველოს პირველი რეგიონული ატლასი, 
რომელსაც მხოლოდ გამოცემა სჭირდება. ატლასის ფორმატია 21 სმ X 25 სმ-ზე. ატლასში 220 
გვერდია. ბიბლიოგრაფია მოცემულია 11 გვერდზე. ატლასის რუკებს ჰყავს 41 ავტორი და 
თანაავტორი, 12 შემდგენელი, მ.შ. 2 ყოფილი თანამშრომელი. მნიშვნელოვანი პრაქტიკული შედეგია 
ის, რომ კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკის ლაბორატორიის თანამშრომელთა გუნდი 
კვალიფიციური შეკრული გუნდია, რომელსაც თამამად შეუძლია გააგრძელოს მუშაობა სხვა 
რეგიონული ატლასის შედგენაზე, რასაც ინსტიტუტის სამეცნიერო თემატიკა ითვალისწინებს. თუ 
თეორიულ და პრაქტიკულ შედეგებს გავაერთიანებთ, დავინახავთ, რომ ატლასის ყოველმა რუკამ 
სივრცით-დროული თვალსაზრისით ხილული გახადა ის, რაც ტექსტებსა და სტატისტიკურ 
მონაცემებში არ ჩანს. ეს კარტოგრაფიის და მისი სპეციფიკური ენის - კარტოგრაფიული სახვითი 
საშუალებების სისტემის ანუ რუკის ენის დამსახურებაა. საამისოდ მრავალი მაგალითის მოყვანა 
შეიძლება, მაგალითად, კანონში მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების შესახებ სოფლების  
სიაა, რომლის  რუკის საფუძველზე გადატანის შემდეგ თვალსაჩინო გახდა ამ სოფლების განლაგება 
და მოსახლეობის პრობლემები. მნიშვნელოვან პრაქტიკულ შედეგად მიგვაჩნია ისიც, რომ 
სამედიცინო მომსახურების რუკაზე ნათლად ჩანს მუნიციპალიტეტში სამედიცინო მომსახურების 
არსებული სახეები   და ის  დეფიციტი, რომელსაც მოსახლეობა ადგილზე ვერ იღებს და 
იძულებულია მეზობელ მუნიციპალიტეტებს მომართოს. წრიულ დიაგრამაზე თვალსაჩინოა 
მუნიციპალიტეტებში ექიმებისა და ექთნების  თანაფარდობა (ექიმების სიჭარბე ექთნებთან 
შედარებით). ატლასის დიდი ღირსებაა, რომ რუკების შესადგენად გამოყენებულია გეოგრაფიული 
საინფორმაციო სისტემა. რუკები დამუშავებულია პროგრამა Adobe Illustrator -ში, ხოლო დიაგრამები 
აგებულია პროგრამა Grapher-ში. ატლასში რამდენიმე ახალი ტიპის რუკაა, რომლის ანალოგი 
გამოცემულ ქართულ ატლასებში არ არის. ეს რუკებია: გარემოს საკურორტო-რეკრეაციული 
შეფასება, რომელიც ინოვაციურია არა მარტო შინაარსით, არამედ გრაფიკული შესრულებით. იგივე 
შეიძლება ითქვას ვაშლოვნის, ლაგოდეხის და თუშეთის დაცული ტერიტორიების რუკების და 
მთლიანად ფურცლების შესახებ, რომელთა  პრაქტიკული და ესთეტიკური ღირებულება მაღალია.
4. 250 გვერდიანი ჰიდროლოგიური ტერმინების სამენოვანი ლექსიკონი (რუსულ-ინგლისურ-
ქართული) დასრულებულია და გადაცემულია დასაბეჭდად.
 
3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით 
დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

3.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით,  პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწყებისა და 
დამთავრების წლები
1.  დისტანციური ზონდირების გამოყენებით გარემოს კვლევის მეთოდოლოგიის შემუშავება, 
რომისა და თბილისის მაგალითებზე, დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები, CNR-19-215, 2021-
2023
2. ატმოსფერული ნალექების ეროზიული პოტენციალის მოდელირება და კარტოგრაფირება 
საქართველოში, დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები, FR-21-13962, 2022-2025
2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

1. მ. ციცაგი-ქართული ჯგუფის ხელმძღვანელი, ლ. გადრანი-მკვლევარი, ლ. ფიუმი-იტალიური ჯგუფის 
ხელმძღვანელი, ა. კამასსა-მკვლევარი
2. მ. ციცაგი-ხელმძღვანელი, ზ. გულაშვილი-კოორდინატორი, ნ. ბოლაშვილი-ძირითადი პერსონალი, მ. 
ლოიშნერი-უცხოელი სამეცნიერო კონსულტანტი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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1. პროექტის პირველ ეტაპზე გათვალისწინებული იყო შემდეგი ამოცანების შესრულება: ამოცანა 1. რომსა 
და თბილისში გარემოს მახასიათებლების და მიწათსარგებლობის ცვლილებების შესწავლა გის-ის 
მეშვეობით. ამოცანის შესასრულებლად მოხდა ბუნებრივი გარემოსა და განაშენიანების ცვლილებების 
დახასიათება, მიღებული შედეგების დამხმარე სტატისტიკურ და კარტოგრაფიულ მონაცემებთან 
ინტეგრაცია. მიღებულ შედეგებზე მომზადდა ერთობლივი აბსტრაქტი 
https://publications.cnr.it/doc/458629. ამოცანა 2. სამუშაო შეხვედრები. ვიმყოფებოდით რომში, სამეცნიერო 
შეხვედრაზე, სადაც იტალიელ კოლეგებთან ერთად დეტალურად განვიხილეთ თანამგზავრული 
სურათების დასამუშავებლად საჭირო პროგრამული უზრუნველყოფა (გამოთვლები სრულდებოდა 
პროგრამა ENVI-ს გამოყენებით), სურათების კლასიფიკაციის ალგორითმები, რაც ჩვენი ვიზიტის საკვანძო 
საკითხი გახლდათ. შედეგად შეიქმნა მიწათსარგებლობის რუკები: (მიწათსარგებლობის ტიპები და 
მიწათსარგებლობის ცვლილებები; მცენარეულობის (ფოთლოვანი არეალის ინდექსი) და NDVI 
(მცენარეული საფარის განსხვავების ნორმალიზებული ინდექსი). აღნიშნული ვიზიტი ემსახურებოდა 
სრულად თანამგზავრული სურათების ანალიზის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას და 
სამომავლო კვლევების დაგეგმვას. ამოცანა 3. საკვლევ თემატიკაზე საერთაშორისო და ადგილობრივი 
ლიტერატურის მოძიება და სტანდარტული პროტოკოლის მიხედვით კვლევის მეთოდოლოგიის შერჩევა. 
ამისათვის მოხდა საკვლევი ტერიტორიის თანამგზავრული სურათების შერჩევა. იტალიელ კოლეგებთან 
შეთანხმებით პირველ ეტაპზე კომპიუტერულ გამოთვლებში ჩართული იყო Landsat 8 OLI-ის სურათები 
(თბილისის, რომის). პარალელურად მიმდინარეობდა თბილისისა და რომის შესახებ არსებული სხვა 
დამხმარე მონაცემების (ისტორიული რუკები, წერილობითი წყაროები და სხვ.) მოძიება/დამუშავება 
(დანართი 4). პროექტის მიმდინარეობისას მოვამზადეთ ერთობლივი აბსტრაქტი. სამწუხაროდ, 
მსოფლიოში არსებული პანდემიიდან გამომდინარე კონფერენცია გაიმართება მომავალ წელს. ამჟამად, 
მზადების პროცესშია სამეცნიერო პუბლიკაცია. მონაწილეობა მივიღეთ იტალიაში გამართულ 
კონფერენციაში, (25-26 ნოემბერი, სირაკუზა, იტალია), კონფერენცია „Incontri Mediterranei di Igiene 
Industriale“), სადაც ასევე წარდგენილი იყო ერთობლივი აბსტრაქტი. https://publications.cnr.it/doc/459759. 
ჯგუფმა აზერბაიჯანელ კოლეგებთან ერთად წარადგინა ნაშრომი კონფერენციაზე Atti del 38° Congresso 
Nazionale di Igiene Industriale e Ambientale (22 ივნისი, 2022).  სამეცნიერო ურთიერთობების გაღრმავების 
მიზნით, იტალიური ჯგუფის კოორდინატორი ლორენცა ფიუმი, შევარჩიეთ თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დოქტორანტის სამეცნიერო კონსულტანტად (თანახელმძღვანელი-მარიამ 
ციცაგი), ერთობლივი პროექტი კი დაფინანსდა ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დოქტორანტურის 
გრანტების ფარგლებში. პროექტში მონაწილე იტალიელ მკვლევართა ჯგუფი იმყოფებოდა თბილისში. 
მოეწყო შეხვედრა თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო 
მეურნეობის კომისიის თავმჯდომარე რევაზ სოხაძესთან და მის კოლეგებთან. ჩვენმა გუნდმა 
საკრებულოს წარმომადგენლებს გააცნო პროექტის შუალედური შედეგები და ვისაუბრეთ სამომავლო 
გეგმებზე. საკრებულოს წარმომადგენლების მხრიდან გამოითქვა დიდი ინტერესი მიმდინარე პროექტის 
მიმართ და ჩვენმა გუნდა გამოთქვა მზაობა პროექტის შედეგები ჩამოაყალიბოს სამეცნიერო-პოპულარულ 
ენაზე და მიაწოდოს საკრებულოს. მომდევნო დღეს, 22 ივლისს გაიმართა შეხვედრა პროფესორ-
მასწავლებლებთან და სტუდენტებთან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში. შეხვედრას დაესწრნენ, როგორც გეოგრაფიის ინსტიტუტის თანამშრომლები, ისე თსუ-ს 
ახალგაზრდა მკვლევარები და სტუდენტები. შეხვედრაზე პროექტის შედეგების წარდგენის გარდა დიდი 
დრო დაეთმო სამომავლო თანამშრომლობის შესაძლებლობების განხილვას. განსაკუთრებით დიდი 
ინტერესი გამოიწვია სტუდენტებში. მათი დაინტერესება გამოიწვია პროექტის მეთოდოლოგიურმა 
ასპექტებმა.  
2. პროექტის მიმდინარე ეტაპი დაეთმო მეტეოროლოგიური მონაცემების თავმოყრასა და უნიფიცირებას. 
სამუშაოები მიმდინარეობდა ორი მიმართულებით: 1. მეტეოროლოგიური მონაცემების შეგროვება 
გარემოს ეროვნული სააგენტოსგან და 2. რადარის გამოსახულებების მიღება კომპანია „დელტას“-სგან. 
მიმდინარე ეტაპზე მომზადდა სამეცნიერო პუბლიკაცია და პროექტის შემსრულებელმა მონაწილეობა 
მიიღეს სამეცნიერო კონფერენციაში.

3.2.
1) დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწყებისა და 
დამთავრების წლები
1. გეოპარკის დაგეგმარება და მისი პერსპექტივები კავკასიაში რაჭის რეგიონის მაგალითზე 
PHDF-19-3671 მეცნიერების დარგი და სამეცნიერო მიმართულება:1. საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებანი1.5 დედამიწის და მათთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებანი 
1.5.1გეომეცნიერებანი, მრავალდარგობრივი დისციპლინები2019-2022
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2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. თამარ ჭიჭინაძე

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.  გამოიცა მონოგრაფია ,, გეოპარკის დაგეგმარება და პერსპექტივები რაჭის რეგიონის მაგალითზე“. 
კვლევაში განხილულია გეოპარკის კონცეფცია, მისი მაგალითები და პერსპექტივები კავკასიაში, 
რაჭის რეგიონის მაგალითზე, რომელიც ემყარება კომპლექსურ კვლევას რეგიონში. ნაშრომი 
შექმნილია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით „დოქტორანტურის 
საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო პროექტის“ ფარგლებში. იგი სამეცნიერო-საცნობაროა, 
რომელსაც ფართო გამოყენება ექნება რეგიონში. ნაშრომი 130 გვერდს მოიცავს. 
მონოგრაფიაში განხილულია, რომ ტურიზმი მრავალი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების წამყვან 
სექტორს წარმოადგენს, რადგან იგი ასაქმებს მოსახლეობას, ქმნის შემოსავალს, რაც დადებითად 
აისახება ქვეყნის ეკონომიკაზე. ტურიზმი ყოველ წელს უფრო და უფრო მზარდი ინდუსტრია ხდება, 
რომელის განვითარების უმთავრეს გამოწვევას წარმოადგენს ქვეყნისთვის ადგილობრივი ბაზრის 
ხელშეწყობა თავისი მიდგომებით: ტერიტორიის მემკვიდრეობის მდგრადი კონსერვაცია, 
გლობალური ბაზრისთვის შესაბამისი მარკეტინგის დაგეგმვა, ნაკლებად ცნობილი და 
პერსპექტიული უბნების პიარი, რეგიონების წახალისების ამოცანების შემუშავება, თანამშრომლობა 
ადგილობრივ თუ საერთაშორისო დონეზე. მონოგრაფია ეძღვნება ტურიზმის განვითარების ერთ-
ერთ მნიშვნელოვან ხელშემწყობს – გეოპარკებს, რომელიც სამხრეთ კავკასიის რეგიონისთვის და 
შესაბამისად, საქართველოსთვისაც სიახლეა, თუმცა გამოცდილი სტრატეგიაა მსოფლიოსთვის. 
თემის მიზანია, კომპლექსური კვლევის საფუძველზე გეოპარის კონცეფციასა და საკვლევ 
ტერიტორიას შორის კავშირის ჩვენება, რათა გამოიკვეთოს პერსპექტივები, შეფასდეს ბუნებრივი 
თუ ადამიანური პოტენციალი, რეგიონში დაგეგმარდეს იუნესკოს გლობალური ან ეროვნული 
გეოპარკი. გეოპარკი წარმოადგენს ტურიზმის განვითარების ხელშემწყობს. ბრენდი, რომელსაც აქვს 
ხარისხის ნიშანი და ენდობიან მსოფლიოში. ამის გამო, ყოველწლიურად უფრო და უფრო მზარდი 
მოთხოვნაა მსოფლიოში სხვადასხვა ქვეყნებიდან, გახდნენ იუნესკოს გეოპარკების წევრი ქვეყნები 
რათა მოხდეს ტერიტორიის საერთაშორისო აღიარება. გეოპარკს აქვს თავისი მიდგომები და 
განსაკუთრებით მისი მოწყობა ამართლებს მთიან რეგიონებში, რომელსაც გააჩნია მდიდარი სამთო 
გეოლოგიური ისტორია, არქეოლოგიური უბნები, მოსახლეობა, რომელიც კავშირშია ყველა დონეზე 
დედამიწასთან წარსულიდან დღემდე.
რატომ მთიანი რეგიონი? გარდა გეოპარკის კონცეფციისა – დავიცვათ უნიკალური გეოლოგიური 
მემკვიდრეობა და საერთაშორისო ცნობადი გავხადოთ ესა თუ ის ადგილი, პრიორიტეტს ქმნის 
ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც გარკვეული ეკონომიკური სიდუხჭირის გამო, ტოვებს 
საკუთარ სახლს და ემიგრაციაში მიდის. ამიტომ გეოპარკის ერთ-ერთი უმთავრესი მიდგომაა – იყოს 
სათემო ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესებს ყველა 
დონეზე. მოსახლეობის ინტერესის გარეშე გეოპარკი ვერ შედგება. 2018 წელს, იუნესკომ 
გეოპარკების პარტნიორ ქვეყნებს მოუწოდა, შეუერთდნენ კამპანიას „მთების როლი ჩვენი 
პლანეტისა და საზოგადოების ცხოვრებაში“, რადგან მთები ასრულებენ გადამწყვეტ როლს 
ეკოსისტემების შენარჩუნებაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში პლანეტა დაუცველი რჩება გლობალური, 
კლიმატური ცვლილებების წინაშე. გარდა ამისა, გამორჩეული ლანდშაფტების უმეტესობა მთიან 
რეგიონებში მდებარეობს, მთები ინახავს პლანეტის უწყვეტ ევოლუციას, დედამიწის გეოლოგიურ 
ისტორიას, მტკნარი წყლის რესურსებს, რომელსაც ჩვენი დაცვა სჭირდება ჩვენსავე 
საკეთილდღეოდ. ბოლო კლიმატურმა გამოწვევებმა აჩვენა, რომ მსოფლიოში 600 მყინვარზე მეტი 
გაქრა, რომელიც პირდაპირ აისახება მომავალში რამდენიმე მილიარდ ადამიანზე. მთა წარმოადგენს 
ადგილს, სადაც ერთმანეთს ენაცვლება ბუნებრივი კატასტროფები: მეწყერი, ზვავი, ღვარცოფი, 
ნადგურდება მთის ფერდობები, შიშვლდება ტყეები, იტბორება დასახლებები. მსოფლიო ტურიზმის 
სტატისტიკამ აჩვენა, რომ მოსახლეობის 20%-ს მთის ტურიზმი იზიდავს, რადგან გარდა ბუნებრივი 
მრავალფეროვნებისა, მთა მულტიკულტურული ტრადიციების მატარებელია. მაგალითად, მთის 
სამზარეულო. მთა არაა განებივრებული ისეთივე სამზარეულოთი, როგორც ბარის მოსახლეობა. 
სამზარეულო კი მარტო საკვები არ არის, ის წარმოადგენს კავშირს ადამიანსა და ბუნების კარგად 
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ცოდნას შორის, რომელიც საბოლოოდ ტრადიციებად ჩამოყალიბდა. ვიკვებები? ე.ი. შევიმეცნებ 
სხვათა კულტურებს, მათ ცოდნას მედიცინასთან, ბიოლოგიასთან, ზოოლოგიასთან, 
იხტიოფაუნასთან. გლობალური გეოპარკების ქსელის 140 ქვეყანამ ხელი მოაწერა ინიციატივას, 
მხარი დაუჭირონ მთის ტურიზმის განვითარებას, რომელიც წარმოადგენს, გეოლოგიურ 
მემკვიდრეობას, ეკოლოგიურ და კულტურულ ღირებულებას აწმყოსა და მომავალში 
(https://globalgeoparksnetwork.org/?p=3387). რაჭა მთიანი რეგიონია, იგი აკმაყოფილებს იუნესკოს 
მიერ მოთხოვნილ ყველა პუნქტს, რომ გახდეს გლობალური გეოპარკების ნაწილი. გარდა ამისა 
რაჭის რეგიონისთვის გეოპარკი იქნება ის გამართლებული ეკონომიკური პროექტი, რომელიც 
აისახება როგორც ბუნების ისე მოსახლეობის შენარჩუნებაზე. კვლევითი პროცესი ორი წლის 
განმავლობაში მიმდინარეობდა. დაიგეგმა და გახორციელდა რამდენიმე ექსპედიცია რაჭის 
რეგიონში, გამოიცა რამდენიმე სამეცნიერო სტატია, საერთაშორისო რეფერირებულ სამეცნიერო 
ჟურნალებში, შედგა ურთიერთთანამშრომლობა გერმანიის იუსტუს ლიბიგი სახელობის გისენის 
უნივერსიტეტთან. თანამშრომლობის ფარგლებში, განხილული და შესწავლილი იქნა გეოპარკის 
კონცეფციის ხედვა სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითზე, გამოვლინდა პოტენციური ადგილები, 
რომელიც პასუხობს გეოპარკის შექმნის მოთხოვნებს, ქვეყანაში არსებული გეოპარკების 
სტატისტიკური მიმოხილვის შედეგად მოხდა გეოპარკში ჩატარებული კვლევების გაცნობა და სხვა. 
ყველა სტატისტიკური მონაცემი ამართლებს გეოპარკის არსებობას, რადგან ტერიტორია ხდება 
საერთაშორისო მნიშვნელობის, მიმდინარეობს ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმება და მათი 
ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება, ადგილობრივი ბაზრის განვითარება, ადგილობრივი, 
ეროვნული ხელსაქმის, კერძების პოპულარიზაცია და სხვა. მონოგრაფიაში განხილულია გეოპარკის 
კონცეფცია, რომელმაც რამდენჯერმე შეიცვალა მიდგომა კონცეფციის დაარსებიდან დღემდე. 
თავდაპირველად ეს იყო ბრძოლა მხოლოდ უნიკალური გეოლოგიური მემკვიდრეობის ბუნების 
ძეგლად აღიარების გამო, ვინაიდან არ არსებობდა ორგანიზაციები რომელიც აღიარებდა 
გეოლოგიური მემკვიდრეობის კვლევას. შემდეგში კი, კონცეფცია იძენს ფართო გაგებას და ხდება 
სათემო ინიციატივა, რომელიც ავლენს კავშირს დედამიწასა და ადამიანს შორის ყველა დონეზე. 
მონოგრაფიაში განხილულია ლან-თაუნუსის ეროვნული გეოპარკის სივრცითი სტრუქტურა, 
რომელიც წარმოადგენს კარგ მაგალითს თუ როგორი შეიძლება იყოს სამთო უბნები, მღვიმეები, 
მუზეუმები და სხვა. ყურადღება გამახვილებულია არეალებზე, რომელსაც განსაკუთრებული 
გეოლოგიური, გეომორფოლოგიური დატვირთვა აქვს, მაგალითად: მოქმედი და დახურული 
მაღაროები, რომელიც შეიძლება ღია მუზეუმებად იქცეს, მინერალური წყლები, რომელთა ათვისება 
და რეალიზებაა საჭირო, კურორტების და საკურორტო ადგილების კეთილმოწყობის შემთხვევაში 
რეგიონს ექნება საერთაშორისო ცნობადობა და ეკონომიკური სარგებელი. მონოგრაფიაში 
აღწერილია ის ობიექტები, რომლებიც იმსახურებენ ბუნების ძეგლის სტატუსის მინიჭებას და 
ყურადსაღებია შესაბამისი სტრუქტურებისთვის.

4. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

4.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი, დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. ზოონოზოური ინფექციების ატლასის მომზადება სამხრეთ კავკასიაში. HDTRA11910044, 
დამფინანსებელი: აშშ თავდაცვის საფრთხის შემცირების სააგენტო (DTRA), 01.03.2020-01.03.2025
2. ტრანსსასაზღვრო გეოტურიზმი, როგორც ინოვაციებისა და თანამშრომლობის   მამოძრავებელი 
ძალა აღმოსავლეთ ევროპის პერიფერიებში, დამფინანსებელი: გერმანიის განათლებისა და 
მეცნიერების ფედერალური სამინისტრო (BMBF), 01.10.2022 - 01.10.2025

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ნ. ბოლაშვილი, სამეცნიერო ხელმძღვანელი, ზ. გულაშვილი, მენეჯერი, თ. ჭიჭინაძე - გსს ჯგუფის 
ხელმძღვანელი, გ. ლიპარტელიანი - კარტოგრაფ-რედაქტორი, ნ. სუქნიძე - მონაცემების შეგროვება და 
ციფრულ ფორმატში გადაყვანა, გ. ჩართოლანი - მონაცემების შეგროვება და ციფრულ ფორმატში 
გადაყვანა, ა. შეროზია - მონაცემების შეგროვება და ციფრულ ფორმატში გადაყვანა, მ. ციცაგი - 
დაავადებების დაფიქსირებული ადგილებისთვის სავეგეტაციო ინდექსის ნორმალიზებული სხვაობის 
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(NDVI), აქტუალური და პოტენციური აორთქლების მონაცემების შეგროვება და წარმოდგენა ციფრულ 
ფორმატში.
2. ნანა ბოლაშვილი - კოორდინატორი, ზაზა გულაშვილი - მონაცემთა ბაზების ადმინისტრატორი, 
თამარ ჭიჭინაძე - ძირითადი პერსონალი, გიორგი ლომინაძე - ძირითადი პერსონალი
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. პროექტი იყო სამწლიანი, მაგრამ გაგრძელდა კიდევ ორი წლით.  მონაწილე ქვეყნები:  აშშ, 
საქართველო, სომხეთი და აზერბაიჯანი. გარდამავალი ეტაპისთვის შესრულებულია შემდეგი 
სამუშაოები: დადგინდა ჯილეხის, ყირიმ-კონგოს, ტულარემიის, ტკიპების და ბრუცელოზის 
გავრცელების ლოკაციები კოორდინატების მიხედვით.  ამ კერებისთვის შეგროვდა შემდეგი 
გეოგრაფიული მონაცემები: სიმაღლე ზ.დ., დახრილობა, ჰაერის საშუალო, მინიმალური და 
მაქსიმალური ტემპერატურები, გაანგარიშდა მათი პროცენტილები (10 და 90), ნალექები, 
აორთქლება, არიდულობის ინდექსი, ყინვიან დღეთა რაოდენობა, გეოლოგიური აგებულება, 
ლანდშაფტები, გამოითვალა ტოპოგრაფიული ინდექსი, მოსახლეობის სიმჭიდროვე, დაშორება 
წყლის ობიექტებთან, მანძილი დაცულ ტერიტორიებთან, მანძილი ცხოველთა ბაზრობებთან და 
სასაკლაოებთან, ნარჩენების გადაყრის ადგილებთან და სხვ. სულ 50 პარამეტრი. შეგროვებული 
სტატისტიკური მონაცემები პერიოდულად იგზავნება კოლორადოს უნივერსიტეტში 
მოდელირებისთვის.
2. პროექტში მონაწილე ორგანიზაციებია: იუსტუს ლიბიგის გისენის უნივერსიტეტი; თსუ  
გეოგრაფიის ინსტიტუტი; ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; სომხეთის მეცნიერებათა 
აკადემიის გეოლოგიური ინსტიტუტი; აზერბაიჯანის ჰ. ალიევის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი. 
პროექტის შედეგად შეიქმნება სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში გეოპარკების შესაქმნელად 
პერსპექტიული ტერიტორიების მონაცემთა ბაზები. პროექტის განხორციელება დაიწყო ა.წ. 
სექტემბერში, ამ ეტაპზე გაიმართა პირველი სამუშაო შეხვედრა პროექტის მონაწილეებთან, 
რომელზეც განისაზღვრა მომავალი საქმიანობის ეტაპები.

4.2.
1) დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი, დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა, პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. Assessment of rainfall erosivity from radar-based precipitation (case of Kakheti, Georgia). დედამიწის 
შემსწავლელი მეცნიერებები. Rustaveli-DAAD, გერმანია, 2022
2. Channel Stability Analysis and Future Migration of Meandering Alazani, Advanced Research 
Opportunities Program (AROP). RWTH Aachen University, გერმანია, 2022
3. GIS-ზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებები გარემოსდაცვითი მშვიდობისა და 
გეოტურიზმისთვის, #57609825,  დამფინანსებელი:  გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური 
(DAAD);  01.01.2022 - 31.12.2022

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. მ. ციცაგი-ხელმძღვანელი
2. მ. ციცაგი-ხელმძღვანელი
3. ნანა ბოლაშვილი - კოორდინატორი, ზაზა გულაშვილი - ძირითადი პერსონალი, გიორგი ლომინაძე - 
ძირითადი პერსონალი, ნიკა ბოლაშვილი - სტუდენტი, ლაზარე გოცირიძე - სტუდენტი
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის 
აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“-ის სასტიპენდიო პროგრამის 2021 
წლის საგრანტო კონკურსში გამარჯვებამ მომცა შესაძლებლობა, განმეხორციელებინა პროექტი 
“რადარის გამოყენებით ატმოსფერული ნალექების ეროზიული პოტენციალის შეფასება (კახეთის 
მაგალითზე)”. პროექტის ფარგლებში მოვიძიეთ საქართველოში 20015 წლიდან რადარის 
ჩანაწერები, რაც საკმაოდ მოცულობითი ინფორმაციაა. მოცემული საკითხი ჩვენი ქვეყნისათვის 
სერიოზულ სიახლეს წარმოადგენს, თუმცა აღნიშნულმა პროექტმა საშუალება მოგვცა გერმანელი 
კოლეგების დახმარებით დაგვეხვეწა მეთოდოლოგია, შეგვეძინა ახალი ცოდნა და უნარები, მათთან 
ერთად ჩაგვეტარებინა კომპიუტერული ექსპერიმენტები რადარის გამოსახულებების 
გასაანალიზებლად. შედეგად კი გაუმჯობესდა ჩვენი
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კვლევის ხარისხი. ჩვენი გუნდისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გამოცდილი 
პროფესიონალებისგან მიგვეღო სათანადო ცოდნა და უნარები. სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში 
გაღრმავდა პროფესიული ურთიერთობა აახენის უნივერსიტეტის წარმომადგენლებთან და 2021 
წელს წარვადგინეთ ერთობლივი საპროექტო წინადადება ფუნდამენტური კვლევებისათვის, სადაც 
აახენის უნივერსიტეტის წარმომადგენელი Michael Leuchner პროექტის სამეცნიერო 
კონსულტანტია. ჩვენმა პროექტმა მოწონება დაიმსახურა საერთაშორისო ექსპერტების მიერ და უკვე 
2022 წლიდან აქტიურად
ვახორციელებთ მას. ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას, რომ მიმდინარე პროექტში დიდი ადგილი 
ეთმობა რადარის მონაცემების დამუშავებას და Rustaveli-DAAD-ის სასტიპენდიო პროგრამის 
ფარგლებში მიღებული გამოცდილება და პროფესიული კავშირები აქტიურად იქნება ჩართული 
პროექტში.
2. პროექტის მიზანი იყო კვლევების გაღრმავება ქართველ და გერმანელ მკვლევრებს შორის. 
პროექტი ეფუძნებოდა კვლევის მეთოდოლოგიის გაცვლას და სამომავლო კოლაბორაციის 
დაგეგმვას. ვიზიტის ფარგლებში მომზადდა ერთობლივი პუბლიკაცია და საპროექტო წინადადება 
Rustaveli-DAAD-ის საგრანტო პროექტისთვის.
3. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის 
ხელმძღვანელობით 19-26 სექტემბერს ჩატარდა საზაფხულო სკოლა, რომელშიც მონაწილეობდნენ: 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, იუსტუს ლიბიგის სახ. გისენის უნივერსიტეტის 
გეოგრაფიის დეპარტამენტის, ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტისდა აზერბაიჯანის 
მეცნიერებათა აკადემიის ჰ. ალიევის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის, ბაკალავრიატის, 
მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სტუდენტები. მონაწილეებს გადაეცათ სერთიფიკატები. 
საზაფხულო სკოლის ფარგლებში მოეწყო ექსკურსიები: დმანისის არქეოლოგიურ მუზეუმში, 
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში (სოფ. მუხური),  მესტიასა და უშგულში. ქ. ჩხოროწყუში 
მონაწილეობა მივიღეთ კლიმატის ცვლილების კვირეულში. გეოგრაფიის ინსტიტუტის მეცნიერებმა 
ჩხოროწყუს ისტორიულ მუზეუმში შეკრებილი მოსწავლეებისა და დამსწრე საზოგადოებისთვის 
ჩაატარეს პრეზენტაციები აღნიშნულ საკითხზე.  საზაფხულო სკოლა მოეწყო გერმანიის 
აკადემიური გაცვლის სამსახურის DAAD პროექტის:„GIS based solutions for ENP in the Southern 
Caucasus“ფარგლებში.

5. პატენტები (არსებობის შემთხვევაში):
5.1. საერთაშორისო პატენტები:
საპატენტო თემატიკის სათაური; გამომგონებელი/ები და პატენტმფლობელი/ები; პატენტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი
1. 
2. 

5.2. ეროვნული პატენტები
საპატენტო თემატიკის სათაური; გამომგონებელი/ები და პატენტმფლობელი/ები; პატენტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი
1. 
2. 

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

6.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. ლეჟავა ზ., წიქარიშვი;ლი კ., ბოლაშვილი ნ., ასანიძე ლ., ფიჩხაია ი. მიგარიას კირქვული მასივის 
კარსტი და მღვიმეები. ISBN 978-9941-33-207-4. თბილისი, “უნივერსალი”, 240 გვ.
2. ლეჟავა ზ., წიქარიშვილი კ., ასანიძე ლ., გაფრინდაშვილი გ., კუმლაძე რ. საქართველოს კირქვული 
და კლასტოკარსტული მასივების რუკა. გამომცემლობა უნივერსალი, 1 გვ. ISBN 978-9941-33-206-7.
3. ვ. კეკენაძე. ზემო იმერეთის ისტორიული გეოგრაფია (საჩხერის მუნიციპალიტეტი). იბეჭდება
4. ნ. მაჭავარიანი, ვ. გელაძე, ნ. ბოლაშვილი, თ. ყარალაშვილი; ჰიდროლოგიური ტერმინების 
სამენოვანი ლექსიკონი, ISBN 978-9941-36-056-5 , თბილისი, თსუ, 250 გვ.
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1 მონოგრაფიაში გაშუქებულია ავტორთა მიერ წლების განმავლობაში მიგარიას კირქვულ მასივზე 
ჩატარებული კომპლექსური კარსტულ-სპელეოლოგიური კვლევის შედეგები. განხილულია 
კარსტგაჩენის პირობები და ფაქტორები, კარსტო- და სპელეოგენეზის პრობლემები, ზედაპირული 
და მიწისქვეშა კარსტული ფორმების ჩასახვისა და ევოლუციის ძირითადი ნიშნები, მიწისქვეშა 
კარსტული ნაკადების მოძრაობის გზები და განტვირთვის კერები. მოცემულია მასივის 
მნიშვნელოვანი მღვიმური სისტემების მორფოლოგიურ-მორფომეტრიული მიმოხილვა, 
შესწავლილი და დასაბუთებულია კარსტთან დაკავშირებული საინტერესო და მრავალფეროვანი 
ტურისტულ-რეკრეაციული პოტენციალი. ვიმედოვნებთ, ნაშრომი გაამდიდრებს ცოდნას მიგარიას 
მასივის კარსტის შესახებ რიგი ახალი ფაქტებით და დასკვნებით, ამასთან, სათანადო სამსახურს 
გაუწევს კარსტის კომპლექსური შესწავლით დაინტერესებულ მკვლევარებს, სტუდენტ 
ახალგაზრდობას და ჩვენი ქვეყნის ორიგინალური კარსტული ლანდშაფტით დაინტერესებულ 
მკითხველს. ჩატარებული ინდიკატორული ცდების შედეგად ექსპერიმენტულად დადასტურდა  
მიგარიას მასივის წიაღში ნაპრალოვან-კარსტული წყლების ერთიანი სისტემისა  (ერთიანი დონის) 
და განცალკევებული (იზოლირებული) ნაკადების არსებობა, რაც ძირითადად რეგიონის 
განსხვავებული სტრუქტურულ-ტექტონიკური პირობებით არის განპირობებული. ამასთან, 
არანაკლებ მნიშვნელოვანია წყვეტითი დისლოკაციების როლი, რომლებიც ხშირად აკონტროლებენ 
მიწისქვეშა ნაკადების შთანთქმას და მოძრაობის გზებს. წიფურიას სინკლინურ ქვაბულში ერთიანი 
კარსტულ-ჰიდროგეოლოგიური სისტემის (ერთიანი აუზის) ფორმირებას სხვა დამატებით 
პირობებთან (რელიეფის დახრა, ეროზიული დანაწევრება) ერთად ძირითადად განაპირობებს 
სინკლინური ნაოჭის ამგები კარსტვადი ქანების დაძირვა პერიფერიიდან ცენტრისკენ და მათი 
საერთო დახრა დასავლეთის მიმართულებით. ერთიანი მიწისქვეშა კარსტულ-ჰიდროლოგიური 
სისტემა მთლიანად მოიცავს წიფურიას სინკლინურ ქვაბულს და აღმოსავლეთით ვრცელდება მ. მ. 
ჯვრის და მიგარიას შორის გამავალ რღვევის ხაზამდე.  ამ საზღვრებში მოქცეული დეიძახის 
ერთიანი კარსტულ-ჰიდროლოგიური სისტემის წყალშემკრები აუზის ფართობი 25-30 კმ2-ს 
აღემატება და ძირითადად მასივის დასავლეთ ნაწილში, ადგილობრივი ეროზიის ბაზისის დონეზე 
გამომდინარე დეიძახის და შიქშას წყაროებში განიტვირთება. რაც შეეხება მიგარიას მასივის 
სამხრეთ ფერდობზე გამომავალ განკერძოებულ (იზოლირებულ)  მიწისქვეშა ნაკადებს, ისინი 
დაკავშირებულნი არიან მონოკლინური სტრუქტურის წყებებთან (ზედა ცარცული და პალეოცენ-
ეოცენური კარბონატული ქანები), რომელიც მიდგმულია და ეკვრის სამხრეთიდან მიგარიის 
მასივის ურგონული ფაციესის ბარემული ქანებით აგებულ  წიფურიას სინკლინურ ბირთვს. 
მონოკლინური ნაოჭების სისტემა გართულებულია წყვეტებით (რღვევებით), ბლოკებადაა 
დანაწევრებული და რელიეფში მონოკლინური სერების სახითაა წარმოდგენილი.  აქ მიწისქვეშა 
ნაკადების ფორმირება და კვება ძირითადად ხდება მონოკლინურ სტრუქტურაში განვითარებული 
სერების, მათი გამომყოფი ქვაბულებისა და მშრალი ხევების ზოლში ჩაჟონილი მიწისქვეშა წყლებით 
და თითქმის არ რეაგირებენ წიფურიას ქვაბულში მოსულ თავსხმა წვიმებზე. ისინი გამოირჩევიან 
განსხვავებული ჰიფსომეტრიული მდებარეობით, ორიენტაციით, დინამიურობით და წყლის 
საკმარისი რესურსებით.  მიგარიის მასივის აღმოსავლეთი ნაწილი წარმოადგენს დამოუკიდებელ 
კარსტულ - ჰიდროგეოლოგიურ სისტემას თავისი მკვეთრად გამოხატული წყალშემკრები აუზით 
და დასავლეთური (წიფურიას) წყალშემკრები აუზისაგან გამოყოფილია-მიგარიას ღრმა რღვევის 
ხაზით. აღმოსავლეთურ ჰიდროგეოლოგიურ აუზში ფორმირებული მიწისქვეშა წყლები გადინებას 
უნდა ახდენდნენ სამხრეთი-აღმოსავლეთით, მდ. ტეხურას და მისი შენაკადების ხეობებში. 
მიგარიას ტექტონიკური რღვევის ზონაში ასევე შეინიშნება მიწისქვეშა ნაკადების თავმოყრის და 
განტვირთვის არეალები. ზემოთ აღნიშნული აღმოსავლეთური ჰიდროგეოლოგიური აუზის და 
მასთან დაკავშირებული განტვირთვის კერების შესახებ ჩვენს მიერ გამოთქმული მოსაზრება 
ეყრდნობა მხოლოდ საველე კვლევების შედეგად მოპოვებულ მასალებს. ეს მოსაზრებები ამ ეტაპზე 
პრაქტიკულად არ არის დადასტურებული და მომავალში საჭიროდ მიგვაჩნია აქ ინდიკატორული 
ცდების ჩატარება.
2. საველე, დეტალური კვლევების და კარტოგრაფიული მასალების ანალიზის საფუძველზე 
განხორციელდა საქართველოს კარსტული რელიეფის სრულყოფილი შესწავლა, რომლის 
საფუძველზეც მოხდა კარსტული რელიეფის კლასიფიკაცია. ჩატარდა კარსტული რელიეფის 
აეროფოტო გადაღებები და ფოტოგრამმეტრიული აგეგმვა. მთლიანობაში განხორციელდა 
კირქვული და კლასტოკარსტული მასივების იდენტიფიცირება, კარსტულ ზოლში გამოიყო 87 
კირქვული და 6 კლასტოკარსტული მასივი, დადგინდა მათი გავრცელების ზუსტი არეალები, 
რომლებსაც საქართველოს მთელი ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ფართობი უჭირავთ. მსგავსი 
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კვლევა პირველად განხორციელდა საქართველოში და ამდენად მისი სამეცნიერო ღირებულება 
მეტად დიდია, რომელიც სამომავლოდ მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს საქართველოს 
კარსტული ლანდშაფტით დაინტერესებულ ქართველ და უცხოელ მკითხველს.
3. ლოკალური რეგიონების ისტორიული გეოგრაფიის სისტემური კვლევა მეტად მნიშვნელოვან 
ფაქტორს წარმოადგენს. იგი ნათელს ფენს და ხსნის მრავალ ბუნდოვან ფაქტს ისტორიაში. 
ისტორიის კვლევა ისტორიული გეოგრაფიის გვერდის ავლით სასურველ  შედეგს ვერ მოგვცემს და  
საკითხიც მეტწილად გაუგებარი დარჩება. რეტროსპექტული სურათის აღდგენა პრაქტიკულ 
გამოყენებად ხასიათსაც იღებს. მაგალითად ნაშრომში განხილული ძველი გზების აღდგენა რიგ 
შემთხვევაში ძალზედ ხელსაყრელ ვითარებას უქმნის მოსახლეობას, როგორც ეკონომიკური ახალი 
შესაძლებლობების გახსნის მხრივ, აგრეთვე, საგზაო მანძილის შემოკლების თვალსაზრისით, რაც  
დროის და თანხების დაზოგვაზე პირდაპირ აისახება; ამის მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია 
დავასახელოთ რამდენიმე ძველი საგზაო მონაკვეთი, რომელთა აღდგენასა და კეთილმოწყობის 
შემთხვევაში სახელმწიფო და, აქედან გამომდინარე, მოსახლეობაც დიდ შეღავათს იგრძნობს. 
ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციის შემდეგ რაჭაში მიმავალი საგზაო მონაკვეთი ბლოკირებულ იქნა; 
ამის გამო შეირჩა შემოვლითი მარშრუტი, რამაც ძალზედ გაზარდა მანძილი; ესაა შემდეგი 
მიმართულება: ხაშური–ზესტაფონი–ტყიბული–ამბროლაური–ონი. ძველად რაჭაში გადასასვლელი 
გზა არსებობდა საჩხერე–უზუნთა–ონის მიმართულებით, რომელიც ამ დრომდე უფუნქციო იყო, 
მისი აღდგენით გზა ერთიორად შემოკლდა. აღნიშნული მონაკვეთის რეაბილიტაციით გზა 72 
კილომეტრით შემცირდა, რაც თითქმის ძველი, ცხინვალის მიმართულების გზის იდენტურია. 
აქედან გამომდინარე, ამ ისტორიული გზის აღდგენა ძალზედ ხელსაყრელი იყო. იგივე 
მდგომარეობაა დღეისათვის საჩხერის ისტორიული გზების არაერთ მონაკვეთზე, მაგალითად 
შეიძლება დავასახელოთ საჩხერის მუნიციპალიტეტის ისტორიული გზა ხარაგაულის 
მუნიციპალიტეტისაკენ. ისტორიულად საჩხერიდან ხარაგაულისაკენ გზა გადიოდა ძირულის 
ხეობით (საჩხერე-კორბოული-ხვანი-ჭალოვანი-ვაკისა) აღნიშნული გზის რეაბილიტაციის 
შემთხვევაში მგზავრს აღარ მოუწევს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გავლით მოძრაობა და 
მანძილი დაახლოებით ერთი საათით შემცირდება. იგივე შეიძლება ითქვას საარქეოლოგიო 
გეოგრაფიის შემთხვევაშიც, ჩვენს ნაშრომში მოცემულია ჩვენს მიერ აღნუსხული შემთხვევითი 
არქეოლოგიური აღმოჩენების ადგილები და გაფორმებულია კარტოგრაფიულად, რაც მხარეში 
მომუშავე არქეოლოგს დიდ დახმარებას გაუწევს. არქეოლოგს დიდ დახმარებას გაუწევს აგრეთვე 
ნასოფლარი, ნაეკლესიარი და საფორტიფიკაციო ქსელის ფიქსირებული ადგილები მოცემულ 
რუკაზე. მეცნიერს გასათხრელი ძეგლის ძიების გარეშე, პირდაპირ ჩვენი რუკიდან გამომდინარე 
შეუძლია მონიშნოს სავარაუდო გასათხრელი ობიექტები. შესაბამისი ანალიზისა და პირადი 
დაკვირვებების შემდეგ ჩვენ შევეცადეთ მოგვეხდინა ნაშრომის კარტოგრაფიული გაფორმება, 
რომელიც ამომწურავად წარმოაჩენს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ისტორიულ გეოგრაფიას. რუკაზე 
რეტროსპექტული კარტოგრაფირების გზით დატანილია: სოფელი, ნასოფლარი, მიკროტოპონიმი, 
სათავადოების ცენტრი, ჯრუჭის მონასტრის მამული, ციხესიმაგრე, სათვალთვალო კოშკი, 
თავადისა და აზნაურის სასახლე, არქეოლოგიური ძეგლი, ეკლესია, ნაეკლესიარი, სომხურ–
გრიგორიანული ეკლესია, სინაგოგა, გზა, ისტორიული გზა, სათავადოების საზღვრები სხვადასხვა 
პერიოდებში, ქართლისა და იმერეთის სამეფოების საზღვარი, საუფლისწულოს საზღვარი, 
ხეფინიხევი, უღელტეხილები (როგორც მოქმედი ისე ისტორიული), ტბები, მთები, მღვიმეები, 
სასარგებლო წიაღისეული, ბანლეოლოგიური კურორტები, ჰიდროგრაფიული ქსელი. დაგროვილმა 
მასალამ შესაძლებლობა მოგვცა შეგვედგინა სამეცნიერო ნაშრომი და მეტი თვალსაჩინოებისათვის 
დაგვერთო შესაბამისი რუკები, რაც გარკვეულწილად შევძელით კიდეც. კვლევაში მოცემული 
მასალები დიდ დახმარებას გაუწევს ზემო იმერეთის ისტორიული გეოგრაფიით დაინტერესებულ 
მკვლევარებს.
4. ჰიდროლოგიური ტერმინების სამენოვანი ლექსიკონი (შედგება 13000-მდე ტერმინისგან), 
რომელიც გამოიყენება ჰიდროლოგიის, ჰიდროგეოლოგიის, ჰიდრავლიკის, ჰიდროტექნიკურ 
ნაგებობათა მსენებლობის და ექსპლუატაციის, სასოფლო-სამეურნეო მელიორაციის, წყლის 
კანონმდებლობის და მის მომიჯნავე დარგებში. ლექსიკონი ამ დარგში პირველი სამენოვანი 
ნაშრომია.

6.2. სახელმძღვანელოები
ავტორი/ავტორები; სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. ზ. ჯიშკარიანი ი. კუჭავა, ე. კურდღელია ე. ჯანჯღავა, კარტოგრაფი,  თ. ჭიჭინაძე. მეათე კლასის 
გეოგრაფია 1 ნაწილი თბილისი, „დიოგენე“ 137
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2. ზ. ჯიშკარიანი ი. კუჭავა, ე. კურდღელია ე. ჯანჯღავა, კარტოგრაფი,  თ. ჭიჭინაძე. მეათე კლასის 
გეოგრაფია 2 ნაწილი თბილისი, „დიოგენე“ 189
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. სახელმძღვანელო განკუთვნილი 10-ე კლასის მოსწავლეთათვის
2. სახელმძღვანელო განკუთვნილი 10-ე კლასის მოსწავლეთათვის

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 
(არსებობის შემთხვევაში); ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი; გამოცემის 
ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. Salukvadze E., Environmental and Anthropogenic Factors in the Development of Geodynamical Processes 
in Racha  (რაჭის გეოდინამიკური პროცესების განვითარების ბუნებრივი და ანთროპოგენური 
ფაქტორები)  DOI: https://doi.org/10.52340/ggj.2022.753 / Georgian Gographical journal, Vol. 2NO. 1 (2022), 
Tbilisi., 24 -33 pp.
2. Marika R Tatishvili, Ana M Palavandishvili, Mariam B Tsitsagi, Nikoloz E Suknidze. The Use of 
Structured Data for Drought Evaluation in Georgia. https://doi.org/10.48614/ggs2520224806. Journals of 
Georgian Geophysical Society, 25(No.1)
3. Mariam Tsitsagi, Nino Kharebava, Dali Nikolaishvili, Ia Kupatadze, & Lela Gadrani. Tbilisi Through 
Time. GEORGIAN GEOGRAPHICAL JOURNAL, 2(1). https://doi.org/10.52340/ggj.2022.758
4. Giorgi Khomeriki, Giorgi Meladze, Nana Nadareishvili, Mzia Tutberidze, Nana Kvirkvelia, Sofiko 
Dzhvarsheishvili, Givi Tavadze, Marina Bokeria. Demographic Issues of Social-Economic Development of 
Eastern Georgia: Population as a Demographic Potential/ /აღმოსავლეთ საქართველოს სოციალურ-
ეკონომიკური განვითარების დემოგრაფიული საკითხები: მოსახლეობა, როგორც დემოგრაფიული 
პოტენციალი. Georgian Geographical journal. 2022, Vol.2 (1)10-23. DOI:  
https://doi.org/10.52340/ggj.2022.752  Journal of the Geographical Society of Georgia, Tbilisi, (13 p).
5. Mzia Tutberidze, Marina Bokeria, Vazha Neidze-Geographer, Chess Composer and International Referee 
(1937-2020) GEORGIAN GEOGRAPHICAL JOURNAL, 2(1). https://doi.org/10.52340/ggj.2022.759
6. მარინე ბოკერია, მზია თუთბერიძე. კოვიდ-19 პანდემიის გავლენა საქართველოს ტურიზმზე და 
მის მთავარ სეგმენტზე-სასტუმრო ინდუსტრიაზე. ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“# 3. 
გადაცემულია დასაბეჭდად.
7. სოფიკო ჯვარშეიშვილი, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების განვითარების ტენდენციები, DOI 
suffix: 10.36962/NEC62-6303-042021, New Economist/ ახალი ეკონომისტი, ISSN 1512-4649(Print) ISSN 
2667-9752(Online), 11.01.2022 წ. #3-4(62-63), ქ.თბილისი, გამომცემლობა: შპს „LOI”, გვერდების 
რაოდენობა 9.
8. Shakhnazarovi, Aleksandre; Rural Depopulation in Georgia: Regional and Municipal Levels of Analysis; 
Georgian Geographical Journal; Journal DOI: https://doi.org/10.52340/ggj; E-ISSN: 2667-9701; (has been 
submitted to the journal) (გადაცემულია გამოსაქვეყნებლად)
9. გივი თავაძე; Administrative-territorial Organisation of Georgia in the 20th – 21st Centuries; Georgian 
Geographical Journal; 10 გვერდი. გადაცემულია გამოსაცემად.
10. თ. ყარალაშვილი, ნ. ბოლაშვილი, ვ. გელაძე, გ. იმნაძე: მყინვარ ადიშის ენის ექსპერიმენტული 
კვლევები (ინგ. ენაზე) The Experimental Research of Ablation of Adishi Glacier Tongue, doi: 
https://doi.org/10.52344/ggj; E-ISSN: 2667-9701, Georgian Geographical Journal, issue 2, 13 გვ.
11. კ .თავართქილაძე, ნ.ბოლაშვილი, გლობალური დათბობის გავლენა მიწისპირა  ტემპერატურის 
ნულოვანი ხარისხის იზოთერმაზე (Impact of Global Warming on Zero Degree isotherm of Near  Surface 
Temperature), DOI: https://doi.org/10.52340/ggj.2022.754  Georgian Geographical journal, issue 2, 10 გვ.
12. M. Tsitsagi, V. Kekenadze. German Toponyms in Georgia. GEORGIAN GEOGRAPHICAL JOURNAL (In 
press)
13. M. Tsitsagi, S. Dzhvarsheishvili, N. Kvirkvelia, Al. Shakhnazarov. Two years of pandemic (Georgian 
Perspectives). GEORGIAN GEOGRAPHICAL JOURNAL (In press)

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. ნაშრომში დახასიათებული და შეფასებულია, რაჭის რეგიონის ის ძირითადი ფიზიკურ-
გეოგრაფიული და ანთროპოგენური ფაქტორები, რომლებიც განაპირობებენ გეოდინამიკური 
პროცესების განვითარებას და მათი გააქტიურების თავისებურებებს. გამოთვლილი და 

https://doi.org/10.48614/ggs2520224806
https://doi.org/10.52340/ggj.2022.758
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დახასიათებულია რეგიონის რელიეფის მორფომეტრიული (ჰიფსომეტრიული, ფერდობთა  
დახრილობის, ფერდობთა ექსპოზიციის) მაჩვენებლები. მოყვანილია აგრეთვე ის რაოდენობრივი 
მონაცემები, რომლებიც რელიეფის, კლიმატის, ნიადაგების და მცენარეული საფარის 
თავისებურებებს  ასახავენ და გავლენას ახდენენ გეოდინამიკური პროცესების წარმოქმნასა და 
გააქტიურებაზე. აღნიშნული  საკითხების კვლევისთვის შერჩეულ იქნა მთიანი რეგიონი - რაჭა 
(ამბროლაურის და ონის მუნიციპალიტეტები). რაჭა მთიანი რეგიონია, ხასიათდება რთული 
რელიეფით და გეოლოგიური აგებულებით. აქ გავრცელებულია თითქმის ყველა სახის საშიში 
გეოდინამიკური პროცესები: მეწყერები, ღვარცოფები, ეროზია, კლდეზვავები, ქვათაცვენა, თოვლის 
ზვავები, კარსტული და სუფოზიური მოვლენები, მაგრამ ძირითადად ჭარბობს მეწყრული 
პროცესები, ღვარცოფები და ეროზიული პროცესები, მდინარეთა ნაპირების გარეცხვა. 
გეოდინამიკური პროცესების მსვლელობის ხასიათს, გრავიტაციული მოვლენების 
ფართომასშტაბიანი განვითარების საშიშროებას მეტისმეტად ზრდის ის გარემოებაც, რომ 
მთლიანად რეგიონის ტერიტორია 7-9 ბალიანი მიწისძვრის რისკის ზონაშია მოქცეული. 
გეოდინამიკურ პროცესების გამომწვევ ფაქტორებს შორის პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს 
გეოლოგიური, გეომორფოლოგიური, კლიმატური და ანთროპოგენური ფაქტორები. რაჭის 
რეგიონის ძირთადი გეოდინამიკური პროსესების _ ეროზიულის, მეწყრული, ღვარცოფული 
პროცესების მაპროვოცირებელი ფაქტორების შესახებ მონაცემები, ნაშრომში ასახულია სხვადასხვა 
ცხრილებსა და დიაგრამებში.
2. საქართველოში გვალვა ხშირი მოვლენაა. SPI და SPEI გვალვის ინდექსები გამოთვლილია გვალვის 
სიხშირისა და ინტენსივობის გასაანალიზებლად საქართველოს ტერიტორიაზე 1991-2020 წლებში. 
ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების ქსელის სტრუქტურირებული მონაცემები გამოყენებული 
იქნა შემდეგი სტატისტიკური პარამეტრების გამოსათვლელად: პირსონის კორელაცია, საშუალო 
გადახრა და აბსოლუტური გადახრა, როგორც მთელი პერიოდისთვის, ასევე თვეების 
განმავლობაში. პროგრამები R და R-instat გამოიყენება ამ პარამეტრების გამოსათვლელად და 
ვიზუალიზაციისთვის. კორელაციის კოეფიციენტი კარგად შეესაბამება ყველა შემთხვევისთვის, 
ხოლო აბსოლუტური გადახრა აჩვენებს მონაცემთა გაფანტვას, რაც დაკავშირებული უნდა იყოს 
როგორც საქართველოს კომპლექსურ რელიეფთან, ასევე მონაცემთა სერიების 
ჰეტეროგენურობასთან. კვლევა მნიშვნელოვანია კლიმატის ცვლილების შეფასებისთვის, 
ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული გაფრთხილების სისტემისთვის, რადგან 
საქართველოს ტერიტორია ამ ფენომენის საფრთხის ქვეშ იმყოფება.
3. უძველესი ქალაქები მრავალი ცვლილების მომსწრე იყო მათი ხანგრძლივი ისტორიის 
განმავლობაში. ამ ცვლილებებს სხვადასხვა გამომწვევი მიზეზები აქვს მსოფლიოს სხვადასხვა 
რეგიონში. ეს ნაშრომი განიხილავს თბილისის, საქართველოს დედაქალაქის ურბანულ 
გავრცელებას, ძირითადად მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან 2020 წლამდე. ისტორიული მასალების, 
ქალაქგეგმარების და ძველი რუკების ანალიზის შედეგად შეიქმნა თბილისის ურბანული 
გავრცელების ფენები ArcMap 10.8-ის გამოყენებით. Landsat 5 TM-ისა და Landsat 8 OLI-ის სურათები 
გამოყენებული იქნა ცვლილებების შესაფასებლად ბოლო 30 წლის განმავლობაში. მიღებული 
მონაცემები შევადარეთ კვლევის პერიოდში ჩატარებულ აღწერის მონაცემებს, ისტორიული 
წყაროების გამოყენებით აღვადგინეთ არსებული სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური 
მდგომარეობა და საბოლოოდ დავადგინეთ, რომელ პერიოდში მოხდა ურბანული გაფართოება, მისი 
მიზეზები და როგორ მოხდა ეს გაფართოება. იმოქმედა ქალაქის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე.
4. რეგიონების განვითარების სტიმულირების პოლიტიკა ეყრდნობა ადგილობრივ პოტენციალს, 
რომლის  ერთ-ერთი ძირითად შემადგენელს წარმოადგენს მოსახლეობა - მისი რაოდენობა, 
აღწარმოების ხასიათი, სტრუქტურა, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა (დასაქმება, 
ცხოვრების დონე და სხვ). კვლევის მიზანი იყო საქართველოს დემოგრაფიული პოტენციალის 
პრობლემატიკის - მოსახლეობის დინამიკის, ბუნებრივი მოძრაობის, მიგრაციის, სქესობრივი და 
ასაკობრივი სტრუქტურის, სამუშაო ძალისა და მოსახლეობის ცხოვრების დონის შესწავლა. 
საქართველოს დემოგრაფიული პოტენციალის კვლევა ავტორების ხანგრძლივვადიანი ამოცანაა, 
რომლის პირველ გეოგრაფიულ ობიექტს წარმოადგენს წინამდებარე სტატიის შესწავლის არეალი - 
აღმოსავლეთი საქართველო, კერძოდ  საქართველოს ისტორიულ-გეოგრაფიულ მხარეები: კახეთი, 
მცხეთა-მთიანეთი, ქვემო ქართლი და შიდა ქართლი. კვლევის მიდგომა გეოგრაფიულია - 
ყურადღება გამახვილებულია: ა) პრობლემის ერთიან ხედვაზე; ბ) რეგიონული სხვაობების 
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შესწავლაზე, გ) მოსახლეობის აღწარმოებასა და განლაგებაზე ბუნებრივი გარემოს გავლენის 
დადგენაზე. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა საკვლევ არეალში არსებული დემოგრაფიული 
ვითარება და თანამედროვე ტენდენციები, რომლებიც ასახავს აღმოსავლეთ საქართველოს 
დემოგრაფიული პოტენციალის თავისებურებებს, რომელთა შორის აღსანიშნავია შემდეგი: ა) ბოლო 
ათწლეულში მოსახლეობის აბსოლუტური რაოდენობის კლება შენელდა, რაც ძირითადად 
განაპირობა ემიგრაციის შემცირებამ; ბ) მთლიანად აღმოსავლეთ საქართველოში ბოლო  
სტატისტიკის შესაბამისად, ბუნებრივი მატება უარყოფითი (-0.4%) რჩება, თუმცა ეს მაჩვენებელი 
თითქმის სამჯერ ნაკლებია ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელზე (1.1%); გ) ზოგადად აღმოსავლეთ 
საქართველოში გამოიკვეთა მოსახლეობის „დაბერების“ პროცესი, რომლის დინამიკა მხარეებს 
შორის განსხვავებულია - ქვემო ქართლში, შედარებით მაღალი ბუნებრივი მატების წყალობით, 
შედარებით ნელა ვითარდება; დ) სქესობრივ სტრუქტურაში ქალების წილი, ქვეყნის საშუალო 
მაჩვენებელთან (52.3%) შედარებით, შემცირებულია (50,9%), ხოლო მცხეთა-მთიანეთში მამაკაცები 
აღემატებიან ქალებს; დ) საკვლევი რეგიონის ეროვნულ სტრუქტურაში ქართველები შეადგენენ 
75%-ს, მეორე ადგილზე არიან აზერბაიჯანელები (19.7%), რომელთა ძირითადი ნაწილი 
თავმოყრილია ქვემო ქართლში, რაც განსაზღვრავს ამ მხარეში მოსახლეობის დემოგრაფიული 
ქცევის რიგ თავისებურებებს; ე) აღმოსავლეთ საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი უმეტესად 
ტრადიციულ, არაკომერციულ და ნაწილობრივ კომერციულ სოფლის მეურნეობაშია დასაქმებული, 
რისი წყალობითაც საკვლევ არეალში აღინიშნა თვითდასაქმებულთა უფრო მაღალი წილი (სამუშაო 
ძალის 34%) ვიდრე საშუალოდ ქვეყანაშია (26%); ვ) მთავარ სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებად 
რჩება უმუშევრობა (18%), დაბალი შემოსავლები, მოსახლეობის დაბალი მსყიდველუნარიანობა. 
ბოლო ათწლეულში, ისევე როგორც მთელ საქართველოში, საკვლევ არეალშიც ფიქსირდებოდა 
სოციალურ-ეკონომიკური ვითარების გამოსწორების ნიშნები, თუმცა პანდემიამ ეს ტენდენცია 
ნაწილობრივ შეაფერხა. 
5. ვაჟა ნეიძის ცხოვრების უდიდესი ნაწილი  უკავშირდება ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის 
ინსტიტუტს, სადაც იგი უნივერსიტეტის დამთავრებისთანავე, 1960 წელს მივიდა. გაიარა რა ყველა 
საფეხური ლაბორანტიდან საზოგადოებრივი გეოგრაფიის განყოფილების გამგემდე, იგი 
სიცოცხლის ბოლომდე   მუშაობდა იქ. შედეგად, გეოგრაფიულმა მეცნიერებამ მიიღო 200-მდე 
სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 23 მონოგრაფია და 6 სახელმძღვანელო, როგორც 
სტუდენტებისათვის, ასევე, სკოლის მოსწავლეებისათვის. 1970 წელს მან წარმატებით დაიცვა 
დისერტაცია თემაზე „საქართველოს ახალი სამრეწველო ქალაქების ეკონომიკურ-გეოგრაფიული 
პრობლემები“. შემდეგში კვლევა გააგრძელა საქართველოს სასოფლო და საქალაქო განსახლების 
სისტემებზე. მის მიერ პირველად იქნა დამუშავებული ახალი ქალაქების წარმოშობის, აგრეთვე 
რეგიონული განსახლების ფაქტორების სტრუქტურულ-ფუნქციური ანალიზი. იკვლევდა  
პოლიტიკური გეოგრაფიის საკითხებსაც, კერძოდ, საქართველოს ადმინისტრაციულ-
ტერიტორიული მოწყობის პრობლემას, სამხედრო კონფლიქტებს. მოგვიანებით მისი ინტერესების 
სფეროში მოხვდა ტურიზმის, ბუნების დაცული ტერიტორიების, ეკონომიკური და ეკოლოგიური 
ვითარების გეოგრაფიული პრობლემები. 1986 წელს მან გამოაქვეყნა სტატია „სპორტის გეოგრაფია: 
კვლევის საგანი და ამოცანები“, რითაც საფუძველი ჩაუყარა ახალ მიმართულებას საზოგადოებრივ 
გეოგრაფიაში  - სპორტის გეოგრაფიას.
6. კოვიდ პანდემიამ დიდ ადამიანურ მსხვერპლთან ერთად, მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა 
ეკონომიკის მთელ რიგ დარგებს, პირველ რიგში ტურიზმს და მის მთავარ სეგმენტს სასტუმრო 
ინდუსტრიას. პანდემიამდე, 2019 წელს, საქართველოს ტურიზმმა ქვეყნის დამოუკიდებლობის 
პერიოდში ყველაზე მაღალ მაჩვენებლებს მიაღწია. ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა 5,1 მლნ. 
იყო, შემოსავლები ტურიზმიდან  მშპ-ს 8,4-ს,  ხოლო ინდუსტრიაში მომუშავეთა რაოდენობა 
ქვეყანაში დასაქმებულთა საერთო რაოდენობის 11,6%-ს შეადგენდა. პანდემიის პირველი წლის 
ბოლოს საქართველოში საერთაშორისო ტურისტული ვიზიტები 78,5 %-ით (2020წ)  შემცირდა  და 
საქართველოს სასტუმროების და კვების სფეროს ობიექტების 66%-მა საქმიანობა შეაჩერა. პანდემიის 
პერიოდში სასტუმროების ნაწილი მთავრობის გადაწყვეტილებით საკარანტინო სივრცეებად და 
კოვიდსასტუმროებად იქნა გამოყენებული. კრიზისის გადასალახად შემუშავებული იქნა 
მიზნობრივი ღონისძიებები, რომელშიც გათვალისწინებული იყო ტურიზმის ინდუსტრიის 
სუბიექტებისათვის ფინანსური შეღავათები, დახმარებები, სპეციალური აქტივობები. მაგრამ 
კრიზისის მართვის გეგმა არ იყო გამართული და მასში არ იყო გათვალისწინებული პანდემიის 
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შემდეგ ცვლილებების აუცილებლობა.  პანდემიამ გაამწვავა კადრების გადინების  და სხვა 
სფეროებში გადანაწილების პრობლემა. ტურიზმის სახეობებიდან პოსტპანდემიურ პერიოდში 
მოსალოდნელია სამკურნალო-გამაჯანსაღებელ, აგრეთვე ეკოლოგიურ, სათავგადასავლო ტურებზე 
მოთხოვნილებების ზრდა, რაც უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შესაბამისი განთავსების 
საშუალებებით. 
7. უცხოური ინვესტიციების თეორიების ჩამოყალიბების პროცესი დაიწყო მე-XX საუკუნის მეორე 
ნახევარში, ზუსტად ამ დროთა მონაკვეთში გაიზარდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 
მნიშვნელობა კაპიტალის საერთაშორისო მოძრაობაში, ეს ის პერიოდია, რომელიც ხასიათდება 
მულტინაცოინალური საწარმოების სწრაფი ზრდით, რაც, თავის მხრივ, პირდაპირი უცხოური 
ინვესტიციების ძირითადი წყაროა. სამეცნიერო ტექნოლოგიური პროგრესი გახდა იმის საფუძველი, 
რომ ტრანსნაციონალურმა კომპანიებმა გადაწყვიტეს თავისი წარმოების გარკვეული ნაწილი 
გაეტანათ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეებში და ერთი ქვეყნიდან გაეწიათ თავისი მრავალი 
ფილიალების, როგორც კოორდინაცია, ასევე კონტროლი.  ზუსტად აღნიშნულ პერიოდში 
მეცნიერებმა აქტიურად დაიწყეს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების თეორიების ასევე 
მოდელების შემუშავება, რაც გულისხმობდა მათი გენეზისის შესწავლას და ასევე მათი გავლენის 
გაანალიზებას, როგორც კაპიტალის მიმღები ასევე გამცემი ქვეყნის ეკონომიკაზე. პირდაპირი 
უცხოური ინვესტიციების თორიების ანალიზი მჭიდროდ არის დაკავშირებული 
მულტინაციონალური კორპორაციების საქმიანობის შესწავლასთან.  მათ შორის გარკვეული 
პარადიგმები  შეიცავს საინტერესო აღმოჩენებს, რომელიც განიხილავს პირდაპირ უცხოურ 
ინვესტიციებს, როგორც მიმღები ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის და ინდუსტრიული განვითარების 
ხელშემწყობ ფაქტორს. წინამდებარე სტატიაში ავტორის მიერ განხილულია ვ.ლეონტიევის 
მოდელი და ასევე პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების საკვანძო  თეორიები: 
1. ვერნონის საქონლის საერთაშორისო წარმოების ციკლის თეორია; 
2. ხაიმერის ტრანსეროვნული კომპანიები და მონოპოლური კონკურენციის თეორია; 
3. აკამაცუს განზოგადებული ეკონომიკური განვითარების თეორია; 
4. პორტერის ერის კონკურენტული უპირატესობის თეორია; 
5. დანინგის ეკლექტიკური პარადიგმა და ქვეყნის ინვესტიციური განვითარების თეორია.  
განხილული მოდელი და თეორიები გადმოგვცემს მსოფლიო ბაზარზე არსებული ინვესტორების 
ქცევის მოტივების ძირითად სპექტრს. ასევე, შესაძლებელს ხდის , რომ გავაანალიზოთ, თუ როგორი 
გავლენა აქვს პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს მიმღები ქვეყნის ეკონომიკაზე და თუ როგორი 
პროგნოზი შიძლება ჰქონდეს რეციპიენტი ქვეყნის ეკონომიკას.
8. 2014-2021 წლების საქსტატის მონაცემები მიუთითებს, რომ საქართველოს მოსახლეობის 
რაოდენობა ამ პერიოდში მცირედით გაიზარდა. თუმცა მოსახლეობის დინამიკის შემდგომი 
დეტალური რეგიონული ანალიზის შედეგად დასახლების ტიპის (საქალაქო/სასოფლო) ჭრილში 
ვლინდება, რომ არსებობს მნიშვნელოვანი რეგიონული სხვაობები. მოსახლეობის რაოდენობის 
ცვლილების ანალიზი აჩვენებს, რომ მოსახლეობის საერთო რაოდენობის ზრდის ფონზე სასოფლო 
დასახლებებში შეინიშნება დეპოპულაცია, რაც განსაკუთრებით კრიტიკულია ცალკეულ 
რეგიონებში. კვლევა ეცდება განსაზღვროს ეფუძნება თუ არა აღნიშნული სასოფლო დეპოპულაციის 
ტენდენცია საერთორეგიონულ ფაქტორებს. ამავდროულად, გაანალიზდება შიდარეგიონული 
მონაცემები კვლევის სამიზნე რეგიონების. შედეგად ანალიზის ორი ერთეულის საფუძველზე 
(რეგიონული და მუნიციპალური ანალიზის ერთეულები) კვლევა ეცდება გამოავლინოს რომელია 
უფრო ეფექტური დეპოპულაციის ასახსნელად და შესაბამისი პოლიტიკის დასაგეგმად.
9. რუსეთის იმპერიამ მე-19 საუკუნის დასაწყისში დაიწყო ქართული ტერიტორიების დაპყრობა, 
ხოლო სახელმწიფოებადაკარგული ქვეყანა რუსეთის იმპერიის კანონების მიხედვით დაიყო. ამ 
პროცესებმა გავლენა მოახდინეს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის (1918-1921), 
საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკისა (1921-1991) და საქართველოს 
რესპუბლიკის (1991 წლიდან) ტერიტორიულ ცვლილებებსა და ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ 
მოწყობაზე. სწორედ ბოლო ორი საუკუნის განმავლობაში მიმდინარე შიდა ადმინისტრაციულ-
ტერიტორიული ცვლილებები წარმოადგენენ ამ სტატიის მთავარ თემას. ყველაზე მდიდარი და 
სანდო წყარო აღმოჩნდა საბჭოთა ეპოქის ორი წიგნი, რომლებსაც ერთმანეთისგან 40 წელზე მეტი 
დრო აშორებს. 1930 და 1978 წლებში გამოცემული ნაშრომები განსხვავებულ ინფორმაციას მოიცავს, 
თუმცა ორივეს საფუძველს თავიანთი პერიოდების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობა 
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წარმოადგენს. დღეს, ქვეყნის საბოლოო ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ მოწყობას 
ფუნდამენტური პრობლემა გააჩნია, რადგან მისი ტერიტორიის ნაწილები ოკუპირებულია. უნდა 
აღინიშნოს ისიც, რომ რამდენიმე რუკა შესანიშნავი წყარო აღმოჩნდა ამ სტატიისთვის, სხვადასხვა 
ინფორმაციის დასადგენად და დასაზუსტებლად. ისინი შეიცავენ მდიდარ ინფორმაციას 
საქართველოს შესახებ სხვადასხვა პერიოდებში, 1900-დან 2012 წლამდე.
10. გლაციოლოგიურ დაკვირვებებს მე-20 საუკუნის 50-იანი წლებიდან ახორციელებდა ვახუშტი 
ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტი, რომელიც 1990 წელს შეწყდა. ახალი 
მონაცემების მიღება მყინვარების მასის ბალანსის შესახებ, კლიმატის გლობალური ცვლილების 
ფონზე, სულ უფრო მეტ დაინტერესებას იწვევს მსოფლიო მასშტაბით. აღსანიშნავია, რომ 
უკანასკნელ წლებში, უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებამ მყინვარების მასის ბალანსურ 
კვლევებში კარგი შედეგები აჩვენა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა 
მყინვარის ხარჯვითი ნაწილის (აბლაცია) გაზომვის მეთოდმა. ასეთ პირობებში დგება საკითხი, 
დაკვირვების რიგის აღდგენის პროცესში რამდენად თავსებადი იქნება მყინვარის მასის ბალანსის 
ძველი და თანამედროვე ტექნოლოგიებით მიღებული მონაცემები. ნაშრომში ნაჩვენებია, რომ 
მყინვარის ენის აბლაციის   თანამედროვე და ძველი გაზომვის მეთოდების გამოყენებით მიღებულ 
სიდიდეებს შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებაა, რაც უპირველესად ძველი მეთოდის ხარვეზებითაა 
გაპირობებული. მიგვაჩნია, რომ მიღებული შედეგები ითხოვს მასის ბალანსის აბლაციის 
კომპონენტის ძველი მონაცემთა ბაზის რევიზიის აუცილებლობას. აღსანიშნავია, რომ ჩვენს მიერ 
მიღებული შედეგი თანაზომიერია 2016 წელს მყინვარი ფონტანის (ნიუიორკის შტატი) ორი 
მეთოდით გაზომილი აბლაციის მონაცემებთან: ჯამური მოდნობა, რომელიც 3 დღის განმავლობაში 
იზომებოდა საკვლევ არეალზე (0.185 კმ2), დრონის მეშვეობით დაფიქსირდა 0,170 მ წყლის 
ექვივალენტი, ხოლო აბლაციის ლარტყებით გაზომვის ინტერპოლაციამ აჩვენა 0,144 მ წყლის 
ექვივალენტი, რაც შეადგენს ფოტოგრამმეტრიული მეთოდით გაანგარიშებული მოცულობის 85 %-
ს. ფოტოგრამმეტრიული მეთოდით გაზომილი აბლაციის სიდიდე, როგორც მყინვარის ენის მთელი 
დიაპაზონის (ივლისი), ისე ცალკეული ზონის (ივლისი-სექტემბერი) მიხედვით, მეტია ლარტყების 
მეთოდით გაზომილი აბლაციის სიდიდეზე, შესაბამისად 17 და 17-20%-ით. 5,6 გრაფიკებიდან ჩანს, 
რომ საქმე გვაქვს მეთოდის სისტემურ ცდომილებასთან (თითქმის პარალელური მრუდები). თავში 
აღვნიშნეთ, რომ ლარტყების მეთოდს აქვს გარკვეული ხარვეზები. კერძოდ: მოდნობა იზომება 
სააბლაციო ლარტყის ჩაბურღვის წერტილში და მონაცემების განზოგადება ხდება გარკვეულ 
ფართობზე; მორენით დაფარული ყინულის ზედაპირული აბლაციის გაზომვის სიზუსტე 
დამოკიდებულია სააბლაციო ლარტყების ქსელის სიხშირეზე, და აქაც მონაცემების განზოგადების 
ხარისხი მაღალია; მყინვარის ენის და მისი ცალკეული მახასიათებელი ზონების ტოპოგრაფიული 
რუკის საშუალები  მოხაზული ზედაპირი წარმოადგენს სიბრტყეს, რომლის ფართობი ნაკლებია 
რეალური რელიეფის ფართობზე. განვიხილოთ რელიეფის ფართობის სიზუსტე, როგორც მეთოდის 
სისტემური ცდომილების მნიშვნელოვანი ფაქტორი. სტატიაში ჩვენ შეგნებულად არ ვიყენებთ 
ტოპოგრაფიულ რუკას აბლაციის საანგარიშოდ, რადგან ბოლო ტოპოგრაფიული გადაღება 
შესრულებულია 1960-80-იან წლებში, ის სრულიად არ ასახავს მყინვარ ადიშის თანამედროვე 
მდგომარეობას, და შესაბამისად, კვლევის შედეგები ერთმანეთს ვერ შეუდარდება, ლარტყების 
მეთოდით აბლაციის გაანგარიშებებში მყინვარის ენის და ცალკეული ზონების 2D ფართობის 
მონაცემები მიღებულია დრონის მიერ გადაღებული ციფრული რუკის საშუალებით. ანალიზის 
შედეგად შეიძლება დავასკვნათ, რომ ლარტყების მეთოდით გაანგარიშებული მყინვარი ადიშის 
ენის ივლისის თვის ზედაპირული აბლაციის ცდომილების 17%-დან 8%, ხოლო პირველი ზონის 
თვეების მიხედვით გაანგარიშებული ზედაპირული აბლაციის ცდომილების 18%-დან 10% 
ძირითადად მოდის ფართობის სიდიდის ცდომილებაზე. დარჩენილი 8-9%, ჩვენი აზრით უნდა 
მოდიოდეს მექანიკურ და მყინვარქვეშა აბლაციაზე, რის აღრიცხვასაც წინამდებარე კვლევა არ 
ითვალისწინებდა, თუმცა ამ მიმართულებით გარკვეული წარმოდგენა შეგვიქმნა სააბლაციო 
ლარტყების გასწვრივ პერიოდული ფოტოგრამმეტრიული გადაღებებით მიღებული პროფილების 
ანალიზმა. მოტანილი ანალიზით შეიძლება დავასკვნათ, რომ ფოტოგრამმეტრიული მეთოდით 
გაანგარიშებული აბლაციის სიდიდე მოიცავს როგორც ყინულის ზედაპირული დნობით, ასევე 
ყინულის მექანიკური დანაკარგებით გამოწვეულ კომპონენტს. რაც შეეხება მყინვარქვეშა აბლაციას, 
მყინვარული აბლაციის ამ კომპონენტზე დაკვირვების მასალები მწირია. ცნობილია, რომ ქვეფენილ 
ზედაპირთან შეხების ადგილზე მყინვარის დნობა გამოწვეულია დედამიწის სითბოს და 
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ნაპრალების გავლით მყინვარის ქვეფენილ ზედაპირზე მოხვედრილი ზედაპირული დნობის 
ნაკადების მექანიკური და სითბური მოქმედების შედეგად.
11. განხილულია თანამედროვე გლობალური დათბობის გავლენის შეფასება   მიწისპირული 
ტემპერატურის ნულოვანი იზოთერმის გადაკვეთის თარიღებზე, რომლებიც ცალსახად 
განსაზღვრავენ მოცემული რეგიონის თბილი (ცივი) სეზონის ხანგრძლივობას. კვლევა 
ჩატარებულია რთული, მაღალმთიანი რეგიონის დაკვირვების ათი პუნქტის მრავალწლიური , 
მიწისპირული ტემპერატურული ველის მოცემულობათა გამოყენებით. შესწავლილია 
ტემპერატურის ნულოვანი იზოთერმის გადაკვეთის თარიღების კორელაციური კავშირის 
ცვლილება ვერტიკალური და ჰორიზონტალური გადაადგილების მიმართ  დადგენილია 
თარიღების მრავალწლიური ცვლილების სტატისტიკური სტრუქტურა. მიღებულია, რომ 
გლობალური დათბობით გამოწვეული თბილი სეზონის ზრდა ძირითადად ხდება წლის პირველ 
ნახევარში, როცა ნულოვანი იზოთერმის გადაიკვეთება  უარყოფითიდან დადებითი  
მიმართულებით. არის იშვიათი შემთხვევებიც, როცა თბილი სეზონი, ხანგრძლივი დროის 
განმავლობაში, პირიქით შემცირებას განიცდის.
12. ნებისმიერი ეპიდემია, განსაკუთრებით პანდემია, არ მთავრდება უკვალოდ. ისინი, როგორც 
წესი, მეტ-ნაკლებად ღრმა კვალს ტოვებენ ქვეყნების ეკონომიკაზე. შედეგები პირდაპირ 
დამოკიდებულია ქვეყნის ეკონომიკის სისუსტეზე. ამის დასტურია ისტორიული წარსულის 
პანდემიები. COVID-19-ის პირველი ოფიციალურად დადასტურებული შემთხვევა დაფიქსირდა 
2019 წლის 31 დეკემბერს. 2020 წლის 1 მარტს იგი ოფიციალურად გამოცხადდა გლობალურ 
პანდემიად. COVID-19-ის გავრცელებამ გამოიწვია მრავალი ეკონომიკური შოკი მთელ მსოფლიოში. 
ეს შეზღუდვები (კარანტინი, მოგზაურობის აკრძალვა და შეზღუდვები, სოციალური დისტანციის 
დაცვა და ჩაკეტვა - საზოგადოებრივი ადგილების დახურვა და საჯარო ღონისძიებების გაუქმება) 
სხვადასხვა ქვეყნის ეკონომიკაზე განსხვავებულად იმოქმედა. ზოგიერთი ეკონომიკა ასეთ დროს 
უფრო მყიფეა, ზოგი უფრო გამძლეა. ტურიზმი განსაკუთრებით დაუცველი იყო პანდემიის მიმართ. 
მთელ მსოფლიოში მის აღდგენას მოსალოდნელზე მეტი დრო დასჭირდა. იმ ქვეყნებში, სადაც 
ტურიზმი ჯერ კიდევ განვითარების ეტაპზე იყო, განსაკუთრებით გამოიკვეთა სისუსტეები და 
სპეციალისტებმა დაიწყეს მათი აღმოფხვრის სამომავლო სტრატეგიების შემუშავება. ეპიდემიის 
შედეგებზე საუბრისას, პირველი, რაც მახსენდება, არის უარყოფითი ეკონომიკური შედეგები და 
საზოგადოების ცხოვრების ნორმალური რიტმის დარღვევა. თუმცა ყველაფერი მხოლოდ 
ნეგატიური თვალსაზრისით არ არის განსაზღვრული. მაგალითად, აშშ-ში ჩატარებული კვლევა 
ადასტურებს ანთროპოგენური (NOx) ემისიების შემცირებას 2020 წლის მარტ-ივნისში, რაც შეიძლება 
აიხსნას COVID-19-თან დაკავშირებული ეკონომიკის შენელებით. გამონაკლისი არც საქართველოა. 
COVID-19-მა არა მხოლოდ გავლენა მოახდინა ეკონომიკაზე, არამედ შეცვალა მრავალი სოციალური 
ასპექტი. ეს სტატია ეძღვნება ამ გავლენის ანალიზს და ცვლილებების შეფასებას.
13. საქართველოს ონომასტიკური კვლევა-ძიების ერთ-ერთ საკვანძო საკითხს წარმოადგენს 
საქართველოს სხვადასხვა კუთხის დასახლებული პუნქტების ტოპონიმიკური შესწავლა, მათი 
აღნუსხვა და სისტემატიზაცია. ტოპონიმი ძირითადად რაიმე დამახასიათებელი ნიშნის მიხედვით 
ენიჭება ადგილს. იგი აირეკლავს გეოგრაფიული არეალისათვის დამახასიათებელ ნიშან-
თვისებებსა თუ ისტორიულ პროცესებს. მაგალითად, საქართველოში ადგილთა სახელწოდებაში 
არსებული თურქული, არაბული თუ სპარსული სიტყვები უმეტესად ადგილზე განხორციელებულ 
მიგრაციულ პროცესებზე მიგვანიშნებს. ტოპონიმი ერთგვარი წყარო, საშენი მასალაა 
ისტორიკოსისათვის, განსაკუთრებით კი ისტორიული გეოგრაფიისათვის. დროთა განმავლობაში 
იცვლება ამა თუ იმ გეოგრაფიული არეალის ლოკალური დასახელება. ამავდროულად ესა თუ ის 
დასახლებული პუნქტი გაქრება ან უერთდება სხვადასხვა გეოგრაფიულ ერთეულს. ამ პროცესებზე 
სხვადასხვა ფაქტორები ახდენს გავლენას. აქედან გამომდინარე, მათ გამოკვლევას, ლოკალური 
რეგიონების ტოპონიმიის სისტემატიზაციას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 
ტოპონიმიკა ერთგვარი წყაროა ამა თუ იმ ქვეყნის ისტორიის კვლევისას. ტოპონიმთა შესწავლა 
რომელიმე კონკრეტული კუთხის პირობებში ხელს გვიწყობს განვსაზღვროთ დემოგრაფიული 
პროცესები, მიგრაციები, თუ რომელი ეთნოსები მონაცვლეობენ კონკრეტულ ტერიტორიულ 
არეალში, რა ცვლილებები შეაქვს ყველაფერ ამას ადგილთა სახელწოდებებში და ა.შ. ტოპონიმების 
მნიშვნელობიდან გამომდინარე შემუშავდა პროექტი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე 
არსებული ტოპონიმებს მონაცემთა ბაზის შექმნას ითვალისწინებს. როგორც წესი ახალი 
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ტოპონიმების გაჩენას ისტორიული მოვლენები და მასთან დაკავშირებული მიგრაციული 
პროცესები განაპირობებს. შესაბამისად პროექტის საწყისი ეტაპიც სწორედ ასეთ უახლოეს მოვლენას 
და მის შედეგებს მოიცავს. ესაა გერმანელების მიგრაცია საქართველოში და მათთან დაკავშირებული 
ტოპონიმების სივრცე-დროითი ცვლილებები. GIS-ის ჩართვა ისტორიულ კვლევებში სულ უფრო 
პოპულარული ხდება, განსაკუთრებით, როდესაც საქმე რაოდენობრივ და ხარისხობრივ მონაცემებს 
ეხება. საქართველო-გერმანიის ურთიერთობებს დიდი ისტორია აქვს, იგი ჯერ კიდევ XIV 
საუკუნიდან იწყება. ხშირი იყო გერმანელი მკვლევარების მოგზაურობები საქართველოში: 1396-
1417 წლებში - შიტბერგერი, შემდეგ ეპოქალური ინტერვალებით: შტედერი, გიულდენშტედტი, 
რაინეგსი, კლაპროტი, აიხვალდი, ვაგნერი, ჰაქტჰაუზენი და სხვ. 1918 წელს გერმანიამ დიდი როლი 
ითამაშა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებაში, მისი ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი 
გახლდათ გერმანელი სამხედრო მაღალჩინოსანი ოსმალეთის გერმანულ შტაბში პირველი 
მსოფლიო ომის მიმდინარეობისას ოტო ჰერმან ფონ ლოსოვი.

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-
ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების 
რაოდენობა
1. ამირანაშვილი ა., ბასილაშვილი ც., ელიზბარაშვილი ე., გაფრინდაშვილი გ., ვარაზანაშვილი ო. 
სეტყვიანი დღეებს სტატისტიკური ანალიზი საქართველოში 2006-2021 წლის მეტეოროლოგიური 
სადგურების მონაცემებით; ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენცია „დედამიწის 
შემსწავლელი მეცნიერების თანამედროვე პრობლემები“ შრომები, ISBN 978-9941-36-044-2, 
თბილისი, საქართველო, გვ. 164-168;
2. ვარაზანაშვილი ო., გაფრინდაშვილი გ., ელიზბარაშვილი ე., ბასილაშვილი ც., ამირანაშვილი ა., 
ბუნებრივი საშიშროებების კატალოგების შედგენის პრინციპები და მაგნიტუდური კლასიფიკაცია, 
საქართველოს გეოფიზიკური საზოგადოების ჟურნალი, e-ISSN: 2667-9973, p-ISSN: 1512-1127, გვ. 5-
11;
3. მარიამ მეტრეველი, ნინო მიქელაძე, ეთერი ჯაყელი, თამარ თოლორდავა, მალხაზ ჯოხაძე, სოფიო 
გოქაძე, დალი ბერაშვილი, ალიოშა ბაკურიძე. კოლხური სელის ზრდა-განვითარების 
თავისებურებებისა და ქიმიური შემადგენლობის შესწავლა. ჟურნალი -  ექსპერიმენტული და 
კლინიკური მედიცინა,  JECM 2022/4. ISSN- თბილისი, გვ.
4. ხაზარაძე რ., ხარაძე კ., სალუქვაძე ე., „ სამთო ტურიზმისა და ალპინიზმის  განვითარების 
პოტენციალი და პერსპექტივები საქართველოში; სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი „მეცნიერება 
და ტექნოლოგიები“, #1 (738), SSN 0130-706, Index 76 127; თბილისი, საგამომცემლო სახლი 
„ტექნიკური უნივერსიტეტი ,  2022, 23-28 გვ.
5. სალუქვაძე ე.; ზემო რაჭის (ონის მუნიციპალიტეტის) ბუნებრივ-რესურსული პოტენციალი, 
სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, #2 (739), SSN 0130-7061, 
Index 76 127; თბილისი, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 23-35 გვ.
6. Shahnaz Amanova, Antonio Camassa, Lorenza Fiumi, Lela Gadrani, Mirnuh Ismayilov, Mariam Tsitsagi. 
GEOGRAPHY, POLITICS AND SOCIETY — THE URBAN PATH OF THREE HISTORIC CITIES (ROME, 
TBILISI, BAKU). II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE LANDSCAPE DIMENSIONS OF 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT SCIENCE – CARTO/GIS – PLANNING – GOVERNANCEAt: Tbilisi, 
Georgia. ISBN 978-9941-36-030-5. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 102-112
7. Mariam Tsitsagi, Marika Tatishvili, Zaza Gulashvili. CORRELATION OF DROUGHT INDICES FOR 
DIFFERENT CLIMATE CONDITION IN GEORGIA. II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
LANDSCAPE DIMENSIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT SCIENCE – CARTO/GIS – PLANNING – 
GOVERNANCEAt: Tbilisi, Georgia. ISBN 978-9941-36-030-5. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისგამომცემლობა. 296-302
8. G. Gogitidze, N. Nadareishvili. „Some aspects of hospitality in Khulo Municipality“. მონოგრაფიების 
სერიიდან „მსოფლიოს გლობალური გამოწვევები“. საგამომც. სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 
2022წ. გვ. 182-184.  ISBN 978-9941-28-871-5 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი, ზაარლანდის ტექნიკისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი, შავი 
ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. კონფერენცია „მსოფლიოს გლობალური გამოწვევები“. 3 
მაისი, 2022წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული. 
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9. გ. გოგიტიძე, ნ. ნადარეიშვილი. ველნეს ტურიზმის შესაძლებლობები აჭარის მთიან ზონაში. 
მონოგრაფიების სერიიდან „მსოფლიოს გლობალური გამოწვევები“. საგამომც. სახლი „ტექნიკური 
უნივერსიტეტი“, 2022წ. გვ. 409-412.  ISBN 978-9941-28-893-7   https://doi.org/10.36073/978-9941-28-893-
7 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი .მონოგრაფიების 
სერია.  „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. VI საერთაშორისო კონფერენცია 
„გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. 16 მაისი, 2022წ.
10.  მელაძე გ. მოკვდაობისა და მოსალოდნელი სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობის პრობლემები 
საქართველოში // ,,საქართველოს გეოგრაფია“ , #12.  თსუ, 2022.  ISSN 1512 – 1267.  19 გვ.
11. Meladze G., Population Aging in Georgia – Past, Present, Future // II International scientific conference 
- Landscape dimensions of sustainable development science-carto/GIS-planning-governance. Dedicated to 
commemorate the 75th Anniversary of Professor Nikoloz (Niko) Beruchashvili. Tbilisi, 12-16 September, 
2022. P. 194-203.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. სტატიაში მოცემულია სეტყვიანი დღეების (წლიური და აპრილიდან ოქტომბრის ჩათვლით) 
მონაცემების სტატისტიკური ანალიზი 2006-2021 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით, საქართველოს 
43 ლოკაციისთვის. კვლევის საფუძველზე მიღებულია შემდეგი შედეგები: მაქსიმალური საშუალო 
წლიური სეტყვიანი დღეები დაფიქსირებულია ახალციხეში ხოლო მირვეთში სეტყვიანი დღეების 
მაქსიმალური წლიური რაოდენობაა დაფიქსირებული. თბილ პერიოდში სეტყვიანი დღეების 
მაქსიმალური საშუალო რაოდენობა ასევე ფიქსირდება ახალციხეში, ხოლო ხაშურში თბილ 
პერიოდში სეტყვიანი დღეების მაქსიმალური რაოდენობა ფიქსირდება. კლიმატის ცვლილება 
გავლენას ახდენს რაოდენობაზე. ასევე შესწავლილია თბილ პერიოდში სეტყვიანი დღეები. კვლევამ 
აჩვენა, რომ 30 მეტეოროლოგიურ მონაცემებზე დაყრდნობით (2006-2021 და 1941-1990 წლების 
პერიოდი), დროის მეორე პერიოდში, პირველთან შედარებით 18 სადგურზე სეტყვიან დღეთა 
რაოდენობა შემცირდა, 10 სადგურზე - არ შეცვლილა და გაიზარდა მხოლოდ ერთი სადგურზე 
(ქედა). ამ სამუშაოს მონაცემები გამოყენებული იქნება საქართველოში ბუნებრივი საფრთხეების 
კატალოგის შედგენისთვის.
2. ბუნებრივი საშიშროების (ბს) მოვლენების სისტემატური ინვენტარიზაცია მთელს საქართველოში 
აუცილებელია მოსალოდნელი საშიშროების და რისკის, ადამიანური და ეკონომიკური ზარალის 
შესაფასებლად, ბს-ის წარმოქმნასა და კლიმატის ცვლილებას შორის რაოდენობრივი კავშირის 
დასადგენად და მათი პროგნოზირების ახალი ძალისხმევის შესაფასებლად. ამიტომ დაგეგმილია 
საქართველოში მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზარალისა და მსხვერპლის მომტანი 5 ტიპის 
ბუნებრივი საშიშროების: მეწყრის, წყალმოვარდნის, ღვარცოფის, გრიგალური ქარისა და სეტყვის 
მთელი ისტორიული დროის განმავლობაში მომხდარი მოვლენების კატალოგირება, მოძიებული 
ძველი და ახალი ანგარიშების, სამეცნიერო სტატიებისა და სხვა საშიშროების მონაცემთა ბაზების 
საფუძველზე. ამ სტატიაში შემუშავებულია ბს მონაცემების შეგროვებისა პრინციპები, ბს 
მოვლენების მაგნიტუდური კლასიფიკაციის საფუძვლები, რომელებიც გამოყენებულ იქნება ამ 
მოვლენების კატალოგების შედგენისა და მაგნიტუდური ჰარმონიზაციის პროცესში.
3. სელი  ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარეა, რომელიც მიეკუთვნება სელის გვარს - LinumL.(ოჯახი 
სელისებრთა - Linaceae L.). სელის 200-მდე სახეობა არსებობს, რომელთაც ძირითადად აქვთ სართავი 
და ზეთის სახდელი დანიშნულება, თუმცა, მრავალმხრივია მათი პრაქტიკული გამოყენების 
შესაძლებლობა. სელის კულტურას საქართველოში ჯერ კიდევ ბრინჯაოს ხანაში იცნობდნენ. ნ. 
ვავილოვის მონაცემებით სელის წარმოების ერთ-ერთი კერა კოლხეთი იყო. დასავლეთ 
საქართველოში მისი ბოჭკოსაგან ქსოვილების დამზადება საკმაოდ მაღალ საფეხურზე მდგარა და 
ეგვიპტის  მაღალხარისხოვან სელის ქსოვილებს ღირსეულ მეტოქეობას უწევდა. სელის ქსოვილების 
წარმოება საქართველოში რამდენიმე ათეული წლის წინ შეწყდა, თუმცა გასულ საუკუნის 30-იან 
წლებამდე სელის ზეთის მიღება აქტიურად მიმდინარეობდა. შემდგომ წლებში სელის ზეთი 
მზესუმზირის ზეთის წარმოებამ თანდათანობით ჩაანაცვლა. სელი შეიძლება გახდეს XXI საუკუნის 
ერთ-ერთი მოთხოვნადი ნედლეული და „მწვანე ეკონომიკის“ სიმბოლო. ეს არის ექსპორტზე 
ორიენტირებული კულტურა. გამოყენებას ექვემდებარება მცენარის თითქმის ყველა ნაწილი 
(ბალახი, თესლები), რაც განაპირობებს მცენარეული ნედლეულის უნარჩენო გადამუშავებას. სელის 
ნედლეულზე მსოფლიოში ყოველწლიური მოთხოვნა შეადგენს 550 000 ტონაზე მეტს. ამჟამად 
ყველაზე მეტად გავრცელებულია ჩვეულებრივი, ანუ კულტურული სელი - Linumusitatissimum L. 
უმთავრესად კულტივირებულია სართავი და ზეთის სახდელი სელი, იგი ამავე დროს 
ოფიცინალური სახეობაა. თანამედროვე პირობებში სელი არის ნედლეული, არამხოლოდ მსუბუქი 
მრეწველობისათვის ქსოვილების დასამზადებლად, არამედ ის მიჩნეულია სტრატეგიული 



31

დანიშნულების ნედლეულად, რომელიც გამოიყენება ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროში: 
ცელულოზის, ქაღალდის, სამედიცინო, ქიმიის, სამხედრო, საავტომობილო და სხვა. სელი, 
განსხვავებით ნავთობისა და ბუნებრივი აირისა, ყოველწლიურად აღდგენადი სანედლეულო 
რესურსია, რომელიც არავითარ უარყოფით ზეგავლენას არ ახდენს ეკოსისტემაზე. ცელულოზას 
შემცველი ერთწლოვანი მცენარეების გაშენება წარმოადგენს განვითარებული ქვეყნების 
ოცდამეერთე საუკუნის პრიორიტეტებიდან ერთ-ერთ ძირითადს.
4. კომპლექსური კვლევითი სამუშაოების ჩატარების შედეგად ირკვევა, რომ სამთო ტურიზმის 
განვითარებისათვის საქართველოს ყველა პირობა გააჩნია; კავკასიონი თავისი სამხრული 
განშტოებებით გამოირჩევა უნიკალური ბუნებრივ-გეოგრაფიული წინაპირობებით ამ დარგის 
აღმავლობისათვის. მისი მწვერვალები და უღელტეხილები, სადაც ზამთარ-ზაფხულ უხვადაა 
თოვლის და ყინულის საფარი, სამთო ტურიზმის განვითარების კარგ საფუძველს ქმნის. აღნიშნული 
დარგი ჩვენი ქვეყნისათვის შეიძლება გახდეს სპეციალიზაციის ერთ-ერთ ძირითად 
მიმართულებად. გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ ყოფილი საბჭოთა კავშირის 
რესპუბლიკებიდან საქართველოს ყველაზე მეტი პირობა და საფუძველი გააჩნია სამთო ტურიზმის 
განვითარებისათვის. აღნიშნული საშუალებას გვაძლევს, რომ ამ მიმართულებით გეოგრაფთა 
კვლევა და შედეგები აქტუალურ ამოცანას წარმოადგენდეს. ამ მხრივ, ჯერ კიდევ ადრეულ 
პერიოდში დაიწყო ეპიზოდური კვლევები და დღეს საკმაო საფუძველი გვაქვს იმისათვის, რომ იგი 
იქცეს პრიორიტეტულ დარგად. რაც მთავარია, ამ დარგის შესწავლის საფუძვლები და პერსპექტივა 
კარგ მომავლს უქადის სამთო ტურიზმის განვითარებას და წინსვლას მთიან რეგიონებში, სადაც 
რთული ბუნებრივი პირობების გამო მატერიალური წარმოების დარგების განვითარება დიდ 
სიძნელეებს განიცდის; ტურიზმის ეს სახე კი მიჩნეულია მთიანი მხარეების სამეურნეო ცხოვრების 
მძლავრ სტიმულიზატორად. ცხადია, ამას ხელს უწყობს საქართველოს ბუნებრივი პირობები. 
ევროპის ბევრ ქვეყანაში ტურიზმიდან შემოსავალი აჭარბებს ეკონომიკის სხვა დარგებიდან 
შემოსავალს. საქართველოსათვის ჯერჯერობით ამ მხრივ მოგება მეტად მწირია (ბაკურიანი, 
გუდაური). ეს გამოწვეულია მწყობრიდან გამოსული, ან თითქმის დანგრეული ტურისტული 
ბაზებისა და თავშესაფრების მოშლით, რომლებიც ასე თუ ისე გასული საუკუნის 90-ან წლებამდე 
ფუნქციონირებდა (სვანეთი, რაჭა, ხევი). პერსპექტივაში კი სამთო ტურიზმი შეიძლება 
პრიორიტეტულ დარგად ჩამოყალიბდეს; ამისათვის ყველა პირობა არსებობს, ოღონდ საჭიროა 
სწორი მიდგომა და განვითარება.
5. ამა თუ იმ რეგიონის ბუნებრივი რესურსების პოტენციალის გამოსავლენად ძალზედ 
მნიშვნელოვანია ცალკეული ლანდშაფტის გამოყოფა და დახასიათება. ვინაიდან ესა თუ ის 
ლანდშაფტი, რომელსაც გარკვეული არეალი უკავია, გარკვეული ბუნებრივი პირობებით 
ხასიათდება და თავისთავად  ცხადია სხვადასხვა ბუნებრივი პოტენციალი გააჩნია. სწორედ 
აღნიშნული  საკითხების კვლევისთვის შერჩეულ იქნა მთიანი რეგიონი – ზემო რაჭა (ონის 
მუნიციპალიტეტი), კვლევისთვის ლიტერატურულ მასალასთან და სხვადასხვა წყაროებთან ერთად 
გამოყენებულ იქნა კარტოგრაფიული მასალა, საქართველოს (1970), ამიერკავკასიის ლანდშაფტური 
(1983) და ტოპოგრაფიული რუკები (მასშტაბი 1: 50 000). აგრეთვე ზემო რაჭაში, 2021 წელს 
ჩატარებული საველე ექსპედიციის დაკვირვების მასალები. შედგენილ იქნა ზემო რაჭის (ონის 
მუნიციპალიტეტი) მსხვილმასშტაბიანი ლანდშაფტური რუკა (1:50 000). ნაშრომში წარმოჩენილია, 
როგორც ლანდშაფტის ცალკეული  ბუნებრივი კომპონენტების, ასევე გამოყოფილი ლანდშაფტების 
რესურსული პოტენციალი. მოცემული ცხრილების და დიაგრამების სახით, ასახულია სასარგებლო 
წიაღისეულის, კლიმატური,  და აგროკლიმატური,  ნიადაგური და  ტყის სარესურსო მაჩვენებლები.
6. დასახლებების ქალაქებად გადაქცევაზე მრავალი ფაქტორი მოქმედებს. ურბანული განვითარება 
დამოკიდებულია გარემო და სოციალურ-ეკონომიკურ ფაქტორებზე. ისტორიული ქალაქების 
შემთხვევაში ეს ფაქტორები ქმნიან კომპლექსურ ურბანულ ქსელს. რომი, თბილისი და ბაქო 
უძველესი ქალაქებია. წინამდებარე სტატიაში დეტალურადაა განხილული ყველა ის ფაქტორი 
(გეოგრაფიული, პოლიტიკური, სოციალური და ა.შ.), რამაც გავლენა მოახდინა ამ ისტორიული 
ქალაქების ურბანული ქსოვილის ჩამოყალიბებაზე. კვლევა ეფუძნება ისტორიული რუკებისა და 
სამეცნიერო პუბლიკაციების ანალიზს. სასწავლო პერიოდი დაყოფილია შემდეგ ეტაპებად: 
ანტიკური პერიოდი, შუა საუკუნეები, ახალი პერიოდი, საბჭოთა პერიოდი და თანამედროვე 
პერიოდი. სამივე ქალაქის შემთხვევაში უძველეს პერიოდსა და შუა საუკუნეებს შორის ბევრი 
მსგავსება ჩანს. ამ პერიოდებში ქალაქისთვის გადამწყვეტი იყო გარემო ფაქტორები (მანძილი 
მდინარემდე (წყალი), ტოპოგრაფია, კლიმატი და ა.შ. გეოპოლიტიკური მდებარეობის გამოყენების 
ასპექტები (მანძილი საერთაშორისო სავაჭრო მარშრუტებამდე) მოგვიანებით ვლინდება. მომდევნო 
პერიოდებში ურბანიზაციაზე მოქმედი წამყვანი ფაქტორები განსხვავდება და საბოლოოდ 
მივდივართ მთავარ განმასხვავებელ ნიშანზე. თბილისმა და ბაქომ რომისგან განსხვავებით საბჭოთა 
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პერიოდი განიცადეს. ეს ქალაქები ამ ეტაპზე სულ სხვა ურბანული განვითარების გზას გადიან. ამ 
შემთხვევაში საინტერესოა თბილისისა და ბაქოს შედარება. რაც შეეხება თანამედროვე პერიოდს, 
კვლევამ აჩვენა, რომ ურბანული გამოწვევები, რომლებიც დღეს თბილისისა და ბაქოს წინაშე დგანან, 
რომისთვის ნაცნობია 1970-1980-იანი წლებიდან. ამიტომ მათი გამოცდილების გაზიარება 
აუცილებელია მომავლის დაგეგმვისას.
7. გვალვა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გლობალური გამოწვევაა. გვალვის შედეგებთან გამკლავება და 
შემცირება დღევანდელობის ერთ-ერთ მთავარ ამოცანად იქცა. ამისათვის მკვლევარები იყენებენ 
გვალვის სხვადასხვა ინდექსს. სტატიაში განხილულია გვალვის ორი ინდექსი (SPI და SPEI) და მათი 
კორელაცია საქართველოს სხვადასხვა კლიმატურ პირობებში. ამისთვის საქართველოს 
ტერიტორიაზე შევარჩიეთ წვიმის გაზომვები, რომლებიც სხვადასხვა კლიმატურ პირობებშია. 
დამუშავებული იყო ბოლო 30 წლის მეტეოროლოგიური სადგურების მონაცემები (საშუალო 
დღიური ტემპერატურა და ნალექი). კვლევაში ორივე ინდექსიდან გამოვიყენეთ 3, 6 და 12 თვის 
მონაცემები. მიღებული ინდიკატორების შემდეგ მოხდა კორელაცია. ვინაიდან SPI იყენებს მხოლოდ 
ნალექის მონაცემებს, ხოლო SPEI-ს შემთხვევაში განიხილება აორთქლებაც, საინტერესოა რა ტიპის 
კლიმატია, რომელშიც ტემპერატურა თამაშობს გადამწყვეტ როლს, შესაბამისად, აორთქლება. 
შედეგად, გამოვლინდა გვალვის რეციდივის ყველაზე მაღალი სიხშირით სადგურთა რიგები და 
პირიქით, სადაც გვალვის რისკი დაბალია. ამავდროულად, გამოვლინდა სადგურები, რომლებშიც 
SPI და SPEI მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგან. შემდეგ გამოვლინდა სეზონები, 
როდესაც ეს ინდექსები დადებითად ან უარყოფითად იყო დაკავშირებული. ამ განსხვავების 
მიზეზები დეტალურად არის გაანალიზებული სტატიაში.
8.  „სტუმარმასპინძლობის ზოგიერთი ასპექტი ხულოს მუნიციპალიტეტში“აჭარის მთიანი 
რეგიონის ლანდშაფტის პოტენციური შესაძლებლობები იძლევა ტურიზმის განვითარების 
შესაძლებლობას მთიან რეგიონში. განსაკუთრებით აჭარის მთიანი მუნიციპალიტეტი - ხულოს 
ეკოლოგია, ტრადიციები/კულტურა ქმნის უნიკალურ შესაძლებლობას ტურიზმის სხვადასხვა 
მიმართულებით განვითარებისთვის. ვფიქრობთ, აჭარის მთიანი რეგიონში ადგილობრივი 
მოსახლეობის დამოკიდებულების გამოკვლევა მოგვცემს ტურიზმის სწორი მენეჯმენტის 
შესაძლებლობას მთიანი რეგიონის მემკვიდრეობითობის/ტრადიციების შენარჩუნება/ დაცვის 
პირობების გათვალისწინებით. კერძოდ, შევძლებთ - კომპლექსური მიდგომის გათვალისწინებით 
პრიორიტეტული საკითხების იდენტიფიკაციასა და მათი სწორად გადაჭრის შესაძლებლობების 
გაძლიერებას, რაც დადებითად აისახება მთიანი რეგიონის ტურიზმის სწორ მენეჯმენტზე. 
აღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩვენს მიერ შესწავლილია ხულოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 
დამოკიდებულება სტუმრის მიღების მზაობასთან და ტურიზმის განვითარებასთან დაკავშირებით. 
კვლევაში ჩართული იყო ხულოს მუნიციპალიტეტის 100 რესპონდენტი. 
9. „ველნეს ტურიზმის შესაძლებლობები აჭარის მთიან ზონაში“. უკანასკნელი ორი ათწლეულის 
განმავლობაში, საქართველოში ტურიზმის განვითარებამ მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა, 
რასაც ხელი შეუწყო სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურების მხრიდან ქვეყანაში და მის ფარგლებს 
გარეთ, საქართველოს შესახებ ინფორმაციის გაზიარებამ, შესაბამისად, საერთაშორისო ცნობადობის 
გაზრდამ. COVID-19 პანდემიიდან გამომდინარე განსაკუთრებით გაიზარდა მთიანი ზონით 
ტურისტების დაინტერესება მსოფლიოში. ზოგადად, მთიან ზონაში ტურიზმის 
განვითარებისათვის წამყვანი როლი ენიჭება უნიკალურ ბუნებრივ სამკურნალო რესურსებს. 
აღსანიშნავია, რომ საქართველოს დასასვენებელი და საკურორტო ადგილები ყოველთვის 
იზიდავდა მრავალრიცხოვან ტურისტსა და დამსვენებელს. აღნიშნულის გათვალისწინებით, 
ვფიქრობთ აჭარის მთიან რეგიონში მნიშვნელოვანია გამაჯანსაღებელი ტურიზმის მიმართულების 
განვითარება და პოპულარიზაცია რეგიონის შესაძლებლობების გათვალისწინებით. მთიან ზონაში 
ტურიზმის განვითარებისათვის წამყვანი როლი ენიჭება უნიკალურ ბუნებრივ სამკურნალო 
რესურსებს. გლობალური ტენდენციებისა და უცხოური გამოცდილების გათვალისწინებით, მთიან 
რეგიონში ველნესის განვითარება და ტურიზმის წამყვან მიმართულებად ჩამოყალიბება 
დადებითად აისახება ქვეყნის შემოსავლების ზრდაზე. აჭარის მთიან რეგიონში მნიშვნელოვანია 
გამაჯანსაღებელი ტურიზმის მიმართულების განვითარება და პოპულარიზაცია რეგიონის 
შესაძლებლობების გათვალისწინებით. აქედან გამომდინარე,  ჩვენი კვლევის მიზანს წარმოადგენდა 
აჭარის მთიან ზონაში ველნეს ტურიზმის განვითარებისთვის არსებული რესურსების პოტენციალის 
შეფასება. კვლევაში მონაწილეობა მიიღო აჭარის მთიანი ზონის ტერიტორიაზე მცხოვრებმა 77 
რესპოდენტმა, რომელთა 91%-ს აქვს ინფომრაცია სამკურნალო თვისებების მქონე წყლების შესახებ, 
ხოლო 88% სამკურნალო თვისებების მქონე აბანოების შესახებ. 
10. საქართველოს დემოგრაფიული განვითარების ერთ-ერთ თვალსაჩინო მოვლენას, 
მოსალოდნელი სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობის სტაგნაცია წარმოადგენს, რომელიც 60 
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წელზე მეტია გრძელდება. აღნიშნული ფაქტი მოკვდაობის სფეროში არსებული ნეგატიური 
ვითარებითაა განპირობებული. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 
1960-2021 წწ. მოსალოდნელი სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა მამაკაცებში 1.6 წლით 
შემცირდა, ხოლო ქალებში 0.4 წლით და 2021 წელს შესაბამისად 67.5 და 75.4 წელი შეადგინა. 
დემოგრაფიული განვითარების თვალსაზრისით საქართველო დემოგრაფიული გადასვლის მეოთხე 
ფაზას ასრულებს, რომლისთვისაც დამახასიათებელია მოკვდაობის მატება. 1960-2021 წწ. 
საქართველოში 2.1-ჯერ გაიზარდა მოკვდაობის ზოგადი კოეფიციენტი და 16.2‰‰ შეადგინა (2021 
წ.). განხილული კოეფიციენტი დამოკიდებულია მოსახლეობის ასაკობრივ და სქესობრივ 
შემადგენლობაზე, მისი მატება ასევე დამოკიდებულია მოსახლეობის დემოგრაფიული დაბერების 
დონეზე და ემიგრაციულ პროცესებზე. საქართველოში მაღალია სამუშაო ასაკის მოსახლეობის 
მოკვდაობა. დასავლეთის განვითარებული ქვეყნებისაგან, განსხვავებული სცენარით ვითარდება 
ეპიდემიოლოგიური გადასვლა. საქართველოში მოკვდაობის სფეროში არსებული მძიმე 
მდგომარეობა, ძირითადად გამოწვეულია: სოციალურ-ეკონომიკური მიზეზებით, ჯანდაცვის 
სისტემის ხარისხით, მოსახლეობის უმრავლესობის მიერ ცხოვრების ჯანსაღი წესის 
უგულებელყოფით. მოკვდაობის სფეროში არსებული განსხვავებების საილუსტრაციოდ, 
ჩატარებულია შედარებით ანალიზი დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნებთან.
11. მოსახლეობის დემოგრაფიული დაბერება ნებისმიერი ქვეყნის დემოგრაფიული სისტემის 
განვითარების ბუნებრივი პროცესია, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით დიფუზიას განიცდის. 
დღესდღეობით სპეციალისტები მოსახლეობის დაბერებას განიხილავენ როგორც გლობალურ 
პრობლემას, რომელიც 21-ე საუკუნის პრობლემათა შორის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა 
იქნება.  მოსახლეობის დაბერებას უპირველეს ყოვლისა ორი დემოგრაფიული ფაქტორი 
განსაზღვრავს: შობადობის კლება და სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობის ზრდა.  შობადობის 
კლების შედეგად 2021 წელს - 1994 წელთან შედარებით, დაახლოებით 19%-ით ნაკლები ბავშვი 
დაიბადა. ძირითადად შობადობის სფეროში მიმდინარე ნეგატიური პროცესების შედეგად, 
მოსახლეობის საერთო რაოდენობაში 1994-2021 წწ. 32.7%-ით შემცირდა 15 წლამდე ასაკის ბავშვების 
წილი, 2021 წელს 20.5% შეადგინა, 65 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის წილი კი 15.2%-ის 
ტოლი იყო.  საქართველოს მოსახლეობა დღესდღეობით დემოგრაფიულად დაბერებულია. 
აღნიშნულ პროცესს ხელს უწყობდა ფართომასშტაბიანი ემიგრაციული პროცესები, რომელშიც 
უმთავრესად სამუშაო ასაკის ადამიანები მონაწილეობდნენ. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 
ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხთა დეპარტამენტის, მოსახლეობის განყოფილების 
სპეციალისტების მიერ გაკეთებული პროგნოზის საშუალო ვარიანტის თანახმად, 2030 წელს 
ბავშვებისა (<15) და მოხუცების (65+)  რაოდენობა პრაქტიკულად გათანაბრდება. იმავე წყაროს 
თანახმად საქართველოს მოსახლეობის მედიანური ასაკი 1995-2020 წწ. 5.5 წლით გაიზარდა და 38.3 
წელს მიაღწია. ეს უკანასკნელი მომავალშიც გაიზრდება.  დემოგრაფიული დაბერების პროცესი 
მომავალშიც გაგრძელდება, რაც აუცილებელს ხდის სახელმწიფოს მხრიდან პროცესის 
რეგულირებას ხანგრძლივი დროის პერსპექტივაში.

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში
7.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. ნანა ბოლაშვილი, ვაჟა ნეიძე (რედაქტორები), კოლექტიური მონოგრაფია. „საქართველოს 
ფიზიკური გეოგრაფია“,  DOI - https://doi.org/10.1007/978-3-030-90753-2; ISBN  978-3-030-90752-5; 
შვეიცარია, გამომცემლობა - Springer Cham, VIII, 227.
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. 1. საქართველოს ფიზიკური გეოგრაფია პირველი ინგლისურენოვანი გამოცემაა, რომელიც 
გამომცემლობა „შპრინგერმა“ 2022 წელს გამოსცა. იგი წარმოადგენს კოლექტიურ მონოგრაფიას, აქვს 
შემდეგი შინაარსი: 1. შესავალი; 2. მდებარეობა, ტერიტორია, საზღვრები;  3. რელიეფი, 
3.1.გეომორფოლოგია, 3.2. სპელეოლოგია, 3.3.გლაციოლოგია, 3.4. ბუნებრივი კატასტროფები 
(ღვარცოფი, მეწყერი და სხვ.); 4. გეოლოგია; 5. მინერალური რესურსები; 6. მინერალური წყლები; 7. 
კლიმატი; 8. შიდა წყლები; 9. შავი ზღვა; 10. ნიადაგები; 11. ფლორა; 12. ფაუნა; 13. ლანდშაფტები; 14. 
ტურიზმი და რეკრეაცია, 14.1.დაცული ტერიტორიები, 14.2 ღირსშესანიშნაობები  და არაორგანული 
ბუნება. მონოგრაფიის გვერდების რაოდენობაა: VIII, 227.
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7.2. სახელმძღვანელოები
ავტორი/ავტორები; სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

7.3. სტატიები
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI;  
ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების რაოდენობა
1. M.Gongadze, G,Khomeriki, G.Lominadze, G.Kavlashvili, Analysis of Spontaneous Exodynamic Processes 
in the Dghviora River Basin Taking into Consideration the Perspectives of Shovi-Glola (Georgia) Tourist 
Agglomeration. In: http: // www. Sciencepublishinggroup.com/j/earth;  ISSN: 2328-5974(print); ISSN: 2328-
5982(Online)
2. Avkopashvili G., Avkopashvili M., Gongadze A., Gakhokidze R., Avkopashvili I., Asanidze L. 2022. 
Influence of Biostimulants on the Cadmium, Zinc and Copper Accumulation Potential of the Sugar Beet (Beta 
Vulgaris) and Analysis Anova and Accumulation Coefficient. Carpathian Journal of Earth and Environment 
Sciences. p. 149-157. DOI:10.26471/cjees/2022/017/209.
3. Avkopashvili M., Avkopashvili G., Asanidze L., Matchavariani L., Gongadze A., Gakhokidze R. 2022. 
Mining-Related Metal Pollution and Ecological Risk Factors in South-Eastern Georgia. Sustainability. p. 1-
15. doi.org/10.3390/su14095621.
4. ემილ წერეთელი, გიორგი გაფრინდაშვილი, მერაბ გაფრინდაშვილი; ბუნებრივი საფრთხეები 
(მეწყერი, ღვარცოფი და სხვა); https://doi.org/10.1007/978-3-030-90753-2_7 ISBN-978-3-030-90752-5, 
საქართველოს ფიზიკური გეოგრაფია, გამომც. „სპრინგერი“, გვ. 55-69;
5. Khazaradze R., Salukvadze E., Mineral resources, https://doi.org/10.1007/978-3-030-90753-2_4, Chapter 4.  
In: “The Physical Geography of Georgia”, Publisher Name Springer, Cham,; Print ISBN978-3-030-90752-5
Online ISBN978-3-030-90753-2; pp. 21-24.
6.Kharadze K., Salukvadze E., Protected Areas and Remarkable Features of Inorganic Nature, დაცული 
ტერიტორიები და არაორგანული ბუნების ღირსშესანიშნაობანი. წიგნში: „საქართველოს ფიზიკური 
გეოგრაფია (ინგლ. ენაზე); https://doi.org/10.1007/978-3-030-90753-2_17; “The Physical Geography of 
Georgia”, Publisher Name Springer, Cham; Print ISBN978-3-030-90752-5, Online ISBN978-3-030-90753-2; 
pp. 181-218. 
7. Salukvadze E., Tsitsagi M., Environment Protection, https://doi.org/10.1007/978-3-030-90753-2_18 ;
“The Physical Geography of Georgia”, Publisher Name Springer, Cham; Print ISBN978-3-030-90752-5, 
Online ISBN978-3-030-90753-2;  pp. 219-227.
8. Giorgi Gogsadze, Nino Pavliashvili, Mariam Tsitsagi, Nana Kvirkvelia. Challenges of the COVID-19 
Pandemic Confront Georgia’s Tourism Industry. 10.1007/978-3-030-94350-9_95. COVID-19 and a World of 
Ad Hoc Geographies. 978-3-030-94350-9. Pp.1779–1797
9. Shahnaz Amanova, Antonio Camassa, Lorenza Fiumi, Lela Gadrani, Mirnuh Ismayilov, Mariam Tsitsagi.  
Characterization of waterproof surfaces in Rome, Baku and Tbilisi: considerations on the effects on the 
environment. Proprietà letteraria riservata 2022 – AIDII – ISBN 978-88-86293-43-3. Pp.198-201
10. N. Pavliashvili, M. Tutberidze. Physical-geographical features of tourism development. In book “The 
Physical Geography of Georgia”. DOIhttps://doi.org/10.1007/978-3-030-90753-2, ISBN978-3-030-90752-5 
Switzerland AG 2022, Springer Cham, 227p.
12. Elizbarashvili N., Meladze G., Grigolia L., Sandodze G., Gogoladze S., Gurgenidze M. Landscapes-
Structure, Functions and Development Trends (On the Example of Landscapes of Georgia) // Open Journal of 
Ecology. Vol. 12, N1, January 2022. P. 81-93. doi: 10.4236/oje.2022.121005. ISSN Online: 2162-1993; ISSN 
Print: 2162-1985. https://www.scirp.org/journal/oje
13. Matchavariani L., Metreveli G., Gulashvili Z. Assessment Scheme of Water-Reservoirs Impact on 
Groundwater. International Journal of GEOMATE – Geotechnique, Construction Materials and 
Environment, Japan, ISSN: 2186-2982 (print), 2186-2990 (onl.), 2022, vol. 22(90), 110-117, 
https://doi.org/10.21660/2022.90.7504   
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14. Matchavariani, L., Metreveli, G., Gulashvili, Z. Positive and Negative Aspects of Water Reservoirs. 
Proceedings of the 22th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2022 – Section: 
Section Hydrology & Water Resources, ISSN 1314-2704
15. T. Chichinadze Geomorphological zoning of Racha region for geopark planning DOI: 
10.4236/ojg.2022.123009 Scientific Research Open Journal of Geology > Vol.12 No.3, March 2022 China, 
Hong Kong 179-187
16. Irakli Papashvili , Irakli Gelovani , George Lominadze, Giorgi Kavlashvili 2022.. Chapter 9 Black Sea in 
Book. The Physical Geography of Georgia.,(Springer Ferlag) pp. 43-54. ISBN 978-3-030-90753-2
17. Tsikarishvili K., Lezhava Z., Asanidze L.  2022. Karst of Georgia. Chapter in Book. The Physical Geography 
of Georgia., pp. 43-54. ISBN 978-3-030-90753-2.
18. ვ. გელაძე, ნ. ბოლაშვილი, ნ. მაჭავარიანი, თ. ყარალაშვილი; შიდა წყლები,  DOI - 
https://doi.org/10.1007/978-3-030-90753-2; ISBN  978-3-030-90752-5; შვეიცარია, გამომცემლობა - 
Springer Cham, 24 გვ.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. დღვიორა წარმოადგენს რიონის ზემო წელის მარცხენა შენაკადის - ჭანჭახის ასევე მარცხენა 
შენაკადს, რომლიც სათავეს იღებს  ცენტრალური კავკასიონის პარალელური, შოდა-კედელას ქედის 
ჩრდილო ფერდობზე. ხეობის ამგებელი ქანები - იურული და ქვედა ცარცული ასაკის ფიქლები, 
თიხაფიქლები, ქვიშაქვები, კირქვები, ასევე მეოთხეული ასაკის დელუვიური, პროლუვიური და 
ნაწილობრივ ალუვიური ნაფენები, ხეობის ფერდობებსა,  მისი კალაპოტის დახრილობასა და 
კლიმატურ პირობებთან ერთად, წარმოადგენენ ეგზოდინამიკური პროცესების: ღვარცოფული 
ნაკადების, კლდეზვავური მეწყრების, მცვივანების, გამოზიდვის კონუსების წარმოქმნის მთავარ 
ფაქტორებს. დღვიორასა და მისი პარალელური ხეობებიდან წამოსული მასალა ჭანჭახის ხეობაში 
ჩადის და შესართავთან მოზრდილ გამოზიდვის კონუსს ქმნის. დღვიორას ხეობა გამქრალი  
მყინვარის  ძლიერ დეფორმირებული ცირკიდან იღებს სათავეს, სადაც ღვარცოფული კერებია 
გაჩენილი. აქედან წარმოიქმნება დამანგრეველი ღვარცოფული ნაკადები თავსხმა წვიმების დროს, 
რის შედეგადაც ზიანდება სოფელი გლოლა და სხვა დასახლებები. 2020 წლის ივლისში, თავსხმა 
წვიმების შედეგად, რიონის, ჭანჭახის, მისი ზემოთაღნიშნული და სხვა შენაკადების  ადიდების 
გამო, წარმოიქმნა დამანგრეველი ღვარცოფული ნაკადები, რომელთაც გაანადგურეს ზემო რაჭის 
სოფლების ინფრასტრუქტურა, საავტომობილო გზები და ხიდები. სტატიის მიზანს წარმოადგენს 
სტიქიური პროცესების წარმოქმნის მექანიზმის ანალიზი და  შოვი-გლოლას ფორმირებად 
ტურისტულ აგლომერაციაზე მათი გავლენის შეფასება, ასევე  ამ პროცესების შემდგომი 
განვითარების შეძლებისდაგვარი პროგნოზი და პრევენციული ღონისძიებების წარმოდგენა.
2. მცენარის მიერ აკუმულირებული ელემენტების რაოდენობა მეტია ნიადაგში არსებულ 
ელემენტების რაოდენობაზე ე.ი. ეს იმას ნიშნავს რომ მცენარეს გააჩნია ფიტორემედიაციული 
თვისებები. თუმცა ხშირ შემთხვევაში არ არსებობს ისეთი მცენარე რომელსაც ყველა ელემენტის 
მიმართ თანაბარი ფიტორემედიაციულობა ახასიათებს, ზოგ მცენარეს შეუძლია მხოლოდ 
კონკრეტული ელემენტების ათვისება. ასეთ შემთხვევაში ნიადაგების ფიტორემედიაციისათვის 
რეკომენდირებულია მცენარეების
გულდასმით შერჩევა. წინამდებარე კვლევა მიზნად ისახავდა ქვემო ქართლში მოქმედ 
პოლიმეტალურ საბადოსთან ახლოს მდებარე სოფლებში, სადაც ნიადაგები დაბინძურებულია 
ისეთი ქიმიური ელემენტებით როგორიცაა, სპილენძი, თუთია, კადმიუმი, ბარიუმი, ტყვია, ნიკელი, 
ფიტორემედიაციული უნარების მქონე მცენარეების შერჩევას. კვლევა ჩატარდა სოფელ 
წუღრუღაშენში, რატევანში და ბალიჭში. გამოკვლეული იქნა მცენარე შაქრის ჭარხლის, წითელი 
ჭარხლისა და ამარანდას ფიტორემედიაციული უნარები. სოფელ წუღრუღაშენისა და რატევნის 
სამეურნეო ტერიტორიაზე მოყვანილი იქნა მხოლოდ შაქრის ჭარხალი, ხოლო სოფელ ბალიჭში 
როგორც შაქრის ჭარხალი, წითელი ჭარხალი, ასევე მცენარე ამარანდა. მცენარეების დათესვა მოხდა 
ადრეულ გაზაფხულზე, ნიმუშები შეგროვდა 23 აგვისტოს, ხოლო შემდგომში განისაზღვრა ატომურ 
ადსორბციულ სპექტროსკოპზე (AAS). მცენარეებში განსაზღვრული იქნა კადმიუმის, სპილენძისა და 
თუთიის შემცველობები.
3. სასარგებლო წიაღისეულის ინტენსიური ამოღება გარემოს იმდენად აბინძურებს, რომ მის 
გარშემო არსებულ ნიადაგებზე მოყვანილი კვების პროდუქტები ხშირ შემთხვევაში ძალზე 
მავნებელია ადამიანის ორგანიზმისათვის. გარემოს ქიმიური დამაბინძურებლებიდან ყველაზე 
საშიშია მძიმე ლითონები და რადიონუკლეიდები. მათი მაღალი კონცენტრაციები საფრთხეს 
იმიტომ წარმოადგენს, რომ ცოცხალი ორგანიზმის ბიოქიმიურ ციკლში ჩართვისას, ისინი 
ორგანიზმიდან ძნელად გამოიდევნება და პათოლოგიურ ცვლილებებს იწვევს. საქართველოში 
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არსებული საბადოებიდან, ამ თვალსაზრისით, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია კაზრეთის RMG-ის 
(ყოფილი „მადნეულის“) საბადო, რომელიც მდებარეობს ბოლნისის რაიონში, მდინარე მაშავერას 
ხეობის მარჯვენა და მარცხენა ტერიტორიებზე. მადნეულის სპილენძშემცველი სულფიდური 
საბადო, რომელიც ღია კარიერული წესით მუშავდება, ტოქსიკური ლითონებით გარემოს 
ინტენსიურ დაბინძურებას იწვევს. ათეულობით კვლევა აჩვენებს, რომ ამ რეგიონში ნიადაგისა და 
წყლის დაბინძურება წლების განმავლობაში ნორმას საკმაოდ აღემატება.
4. საქართველო სტიქიურ-კატასტროფული პროცესების (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავ-
ქვათაცვენა და სხვა) განვითარების მასშტაბებით, დროში განმეორებადობით და მათგან 
მოსახლეობის, სასოფლო-სამეურნეო მიწებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტებისადმი 
მიყენებული ნეგატიური შედეგებით მსოფლიოს მთიან მხარეთა ერთ-ერთ ურთულეს რეგიონს 
განეკუთვნება. სტიქიის ძლიერ ზეგავლენას პერიოდულად განიცდის ათასობით დასახლებული 
პუნქტი, მიწის სავარგულები, ინფრასტრუქტურული ობიექტები და სხვა. სტიქიის საშიშროების 
არეალში მოქცეულია თითქმის ყველა ლანდშაფტურ-გეოგრაფიული ზონა - შავი ზღვისპირეთიდან 
დაწყებული, მაღალმთიანეთით დამთავრებული, სადაც გეოეკოლოგიური სიტუაცია უკიდურესად 
გართულებულია. მონოგრაფიის ქვეთავში მოცემულია ინფორმაცია საქართველოში არსებული 
ძირითადი სტიქიური მოვლენების შესახებ და საფრთხეების შეფასების მეთოდოლოგიების 
დახასიათება.
5. წარმოდგენილია მინერალური რესურსების მრავალფეროვნება საქართველოში. ქვეყნის 
მინერალური რესურსების ფონდი მოიცავს 950 საბადოს,  ძვირფასი და ნახევრადძვირფასი ქვების 
გამოვლინებებს. სათბობ-ენერგეტიკული რესურსები  საქართველოში წარმოდგენილია ნავთობით, 
ბუნებრივი აირით, ქვანახშირითა და ტორფით. შავი ლითონებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანია 
მსოფლიოში ცნობილი ჭიათურის მაღალხარისხოვანი მანგანუმის საბადო. იშვიათი ლითონებიდან  
მოლიბდენის, ვოლფრამის, ვერცხლისწყლის და სტუბიუმის მცირე საბადოები. საქართველოში 
არალითონური წიაღისეულიდან გამორჩეულია ბარიტის, ქალცედონის, დიატომიტის, 
ბენტონიტური თიხების, აქატის, ცეოლითის და ცეცხლგამძლე თიხის საბადოთა მნიშვნელოვანი 
უბნები. სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი მასალები საქართველოში უხვად გვხვდება როგორც 
დანალექ, ასევე  მაგმატურ ქანებთან.
6. ლანდშაფტის მრავალფეროვნების მიხედვით, საქართველო მსოფლიოში მე-12 ადგილზეა და 
ევროპაში ერთ-ერთ პირველ ადგილზე. აქ წარმოდგენილია 14  ნაკრძალი, 11 ეროვნული პარკი, 19 
აღკვეთილი, 42 ბუნების ძეგლი და 2 დაცული ლანდშაფტი. გარდა ამისა, არსებობს მრავალი სხვა 
საინტერესო ბუნების ღირსშესანიშნაობა, რომელსაც მომავალში შეიძლება მიენიჭოს ბუნების 
ძეგლის სტატუსი, როგორიცაა ბუნებრივი საყინულეები, რელიეფის ვულკანური ფორმები, 
ბუნებრივი ხიდები და ა.შ.
7. გარემოს დაცვას საქართველოში დიდი ხნის ისტორია აქვს. მისი გარემო ამჟამად მნიშვნელოვნად 
არის შეცვლილი, რაც დროთა განმავლობაში წარმოების განვითარებამ, ქალაქების, სამრეწველო 
ცენტრების, სატრანსპორტო საშუალებების და მოსახლეობის ზრდამ განაპირობა. რამაც თავის 
მხრივ ეკოლოგიური კანონზომიერებების, გარემოსა და ბუნებრივი ფაქტორების   ცვლილებები 
გამოიწვია. ბუნებრივი კომპონენტების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ცვლილება განაპირობა - 
ატმოსფერული ჰაერის, წყლის, ნიადაგის გაჭუჭყიანებამ, ტყის ხანძრებმა, დატბორვამ, ეროზიული 
პროცესების, მეწყრების, ღვარცოფების გააქტიურებამ.
8. მიუხედავად ჯანდაცვის სისტემების სიმწიფისა და ხარისხისა, COVID-19-ის პანდემიამ გამოიწვია 
მრავალი მოულოდნელი პრობლემა და მავნე ზეგავლენა ადამიანებისთვის მთელ მსოფლიოში. 
საქართველომ უპასუხა პანდემიის პირველ ტალღას (2020 წლის მარტი-აპრილი) კარგად მართული 
და კარგად კოორდინირებული აქტივობებით, რომელიც ეფუძნება პანდემიის მართვის პრინციპებს: 
იპოვნე-ტესტი-კვალი-იზოლირება-გამოავლინე. ეპიდემიოლოგიური მონიტორინგი, მობილობის 
შეზღუდვები და პრაქტიკული კომუნიკაციის მცდელობები გამოყენებული იყო ინფექციის 
გავრცელების პრევენციისა და შეზღუდვის მიზნით, რამაც გამოიწვია ავადობისა და 
სიკვდილიანობის შესამჩნევი შემცირება. პანდემიური დაღლილობის გამო, საზაფხულო ტურიზმმა 
მოიტანა გაზრდილი მობილურობა, ნიღბის ტარების უგულებელყოფა, დისტანციური ჩვევები და 
რეგიონული კლასტერების გამრავლება და საპარლამენტო არჩევნების ორ ტური მრავალრიცხოვანი 
მასობრივი შეხვედრებით. ყველა ეს მოვლენა დასრულდა საოცრად განსხვავებულ მეორე ტალღით, 
რომელიც აფერხებს ტურიზმის ზრდას, საქართველოს ეკონომიკის მნიშვნელოვანი სექტორის, 
რომელიც შეადგენს მთლიანი შიდა პროდუქტის 8%-ს და დასაქმებულია დაახლოებით 150,000 
ადამიანი. მან ასევე ექსპონენტურად გაზარდა ავადობა და მაღალი სიკვდილიანობა (40-55 დღიური 
სიკვდილი) 2020 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში. საქართველოში ყველაზე პოპულარული 
ტურისტული მიმართულებებია თბილისი, აჭარა, ქვემო ქართლი, იმერეთი და მცხეთა-მთიანეთი. 
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COVID-19-მა მძიმე ზიანი მიაყენა საქართველოს ტურისტულ ინდუსტრიას, განსაკუთრებით 
საერთაშორისო ჩამოსვლებს. 2020 წელს, 2019 წელთან შედარებით, საერთაშორისო ტურისტული 
ვიზიტები საქართველოში 80%-ით შემცირდა. ეს კვლევა ფოკუსირებულია იმაზე, თუ როგორ 
იმოქმედა COVID-19-ის პანდემიამ საქართველოს ტურისტულ ინდუსტრიაზე სტრუქტურისა და 
გეოგრაფიის თვალსაზრისით. კვლევა ჩატარდა 2020 წლის მარტიდან დეკემბრის ჩათვლით. იგი 
იყენებს შემდეგ მეთოდებს: მონაცემთა შეგროვება, დამუშავება, ანალიზი ოფიციალური ქართული 
წყაროებიდან, ასევე ავტორთა სოციოლოგიური კვლევის შედეგები, ამ თემაზე აკადემიური და 
მედია სტატიების მიმოხილვა. , და წინასწარი ანალიზი GIS ტექნოლოგიების გამოყენებით. მთავარი 
დასკვნა არის ის, რომ COVID-19-ის პანდემიამ ყველაზე დიდი უარყოფითი გავლენა მოახდინა 
საქართველოს ტურისტულ ბაზარზე, რამაც მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზიანი გამოიწვია. 
საერთაშორისო ტურიზმი მკვეთრად დაეცა, მაგრამ შიდა ტურიზმი თითქმის უცვლელი დარჩა წინა 
წლებთან შედარებით, რამაც გამოავლინა ტურისტების ახალი რეგიონალური პრეფერენციები.
9. იტალიის ეროვნული კვლევითი საბჭოს (CNR), აზერბაიჯანის მეცნიერებათა ეროვნული 
აკადემიის (ANAS), თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ), საქართველო, 
თანამშრომლობის ხელშეკრულების ფარგლებში ჩატარებული კვლევის წინასწარი შედეგები 
ნაჩვენებია ამ ნაშრომში. იტალიაში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში სამი უაღრესად 
განსხვავებული გარემოსდაცვითი რეალობის შედარებითი ანალიზის საშუალებით, ეს პროექტი 
მიზნად ისახავს დისტანციური ზონდირების მეთოდოლოგიების შემუშავებას და გაუმჯობესებას, 
რომლებიც განმეორებადი იქნება ფართო მასშტაბით გარემოსდაცვითი და ლანდშაფტური 
რესურსების შესასწავლად მათ სხვადასხვა ტერიტორიულ კონტექსტში. პროექტის მიზნები, 
რომლებიც საერთოა ყველა კვლევითი ჯგუფისთვის, მიიღწევა თითოეული ჯგუფის მიერ საკვლევ 
ადგილებში: რომში, ბაქოში და თბილისში, შემდეგ კი მიღებული შედეგების შედარება.
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. 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.
11. ტერმინი ლანდშაფტი, ერთი შეხედვით მხოლოდ გეოგრაფიული სივრცის თავისებურებებს 
აღნიშნავს. თუმცა, თითქმის არ არსებობს პოლიტიკის, სოციალური სფეროს, ეკონომიკის, სამხედრო 
სფეროს ან ხელოვნების რომელიმე დარგი, რომელიც არ იყენებს ტერმინს ლანდშაფტი სხვადასხვა 
მნიშვნელობით. გეოგრაფიულ მეცნიერებაში არსებობს ლანდშაფტის რამდენიმე ათეული 
განმარტება. სწორედ ისინი გამოიყენება გეოგრაფიული გარემოს თანამედროვე მდგომარეობის 
ასახსნელად. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სამეცნიერო პუბლიკაციების რიცხვი ტერმინის 
ლანდშაფტის ახალი ინტერპრეტაციით სტაბილურად იზრდება. ფაქტია, რომ ასეთი ახსნა-
განმარტებების დიდი რაოდენობა მოწმობს, რომ გეოგრაფიული ლანდშაფტი არის კონკრეტული 
სასწავლო ობიექტი. ვფიქრობთ, ამჟამად ეკოლოგიზაციასთან, ეკონომიზაციასთან, 
ჰუმანიზაციასთან, სოციალიზაციასთან და პოლიტიზაციასთან ერთად თამამად შეიძლება 
ვისაუბროთ გეოგრაფიის, ანუ ლანდშაფტური გეოგრაფიის „გამწვანებაზე“. გეოგრაფიული 
მეცნიერებების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიზანია ჯერ კიდევ რთული გეოგრაფიული კვლევის 
თეორიული საფუძვლის განახლება. ერთიანი გეოგრაფიული კვლევა სასურველია განხორციელდეს 
გეოგრაფიული, რეგიონული და ტიპოლოგიური ერთეულების იდენტიფიცირებით და ანალიზით. 
რეგიონული ერთეულების მაგალითებია ეკო-გეოსისტემები (დიდი ბუნებრივ-ეკონომიკური 
წარმონაქმნები) ან მდინარის აუზები, ხოლო ტიპოლოგიური ერთეულების მაგალითებია 
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ლანდშაფტები. ამჟამად, არსებობს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც ადასტურებს 
ლანდშაფტის გეოგრაფიის მნიშვნელობას. ეს ფაქტორი დაკავშირებულია ევროპული ლანდშაფტის 
კონვენციის ძირითადი მოთხოვნების რეალიზებასთან, რაც საფუძვლად უდევს ლანდშაფტის 
როლს საზოგადოების განვითარებაში. კონვენციას შეუერთდა მრავალი ევროპული ქვეყანა, რაც 
დღის წესრიგში აყენებს გადაუდებელი მიზნების განხილვას, რომლებიც დაკავშირებულია ერთიანი 
მეთოდოლოგიის ან ლანდშაფტის ანალიზთან, სინთეზთან და დაგეგმვასთან. ლანდშაფტის 
ანალიზის საფუძველი მისი თანამედროვე მდგომარეობის შეფასებას უკავშირდება. იგი ჩანს 
ლანდშაფტის სტრუქტურისა და ფუნქციის ტერმინებისა და თავისებურებების მრავალფეროვნების 
ფონზე.
12. წყალსაცავები უნიკალურ როლს ასრულებენ მიწისქვეშა წყლებზე მათი ზემოქმედების 
მექანიზმის დადგენაში. კვლევის მიზანი იყო ზემოქმედების მექანიზმისა და ინდიკატორის სქემის 
თანამედროვე ვარიანტის შემუშავება წყალსაცავების მიწისქვეშა წყლებზე ზემოქმედების 
შესაფასებლად. ამ მიზნით გამოყენებულ იქნა მათემატიკური სტატისტიკისა და სტოქასტური 
ჰიდროლოგიის მეთოდები. კვლევის ობიექტად შეირჩა ექსპლუატაციის სხვადასხვა 
ხანგრძლივობისა და განსხვავებული ტიპისა წყალსაცავები. ზემოქმედების განახლებული 
მექანიზმის მიხედვით, ფილტრაციის რეჟიმი და დებიტი წარმოადგენენ ფუნქციას წყალსაცავის 
თვისებების დონისა და კალაპოტის პლასტების ამგებელი ქანებისა, და გარკვეული დაგვიანებით 
დონის ცვალებადობაზე რეაგირებენ. დაყოვნების დროის ერთ-ერთი მთავარი განმსაზღვრელი 
ფაქტორი არის მანძილი წყალსაცავიდან ფილტრატის მონიტორინგის პუნქტამდე. დადგინდა, რომ 
ფილტრაცია მცირდება კალაპოტის მოსილვის პროპორციულად, ხოლო დაყოვნების დრო 
მოსილვის პროპორციულად მატულობს. როგორც კი მოსილვის პრიზმი მაქსიმუმს აღწევს, 
ფილტრაციის რეჟიმი განისაზღვრება მხოლოდ სადერივაციო გვირაბისა და სხვა კონსტრუქციების 
ფილტრატით, აგრეთვე წყალსაცავის დონით. მიწისქვეშა წყლებზე წყალსაცავის ზემოქმედების 
შესაფასებლად შერჩეული ინდიკატორის სქემა შემდეგია: ნაკადულების დებეტი, მიწისქვეშა 
წყლების ჰორიზონტის რყევების დიაპაზონი, მეწყრის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქ¬ტურა, 
დაჭაობებული ნაკვეთები და სხვ. წყალსაცავების ეფექტურობის შეფასების კრიტერიუმებია: თუ 
ფილტრატი რაიმე მიზნებისთვის გამოიყენება, მისი ღირებულება ზრდის წყალსაცავის 
ეფექტურობას; თუ ფილტრატი საზიანოა ინფრასტრუქტურისა და გარემოსათვის, ის წყალსაცავის 
მნიშვნელობას აკნინებს.
13. კვლევის მთავარი მიზანი იყო წყალსაცავების გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების 
პროგნოზირებისა და შედეგების პრევენციის შეფასებისათვის კომპლექსური მეთოდოლოგიის 
შექმნა, მოსახლეობისა და ინფრა¬სტრუქტურის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, 
ჰიდროენერგეტიკისა და ნაპირდაცვის ინტერესების ერთობ¬ლივი რეალიზებისთვის გზების 
მოძიება. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად გამოყენებული იყო შემდეგი მეთოდები: ნატურული 
ექსპერიმენტი, მოქმედ წყალსაცავებზე საველე საექსპედიციო კვლევები, საინფორ¬მაციო ანალიზი, 
უმცირეს კვადრატთა მათემატიკური მეთოდები, წყლის ბალანსის გაანგარიშებები და სხვ. 
შემუშავდა ახალი მეთოდები დაგროვილი ნატანის – მოსილვის პრიზმის (SP) ზღვრუელი 
მოცულო¬ბის, წონასწორული კალაპოტის ადგილმდებარეობის, ჰიდროგრაფიული მრუდების, ექო-
ზონდირების, წყალქვეშა რელიეფის დაგეგმარებისა და სხვათა დასადგენად. საქართველოს 
ჰიდროობიექტებზე შემდეგი აქტივობები განხორციელდა: მოსილვის პრიზმის დინამიკის 
ინსტრუმენტული მონიტორინგი მოქმედ წყალსაცავებსა და ხელოვნურად შექმნილ მცირე 
საგუბარებზე; საინფორმაციო ბაზებისა და საარქივო მასალების GIS-ანალიზი; დაკვირვების 
სტატისტიკური რიგების ანალიზი. შესწავლილია წყალსაცავის დალექვის მექანიზმი და მოსილვის 
პრიზმის სივრცე-დროითი დინამიკა. მოსილვის ნეგატიური შედეგების მინიმიზაციისა და 
ჰიდროენერგეტიკის ეფექტიანობის გაზრდის საუკეთესო საშუალებას წარმოადგენს 
წყალსაცავებიდან პლაჟის წარმომქმნელი მასალების პერმანენტული ამოღება კარიერების სისტემის 
მეშვეობით და დეგრადი¬რებული სანაპიროების შევსება ამ მასალით. დაანგარიშებულია 
წყალსაცავების კლიმატზე, მიწისქვეშა წყლების რეჟიმზე, მოსახლეობის უსაფრთხოებასა და 
ინფრასტრუქტურაზე ზემოქმედების მექანიზმები. განისაზღვრა ასევე მათი ინდიკატორები და 
პარამეტრები შაბლონის სახით. შემუშავებულია მოწყვლადი ზღვისპირა ზონების შესარჩევი 
კრიტერიუმები. წყალსაცევების დამპროექ¬ტებლებისათვის შემუშავებულია სარეკომენ¬დაციო 
წინადადებები მათი სამშენებლო ადგილის შერჩევის, რეგულირების ტიპისა და დასახლებების 
ადგილმდებარეობის შესახებ.
14. მიზანი: კვლევის მთავარი მიზანია გაგაცნოთ რაჭის რეგიონი, რომელიც მდებარეობს კავკასიაში, 
საქართველოში, ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში. რეგიონს აქვს რთული და საკმაოდ 
საინტერესო რელიეფი, გეოლოგიური, გეომორფოლოგიური მიმართულებებით. გეოლოგიურმა 
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სტრუქტურამ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა რელიეფურ ლანდშაფტებში. აქ წარმოიქმნება: 
კარსტული, ეროზიულ-დენუდაციური, ვულკანური, პერიგლაციალური რელიეფის და მასტანის 
რელიეფური ფორმები: გამოქვაბულები, ხევები, კანიონები, მყინვარული და კლდოვანი ტბები, 
ჩანჩქერები, ღრმა ხეობები, მინერალური წყლები და სხვა. რელიეფის თავისებურება შეეხო 
მოსალხის დასახლებებსაც. აქ, ჯერ კიდევ სათავეში მთავარი მდინარე რიონი ძველ რაჭაში რკინის 
ლითონის გამო წარმოიქმნა უძველესი ნამოსახლარები, რაც დასტურდება არქეოლოგიური 
ძეგლებით. მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონს აქვს ტურიზმის განვითარების დიდი პოტენციალი, 
დღეს მაინც არ არის ობიექტები ამ რეგიონში ბუნების ძეგლის სტატუსით. მეთოდოლოგია: კვლევის 
პროცესს ორი წელი დასჭირდა. კვლევა მოიცავდა ექსპედიციის დროს მოპოვებული მასალების 
დამუშავებას, ასევე ადგილობრივი, სამეცნიერო ლიტერატურის დამუშავებას. შევადგინე რუკები 
GIS-ით პროგრამით. გამოვყავი სამი მნიშვნელოვანი გეომორფოლოგიური ზონა რეგიონში. 
თითოეული ზონა შეიცავს ინფორმაციას რელიეფის ზუსტი აღწერილობისა და არსებულ ზონაში 
მნიშვნელოვანი ტურისტული ობიექტების ადგილმდებარეობის შესახებ. ვფიქრობ, ჩემი კვლევის 
საფუძველზე რამდენიმე რელიეფურ ფორმას მიენიჭება ბუნების ძეგლის სტატუსი. შედეგები: 
წარმოდგენილი კვლევის შედეგად რეგიონის გეომორფოლოგიური ზონირება მოიცავს სამ 
ძირითად ზონას, სადაც ასევე გამოყოფილია ქვეზონები. თითოეულ ზონას აქვს რელიეფის 
ფორმების საერთო მახასიათებლები, კლდის ქანების ასაკი, ლანდშაფტის მახასიათებლები და სხვა. 
პირველ ზონას აქვს შვიდი ქვეზონა, რადგან ისინი ხასიათდებიან მრავალფეროვანი რელიეფით. 
ჰიფსომეტრიული საფეხური მერყეობს 390 მ-დან (რაჭა-ლეჩხუმის სინკლინი) 3562 მ-მდე (ლეჩხუმის 
ექდი). რელიეფის გეომორფოლოგიურმა სტრუქტურამ მრავალფეროვანი ლანდშაფტი შექმნა. იმის 
გამო, რომ ამ ზონის შუა და დაბლობი ტერიტორიები დასახლებულია, ბუნებრივი ლანდშაფტები 
იცვლება 300 - 1000 მ. ანთროპოგენური გავლენის, მუდმივი წყალდიდობებისა და მეწყერების გამო 
ძლიერდება უკვე რთული მორფოლოგიური პროცესები. მეორე ქვეზონაში — ზემო რაჭაში, 
რელიეფის 70% (3000 მეტრზე მეტი) მაღალ მთას ეკუთვნის. მცირე დასახლებები კიდევ უფრო 
იკლებს. ლანდშაფტები იცვლება მინერალური რესურსების მოპოვებისა და ჰესების მშენებლობის 
გამო. მუდმივი მიმდინარე პროცესებია მეწყერი, კლდის ზვავი და თოვლის ზვავი. მესამე ზონაში, 
მონოკლინიკური ქედების ქვეზონაში წარმოდგენილი შუა და მაღალმთიანი (2000 - 3000 მ) 
რელიეფები ვითარდება ფოროვან ბაიო ქედებზე, რომლებიც შედარებით დაბალია აღმოსავლეთ 
ნაწილში და უფრო მაღალი ჩრდილოეთით. მუდმივი ეგზოგენური პროცესებია კლდის ზვავი, 
მეწყერი და თოვლის ზვავი. პეიზაჟების უმეტესობა ხელუხლებელია. რაჭის რეგიონის რთულმა 
გეომორფოლოგიურმა და გეოლოგიურმა პროცესებმა ხელი შეუწყო ულამაზესი ლანდშაფტების 
ჩამოყალიბებას: გამოქვაბულები, კარსტული ტბები, მყინვარული ტბები, ხეობები, კანიონები, 
კლდეები, კლდოვანი ტბები, ჩანჩქერები, უძველესი მაღაროები და ა.შ. რეგიონში შეიძლება 
განვითარდეს ტურიზმის მრავალი მიმართულება, რაც უფრო მნიშვნელოვანია ბუნების დაცვისა და 
ეკონომიკური სარგებლის თვალსაზრისით.
15. წარმოდგენილ თავში აღწერილია  შავი ზღვის ფიზიკური გეოგრაფიული თავისებურებების 
ძირითადი მახასიათებლები, ასევე  ეკოლოგიური და ეკონომიკური ასპექტები. შავი ზღვა, როგორც 
ხმელთაშუა ზღვის ნაწილი, ანტიკური პერიოდიდან მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა 
გეოგრაფიულ კვლევაში. მისი სისტემურ-მეთოდური შესწავლა XIX საუკუნიდან დაიწყო ზოგადად, 
შავი ზღვის სანაპიროები ნაკლებად დანაწევრებულია. ჩრდილო-დასავლეთი და ჩრდილოეთი 
სანაპიროები უფრო დანაწევრებულია. აქ არის ორი დიდი ყურე - ოდესა და კარკინიტი. 
ნოვოროსიისკის ყურე კავკასიის სანაპიროს უდიდესი ყურეა; თურქეთის სანაპიროზე უდიდესია 
სინოპის, სამსუნისა და ვონას ყურეები. ბულგარეთის სანაპიროზე მდებარეობს ბურგასის და ვარნას 
ორი ყურე. შავი ზღვის სანაპიროზე არის რამდენიმე ნახევარკუნძული, მათ შორის ყირიმი, ყველაზე 
დიდი საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს დაცვა და ამ სანაპიროზე მიმდინარე პროცესების 
მართვა სახელმწიფოს ხელში უნდა იყოს. უნდა არსებობდეს შესაბამისი კანონმდებლობა, რომელიც 
კრძალავს მასალების მოპოვებას მდინარის შესართავებიდან და კალაპოტებიდან სამშენებლო 
მიზნებისთვის, მშენებლობას ტალღის გავლენის ზონაში და ა.შ. ნებისმიერი დამცავი ღონისძიება 
უნდა იქნას გათვალისწინებული სანაპირო ზონის მთელ დინამიურ სისტემასთან კავშირში.
16. წიგნის ქვეთავი (Karst of Georgia) უცხოელ მკითხველს აცნობს საქართველოს კარსტის შესწავლის 
მნიშვნელობას. საუბარია გამოკვლეული მღვიმეების სპელეომორფოლოგიურ და არქეოლოგიურ 
თავისებურებებზე, მღვიმეთა ატრაქტულობაზე (ესთეტური ფაქტორი), მათი სამეურნეო და 
სპელეოტურისტული მიზნებისათვის გამოყენების შესაძლებლობაზე. მეტად მრავალფეროვანია 
საქართველოს მიწისქვეშეთი - კარსტული მღვიმეები და უფსკრულები, რომელთანაც ადამიანი 
უხსოვარი დროიდან არის დაკავშირებული. კარსტვადი (წყალში შედარებით ადვილად ხსნადი) 
ქანები, რომლებშიც მღვიმე-უფსკრულები ყალიბდება, საქართველოს ტერიტორიის 10%-ზე მეტს 
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მოიცავს. საგულისხმოა, რომ ბუნების ამ შესანიშნავი ფენომენების სიმრავლით საქართველო ერთ-
ერთი გამორჩეული ქვეყანაა მსოფლიოში. საქართველოს მღვიმე-გამოქვაბულები უხსოვარი 
დროიდან იპყრობდა ადამიანის ყურადღებას. ისინი ხშირად მოიხსენიება ძველ ქართულ 
მატიანეებსა და ლიტერატურულ ძეგლებში (ჯუანშერი, რუსთაველი, სულხან-საბა ორბელიანი, 
ვახუშტი ბაგრატიონი და სხვ.), უცხოელ მკვლევართა და მოგზაურთა თხზულებებში (სტრაბონი, 
არქანჯელო ლამბერტი, დიუბუა დე მონპერე, ედუარდ ალფრედ მარტელი და სხვ.). საქართველოს 
კარსტული რელიეფი მოითხოვდა გეგმაზომიერ, სისტემატურ კვლევას და მათ სამეურნეო 
ათვისებას. ამ მიზნით 1958 წელს, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვახუშტი ბაგრატიონის 
სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტში კარსტოლოგიისა და სპელეოლოგიის ლაბორატორიის 
(ხელმძღვ. დოც. შალვა ყიფიანი), ხოლო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან 
სპელეოლოგიური კომისიის (თავმჯდ. აკად. ნიკო კეცხოველი) შექმნით, საფუძველი ჩაეყარა 
საქართველოში კარსტის გეოგრაფიული კანონზომიერებების სისტემატურ კვლევას. საქართველოში 
გამოკვლეული და კადასტრირებული კარსტული მღვიმეების ჯამური სიგრძე 280 კმ, ხოლო სიღრმე 
90 კმ-ს უახლოვდება. მათგან უმრავლესობა (>950) აფხაზეთში - ბზიფის, არაბიკის, გუმიშხა-
ფსირცხის, გუმისთა-ფანავისა და წებელდის კირქვულ მასივებზეა თავმოყრილი. დღეისათვის 
ფიქსირებული 500-მდე სუბჰორიზონტალური მღვიმიდან 100 მ-მდე სიგრძისაა 341 (68,2%), 101 მ-
დან 500 მ-მდე - 127 (25,4%), 501 მ-დან 2000 მ-მდე - 25 (5%), ხოლო 2000 მეტრზე გრძელი - 7 (1,4%) 
მღვიმე. 500-ზე მეტი რეგისტრირებული ჰორიზონტული მღვიმის დიდი ნაწილი დასავლეთ 
საქართველოს მჭიდროდ დასახლებული პუნქტების მიდამოებშია გავრცელებული. ასეთი მღვიმე 
კი ყოველთვის აღუძრავდა ადამიანს ინტერესს. თავდაპირველად იგი პრაქტიკული საჭიროებით 
იყო განპირობებული: ჩვენი შორეული წინაპრები საცხოვრებლად, თავშესაფრებად, ხოლო 
მოგვიანებით საკულტო მიზნებისთვისაც იყენებდა მათ. ამის დასტურია ბოლო წლებში ქართველი 
მკვლევარების მიერ მოძიებული როგორც ქვის ხანის ადრეული ეპოქის, ისე გვიან ფეოდალური 
საუკუნეების ადამიანთა სადგომები. ძალზე საინტერესო მეცნიერული აღმოჩენები მოხდა 
კუდაროს, წონას, ჯრუჭულას, ძუძუანას, ცუცხვათის, წყალტუბოს (თეთრას), საწურბლიას და სხვა 
მღვიმეების შესწავლის პროცესში. ეს მღვიმეები მსოფლიო მნიშვნელობის არქეოლოგიური ძეგლები 
აღმოჩნდა. ჯრუჭულას მღვიმეში აღმოჩენილია პალეოლითური დროის მდიდარი არქეოლოგიური 
მასალა, მოპოვებულია ცხოველთა ძვლები, წვეტანები, დანები და სხვ. ძუძუანას მღვიმის წინა 
ნაწილში მიკვლეულია პალეოლითელი ადამიანის სადგომი. მოგვიანებით მღვიმის კულტურულ 
ფენებში დადასტურდა 35-32 000 წლის წინანდელი ველური სელის ბოჭკოების არსებობა. კუდაროსა 
და წონას მღვიმეებში მიკვლეული აშელური ხანის მსგავსი ნაშთები მანამდე ნაპოვნი იყო მხოლოდ 
ღია ცის, ქარის მიერ გადაადგილებული, განამარხებულ მდგომარეომაში. ასეთი ხასიათის აღმოჩენა 
და მღვიმური სადგომები, თანაც ასეთ ჰიფსომეტრიულ (1500-1700 მ) სიმაღლეებზე, მსოფლიოში 
ერთობ ცოტაა. წონა ზღვის დონიდან (2100 მ) ერთ-ერთი ყველაზე მაღლა მდებარე მღვიმეა 
ევროპაში, რომელსაც პირველყოფილი მონადირეები აფარებდნენ თავს. როგორც ირკვევა, 
საქართველოს ტერიტორია პირველყოფილი ადამიანის განსახლების ერთ-ერთი ხელსაყრელ 
რეგიონს წარმოდგენდა. კავკასიონის სამხრეთ კალთის მიწისქვეშა სამყაროს შესწავლის საქმეში 
დიდი წვლილი მიუძღვის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის მეცნიერ 
თანამშრომლებს (ზურაბ ტატაშიძე, ლევან მარუაშვილი, შალვა ყიფიანი, თამაზ კიკნაძე, ჯუმბერ 
ჯიშკარიანი,  ბორის გერგედავა, კიაზო რაქვიაშვილი, კუკური წიქარიშვილი, ზაზა ლეჟავა და სხვ.), 
რომლებმაც  მნიშვნელოვანი სამუშაოები ჩაატარეს ახალი ათონის, სათაფლიის, 
პრომეთეს/წყალტუბოს, „თეთრას“, საწურბლიას, ნავენახევის და სხვა მღვიმური სისტემების 
შესასწავლად, რაც შემდგომში საფუძვლად დაედო ბუნების ამ შესანიშნავი სპელეოობიექტების 
ტურისტული მიზნებისათვის აღჭურვას.
17. მტკნარი წყლის რესურსები საქართველოს ძირითადი ბუნებრივი სიმდიდრეა. აქ 26000 მეტი 
მდინარე (ჯამური სიგრძე  დაახლოებით 60000 კმ), 800-ზე მეტი ტბა, 40 წყალსაცავი, 700-მდე 
მყინვარი, უამრავი სხვადასხვა ტიპის წყარო და ჭაობია. ყველა სახის რესურსის მოცულობა 100 კმ3-
მდეა. საქართველო, წყლის ფენის საშუალო სიმაღლის (760 მმ) მიხედვით, ევროპის ქვეყნებიდან 
მხოლოდ ნორვეგიას (1190 მმ), შვეიცარიას (1040 მმ) და ავსტრიას (800 მმ) ჩამორჩება. აღნიშნული 
მაჩვენებელი საქართველოს მეზობელ, სამხრეთით მდებარე ქვეყნებში -  თურქეთში, სომხეთში და 
აზერბაიჯანში შეადგენს 215, 280 და 110 მმ-ს შესაბამისად. საქართველოს მოსახლეობის 
წყალუზრუნველყოფა ზემოთ ჩამოთვლილ ქვეყნებთან შედარებით 4-6-ჯერ მეტია. სიგრძის 
მიხედვით, საქართველოს სხვადასხვა კატეგორიების მდინარეთა განაწილება:
ძალიან მცირე (< 10 კმ) - 25356
ძალიან მცირე (10-25 კმ) - 549
მცირე (26-50 კმ) -113 
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მცირე (51-100 კმ) - 28 
საშუალო (101-200 კმ) - 7
საშუალო (201-300 კმ) - 2
საშუალო (301-500 კმ) - 4
დიდი (501-1000 კმ)
ძალიან დიდი (> 1001 კმ) - 1
ჰიდროლოგიურ პროცესებზე კლიმატის ცვლილებების ზემოქმედების კვლევების განსხვავებული 
(ხშირად ურთიერთსაწინაამღდეგო) შედეგების მიუხედავად, გლობალური დათბობის 
შემთხვევაში, ზოგადად იკვეთება შემდეგი სურათი:  მოსალოდნელია არა იმდენად მდინარეთა 
წლიური ჩამონადენის სიდიდის მნიშვნელობის, არამედ მისი შიგაწლიური განაწილების 
ცვლილება; გაიზრდება მდინარეთა ზამთრის ჩამონადენი; შემცირდება მცირეწყლიანი პერიოდისა 
და გაიზრდება უხვწყლიანი პერიოდის ჩამონადენი; გაიზრდება წყალმოვარდნების სიხშირე და 
შემცირდება მათი ინტენსივობა. ცხადია, აღნიშნული პროგნოზების, გავრცელება საქართველოს 
მთელ ტერიტორიაზე, შემოწმების გარეშე,   მიუღებელია.
8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1. გაფრინდაშვილი გ., ამირანაშვილი ა., ბასილაშვილი ც., ელიზბარაშვილი ე., ვარაზანაშვილი ო. 
სეტყვიანი დღეებს სტატისტიკური ანალიზი საქართველოში 2006-2021 წლის მეტეოროლოგიური 
სადგურების მონაცემებით; ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენცია „დედამიწის 
შემსწავლელი მეცნიერების თანამედროვე პრობლემები“, თბილისი, საქართველო, 21-22 ნოემბერი, 
2022.
2. მ. გონგაძე, გ, ლომინაძე, გ, ხომერიკი, გ. ყავლაშვილი. ღვარცოფული  პროცესების მოდელირება 
და რელიეფის ტრანსფორმაციის კვლევა  მდინარე  დღვიორას აუზში. საქართველოს გეოგრაფიულ 
საზოგადოება, II საერთაშორისო კონფერენცია - მდგრადი განვითარების ლანდშაფტური 
განზომილება: კვლევა, კარტო/გსს, დაგეგმარება, მართვა.  მიძღვნილი პროფ. ნ. ბერუჩაშვილის 75 
წლისთავისადმი. თბილისი, 12-16 სექტემბერი, 2022.
3.  გოგებაშვილი მ., ივანიშვილი ნ., სალუქვაძე ე., კვაშილავა თ.: საქართველოს მთიანი რეგიონების 
ეკოსისტემების რადიაციული დაბინძურების თავისებურებანი; II საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია: „მდგრადი განვითრების ლანდშაფტური განზომილება: კვლევა, კარტო/გის, 
დაგეგმარება, მართვა“, მიძღვნილი პროფ. ნიკოლოზ ბერუჩაშვილის 75 წლისთავისადმი 12-16 
სექტემბერი, 2022, თბილისი. 256-264 გვ.
4. შუბითიძე  მ., ივანიშვილი ნ., სალუქვაძე ე., გოგებაშვილი მ., კვაშილავა თ.,  The Importance of Relief 
of Mountainous Landscapes in the Process of Radionuclide Contamination of Phytocenosis International 
Conference of Young Scientists "Modern Problems of Earth Sciences" Proceedings, ISBN 978-9941-36-044-
2, Tbilisi, Georgia, November 21-22, 2022, რელიეფის როლი მთის ლანდშაფტების ფიტოცენოზების 
რადიონუკლიდებით დაბინძურების პროცესში, ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო 
კონფერენცია „დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერების თანამედროვე პრობლემები“, 21-22 ნოემბერი, 
შრომები, თბილისი, 59-62 გვ.
5. Shahnaz Amanova, Antonio Camassa, Lorenza Fiumi, Lela Gadrani, Mirnuh Ismayilov, Mariam Tsitsagi. 
GEOGRAPHY, POLITICS AND SOCIETY — THE URBAN PATH OF THREE HISTORIC CITIES (ROME, 
TBILISI, BAKU). თბილისი, 12-16 სექტემბერი
6. Mariam Tsitsagi, Marika Tatishvili, Zaza Gulashvili. CORRELATION OF DROUGHT INDICES FOR 
DIFFERENT CLIMATE CONDITION IN GEORGIA. თბილისი, 12-16 სექტემბერი
7. G. Gogitidze, N. Nadareishvili., Some aspects of hospitality in Khulo Municipality. მონოგრაფიების 
სერიიდან „მსოფლიოს გლობალური გამოწვევები“. საგამომც. სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 
2022წ. გვ. 182-184. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი, 
ზაარლანდის ტექნიკისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი, შავი ზღვის საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი. კონფერენცია „მსოფლიოს გლობალური გამოწვევები“. 3 მაისი, 2022წ. 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული. 
8. ელიზბარაშვილი ნ., მელაძე გ. სვანეთის მდგრადი განვითარების ზოგიერთი პრობლემა და 
პერსპექტივები // სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: ,,სვანეთის კულტურული მემკვიდრეობა 
და გადარჩენის პერსპექტივები“ V მიძღვნილი პროფ. შოთა ჩართოლანის დაბადებიდან 90 წლის 
იუბილისადმი. მესტია 14-15 აგვისტო, 2022.
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9. Meladze G., Population Aging in Georgia – Past, Present, Future // II International scientific conference - 
Landscape dimensions of sustainable development science-carto/GIS-planning-governance. Dedicated to 
commemorate the 75th Anniversary of Professor Nikoloz (Niko) Beruchashvili. Tbilisi, 12-16 September, 
2022. P. 194-203.
10. სოფიკო ჯვარშეიშვილი, სოციალური მდგრადობა: ანტიდისკრიმინაცია და სამუშაო ძალის 
მრავალფეროვნება საქართველოში, 2.09.2022-12.09.2022; კობლენცის (გერმანია) გამოყენებით 
მეცნიერებათა უნივერსიტეტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ერთობლივი საზაფხულო 
სკოლა თემაზე „ეთიკური გადაწყვეტილების მიღება გლობალურ სამყაროში“; ჩატარების ადგილი: 
ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
11. Tamar Chichinadze. The role of cartography and GIS in the study of rare diseases and infections. Summer 
School. GIS based solutions for ENP in the Southern Caucasus. 19th to 25th September 2022Tbilisi State 
University, Institute of Geography (Georgia)

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში ან სხვა 
გამოცემაში არ გამოქვეყნებულა)
11. ჯილეხის გავრცელება ინტენსიურია დაბლობზე მაღალი ტემპერატურის პერიოდში. ანტრაქსის 
გავრცელების რისკი მცირდება სიმაღლის მატებასთან ერთად. დაუმუშავებელი წყლით მორწყვა 
ასევე ხელს უწყობს ჯილეხის გავრცელებას, რომლის დროსაც ბაცილა ხვდება ნიადაგის ზედა 
ფენებში და გადადის საძოვრებზე; ჯილეხის სპორების გავრცელებას ხელს უწყობს პირუტყვის 
ტრანსპორტირების გზებიც, რომლის დროსაც ცხოველები ავრცელებენ ჯილეხის ბაცილებს, ანუ 
ტოვებენ ამ ბაქტერიებს ნიადაგში ასობით წლის განმავლობაში.

8. 2. უცხოეთში

მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1. თამარ ხარძიანი, რომან მაისურაძე; „Combining Land Use/Land Cover Change Detection & 
Participatory Mapping Techniques to Analyze Changes in the Mountain Landscapes of Georgia“; 19-20 
ნოემბერი, 2020; ლოზანა, შვეიცარია.
2. Nino Kharebava, Dali Nikolaishvili, Mariam Tsitsagi. Cartographic Retrospective of spatial and temporal 
changes of gardens and parks in Tbilisi. EGU2022. ვენა, ავსტრია, 23-27 მაისი
3. Shahnaz Amanova, Antonio Camassa, Lorenza Fiumi, Lela Gadrani, Mirnuh Ismayilov, Mariam Tsitsagi.  
Characterization of waterproof surfaces in Rome, Baku and Tbilisi: considerations on the effects on the 
environment. კაგლიარი, იტალია, 22-24 ივნისი
4. Elizbarashvili N., Meladze G., Sandodze G., Grigolia L. Climat Change and Mountain Landscapes of Georgia 
// EURACLI 2022 – International Eurasia Climate Change Congress. Van, Turkey. 22 September - 1 October, 
2022. P. 41-44. 
http://webportal.yyu.edu.tr/images/content/1667915411_EURACLI_22_ABSTRACT_BOOK.pdf
5. Meladze M., Meladze G. Elizbarashvili N., Meladze G., Grigolia L., Sandodze G., Gogoladze S. Changes of 
agroclimatic resources of mountainous regions of Georgia in terms of global warming // Resources, 
environment and regional sustainable development in northeast Asia. 5th International Conference. Irkutsk, 
August 23-26, 2022
6. სოფიკო ჯვარშეიშვილი,  „უმუშევრობა ახალგაზრდებში, როგორც ყველაზე გადამწყვეტი 
გამოწვევა საქართველოში“; 03.11.2022-5.11.2022; გისენის (გერმანია)უნივერსიტეტის, თსუ ვახუშტი 
ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის, სომხეთის გეოგრაფიის ინსტიტუტის და 
აზერბაიჯანის უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთაშორისო ონლაინ კონფერენცია თემაზე 
„გეოინფორმაციულ სისტემებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებები სამხრეთ კავკასიის რეგიონში“;  
7. „Quantitative and Qualitative Assessment of Water Resources in Potentially Hazardous Areas, Long-term 
Forecasting and Recommended Control Scheme Using AQUATOOL Software“ (FR-18-009 project report). 
Workshop on Water-Related Hazards for Environment and Population – WRHEP2022. 13-18 თებერვალი, 
ვალენსია (პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი, წყლისა და გარემოს ინჟინე¬რიის კვლევითი 
ინსტიტუტი), ესპანეთი;
8. “Positive and Negative Aspects of Water Reservoirs”. 22nd International Multidisciplinary Scientific 
GeoConference – SGEM2022, 2-12 ივლისი, ალბენა, ბულგარეთი;



43

9. Tamar Chichinadze Geopark planning on the example of Racha region, and several alternative locations 
in Georgia Eastern Partnership CONFERENCE ON GEOPARKS, GEO-EDUCATION AND GEO-
TOURISM 4-7 September, 2022 - Příbram, Czech Republic
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში ან სხვა 
გამოცემაში არ გამოქვეყნებულა)
 
2. საქართველოს ქალაქებში მწვანე საფარი გვხვდება ორი ძირითადი ფორმით: ბუნებრივი ჰაბიტატი 
(რაც ამჟამად ძალზე იშვიათია) და ბაღები (ხელოვნურად გაშენებული, ხშირად დეკორატიული 
მიზნებისთვის) და პარკები (მცენარეების და გასართობი ატრაქციონების სინთეზი, რაც შედარებით 
ახალი ფორმაა). დედაქალაქი თბილისი უძველესი ქალაქია და ამიტომ მან ურბანული 
განვითარების რამდენიმე ეტაპი გაიარა, რამაც ლოგიკურად განაპირობა მწვანე ფართობის 
შემცირება. კვლევა მიზნად ისახავს თბილისის ბაღებსა და პარკებში სივრცისა და დროის 
ცვლილებების სისტემატურ რუკას. გეომონაცემთა ბაზა შეიქმნა ისტორიული ნარატიული 
წყაროების, უძველესი რუქების, ქალაქგეგმარების და სატელიტური გამოსახულების საფუძველზე 
Arcmap 10.8-ში, რომლის საფუძველზეც განხორციელდა თბილისის ბაღებისა და პარკების 
რეტროსპექტული სივრცითი ანალიზი. თავდაპირველად გამოიკვეთა ბაღები და პარკები; 
განისაზღვრა და გაანალიზდა მათი მდებარეობა, ფართობი, მცენარეულობის ტიპები, ცვლილებები 
და პირველადი ფაქტორები. კარტოგრაფიულ საფუძვლად გამოიყენებოდა თბილისის მე-18, მე-19 
და მე-20 საუკუნეების რუკები. ისინი შედგენილია სხვადასხვა მასშტაბებად და პროგნოზებად. 
ყველა რუკა გეორეფერენსირებული იყო და იდენტიფიცირებულია ისტორიულ წყაროებში 
მოცემული ბაღები. გარდა ამისა, საბჭოთა ტოპოგრაფიული რუქები და სატელიტური 
გამოსახულება (CORONA და აეროფოტოგრაფია) გამოყენებული იქნა მე-20 საუკუნეში მომხდარი 
ცვლილებების რეკონსტრუქციისთვის. მიღებული შედეგების მიხედვით, ირკვევა, რომ შუა 
საუკუნეებში თბილისში საკმაოდ განვითარებული იყო მებაღეობა. ძირითადად აღმოსავლური 
სტილის ბაღები ჭარბობდა. არსებობდა ორი ძირითადი მიმართულება: ქალაქის ტერიტორიაზე 
საჯაროდ ხელმისაწვდომი ბაღები და დიდგვაროვანი სასახლეების ირგვლივ მოწყობილი ბაღები. ამ 
შემთხვევაში ადგილობრივი ჯიშების გარდა (ძირითადად ფართოფოთლოვანი) გამოიყენებოდა 
სხვადასხვა ქვეყნიდან შემოტანილი ჯიშებიც. ქალაქის მწვანე საფარი მე-19 საუკუნიდან მცირდება 
სწრაფი ურბანიზაციის ფონზე. ქალაქში ბაღების ჩანაცვლება განაშენიანებით იწყება. მე-20 საუკუნის 
პირველ ნახევარში ინტენსიურად ირგვებოდა წიწვოვანი მცენარეები (ძირითადად ფიჭვი), ბაღებსა 
თუ პარკებში (მოგვიანებით) დომინანტური სახეობა გახდა წიწვოვანი მცენარეულობა. მე-20 
საუკუნის მეორე ნახევრიდან გაჩნდა ახალი ტიპის დასასვენებელი ადგილები - პარკი. ეს არის 
ერთგვარი სინთეზი, სადაც ატრაქციონები, ღია კაფეები, საბავშვო სივრცეები მწვანე საფარით არის 
მოწყობილი. ასეთი პარკების მოწყობა თბილისის გენერალური გეგმების ნაწილი იყო. 1990-იანი 
წლებიდან ქვეყანაში რთული სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური ვითარების ფონზე, 
პატარა პარკებმა დაიწყეს გაქრობა უკონტროლო ურბანული გავრცელების ფონზე, რასაც დაემატა 
წიწვოვანი მცენარეების მასიური კლება ქალაქის კლიმატის ცვლილების ფონზე (ურბანული სითბოს 
კუნძული) ან /და პარაზიტები. ბოლო დროს განსაკუთრებით გააქტიურდა ბაღებისა და პარკების 
აღდგენა. ეს არის ქალაქის ახალი გენერალური გეგმის ნაწილი.
4. გლობალური კლიმატის თანამედროვე დაჩქარებული დათბობის პირობებში კლიმატის 
ცვლილების შენელებისა და მის მიმართ მოწყვლადობისა და ადაპტაციის პრობლემა მსოფლიო 
მასშტაბის ამოცანად იქცა, რომელიც მიმდინარე საუკუნის დასაწყისში გაეროს ძირითად 
გამოწვევად იქნა აღიარებული. გლობალური დათბობის პირობებში, კლიმატის არაერთგვაროვანი 
ცვლილების გავლენის კვლევა აგროკულტურების პროდუქტიულობაზე, მათ მოწყვლადობაზე და 
არსებული აგროკლიმატური ზონების საზღვრების მოსალოდნელი ტრანსფორმაციის გამოვლენა 
აუცილებელი და აქტუალურია. საქართველოს აღმოსავლეთ მცხეთა-მთიანეთის და დასავლეთ 
სამეგრელო - ზემო სვანეთის მთიანი და მაღალმთიანი რეგიონების ტერიტორიებზე ჩატარებული 
70 წლიანი (1948-2017) მეტეოროლოგიური დაკვირვებების საფუძველზე, გამოვლენილია 
გლობალური დათბობის გავლენით აგროკლიმატური მახასიათებლების (აქტიურ ტემპერატურათა 
(>10°C) და ატმოსფერული ნალექების (მმ) ჯამების) ცვლილების ტენდენცია - მატება/კლება. 
შემუშავებული სცენარით, ტემპერატურის 1 და 2°C-ით მატებისას (დასავლეთ და აღმოსავლეთ 
რეგიონებისათვის, შესაბამისად) დასავლეთ სამეგრელო-ზემო სვანეთის მთიან (3525°C) და 
მაღალმთიან (2206°C) რეგიონებში აქტიურ ტემპერატურათა ჯამების მატება საბაზისისთან 
შედარებით შეადგენს 189-192°C, შესაბამისად. მთიან და მაღალმთიან რეგიონებში სავეგეტაციო 
პერიოდი გახანგრძლივებულია 11-9 დღით, შესაბამისად. აღმოსავლეთ მცხეთა-მთიანეთის მთიან 
(3581°C) და მაღალმთიან რეგიონებში (2128°C) აღინიშნება აქტიურ ტემპერატურათა ჯამების მატება 



44

(486-500°C, შესაბამისად), სავეგეტაციო პერიოდი გახანგრძლივებულია მთიან და მაღალმთიან 
რეგიონებში 19-18 დღით, შესაბამისად. საკვლევ ტერიტორიებზე აღნიშნული სცენარების მიხედვით 
გამოვლენილია ატმოსფერული ნალექების და ჰიდროთერმული კოეფიციენტების კლების 
ტენდენციები, რაც გვალვების განმეორადობის გახშირების მიზეზია. ზემოაღნიშნული მომავლის 
(2020-2050) სცენარების (1 და 2°C-ით მატება) გათვალისწინებით შედგენილი განტოლებების 
მიხედვით, განისაზღვრა აქტიურ ტემპერატურათა ჯამები (>10°C) და გამოიყო აგროკლიმატური 
ზონები, შესაბამისი კულტურების გავრცელების პერსპექტივით.  დასავლეთ საქართველოს 
სამეგრელო - ზემო სვანეთის რეგიონის ტენიანი სუბტროპიკული ზონის, 500 მ სიმაღლის ზევით 
1500 მ სიმაღლემდე ვრცელდება რეგიონის მთიანი ტერიტორია. სადაც გამოიყო ორი 
აგროკლიმატური ზონა, ხოლო 1500 მ-დან 2500 მ სიმაღლემდე - მაღალმთიანი ტერიტორია, ორი 
აგროკლიმატური ზონით. საქართველოს აღმოსავლეთ მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში გამოიყო 3 
აგროკლიმატური ზონა. I მთიანი ზონა ვრცელდება 1000 მ-დან 1500 მ სიმაღლემდე, II მაღალმთიანი 
ზონა - 2000 მ სიმაღლემდე, ხოლო III მაღალმთიანი ზონა - 2000 მ-დან 2500 მ სიმაღლემდე. 
გლობალური დათბობის პირობებისათვის შემუშავებული სცენარებით ტემპერატურების მატება 
აგროკულტურებზე არსებით ნეგატიურ გავლენას ვერ მოახდენს, თუ ტემპერატურის მატება 
სცენარით გათვალისწინებულზე მაღალი არ აღმოჩნდება. პირიქით, შეიძლება ხელსაყრელი იყოს 
ვერტიკალური ზონალობით ზღ.დონიდან სიმაღლეების მიხედვით აგროკულტურების 
გავრცელებისათვის. სადაც, 1°C-ით მატებისას აგროკულტურების გავრცელება შესაძლებელი იქნება 
100-200 მ-ით, ხოლო 2°C-ით მატებისას 200-300 მ-ით უფრო მაღლა, არსებულ ზონებთან შედარებით. 
თუმცა, გასათვალისწინებელია შემცირებული ატმოსფერული ნალექებით გამოწვეული ნეგატიური 
პროცესების მიმართ შესაბამისი აგროტექნიკური ღონისძიებების შემუშავება.  
5. მოხსენებაში განხილულია უმუშევრობის პრობლემები საქართველოში, განსაკუთრებული 
ყურადღება გამახვილებულია ახალგაზრდებზე. კვლევაში გაანალიზებულია სტატისტიკური 
მონაცემები, ასევე, ახალგაზრდა ასაკობრივ ჯგუფებში ჩატარებულ იქნა სოციოლოგიური 
გამოკითხვა. 
საქართველო დღეს-დღეობით განიცდის უმუშევრობის უკიდურესად მაღალ დონეს, 
განსაკუთრებულად  კოვიდ 19-ის პანდემიის ფონზე ეს მაჩვენებელი საგრძნობლად გამძაფრდა.
განათლებული და კვალიფიცირებული ახალგაზრდები საქართველოს ეკონომიკური განვითარების 
მთავარი რესურსია. ქვეყანაში უმუშევრობა ახალგაზრდა ასაკობრივ ჯგუფებში უამრავ გამოწვევას 
უკავშირდება, რაც, თავის მხრივ, სახელმწიფოში სხვა და სხვა სოციალურ და ეკონომიკურ 
პრობლემებს ქმნის.
9. საკვლევი თემა ეხება რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის რეგიონში, კერძოდ რაჭაში გეოპარკის 
დაგეგმარებას, რომელიც ახალი დაცული ტერიტორიების კატეგორიას განეკუთვნება და სრულიად 
ახალი თემაა არა მარტო საქართველოსთვის არამედ კავკასიისთვის. გეოპარკის დაარსების 
შემთხვევაში რეგიონში განვითარდება გეოტურიზმი. დღეს, განვითარებული ქვეყნებისთვის 
გეოპარკი არის ახალი სტრატეგია სოციო-ეკონომიკური განვითარება სოფლებისთვის. როგორც სხვა 
ქვეყნის მაგალითები აჩვენებს, გეოპარკს აგეგმარებენ მთიან რეგიონში, რომელსაც აქვს საინტერესო 
გეოლოგიური უბნები და განიცდის მკაცრს დეპოპულაცია.  რაჭის რეგიონში მკაცრი 
დეპოლულაციის გამომწვევი ორი მთავარი მიზეზია: სოციალურ-ეკონომიკური და ეკოლოგიური. 
მოსახლეობის მასობრივი მიგრაცია დაიწყო ა.წ. მეორე ნახევარში მეცხრამეტე საუკუნე, რადგან 
რეგიონი ღარიბია სასოფლო-სამეურნეო მიწებით. რეგიონი ხასიათდება ბუნებრივი 
კატასტროფებით: მიწისძვრები, მეწყერი, ეროზიული პროცესები და სხვ. მუდმივი მიგრაციის გამო 
რეგიონი განიცდის "დაბერებას". რეგიონისთვის მთავარი ეკონომიკური სარგებელი სწორი უნდა 
იყოს რესურსების მართვა და განხორციელება ისეთი ტურისტული პოლიტიკა, როგორც გეოპარკი.  
რაჭის რეგიონს გააჩნია ყველა ის რესურსი, რომ უპასუხოს გეოპარკის კონცეფციას და გახდეს 
იუნესკოს გლობალური გეოპარკის ოჯახის წევრი. პრეზენტაციაზე წარმოდგენილი იყო 
სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარის გეოპარკის საკვლევი ტერიტორია, კერძოდ ჩხოროწყუს 
მუნიციპალიტეტის სოფელი მუხური, სადაც უმთავრესი ყურადღება გამახვილებული იყო: 
მიგარიას მასივზე, ტობავარჩხილის ტბებზე და კოლხურ ფუტკარზე. ასევე წარმოვადგინეთ 
მნიშნელოვანი სამი ტურისტული გეოთრეილერი: 'LAND OF THE HIDDEN WATER’ TRAIL"- 
დამალული წყლის ქვეყანა" ბილიკი; Natural Hazards Interpretation Trailბუნებრივი -  საფრთხეების 
ინტერპრეტაცია ბილიკი; Volcanoes and lakes of South Georgia - სამხრეთ საქართველოს ვულკანები 
და ტბები.

დაწესებულებას თუ საჭიროდ მიაჩნია, შეუძლია ანგარიშში შეიტანოს სხვა, მისთვის 
მნიშვნელოვანი აქტივობაც.
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1. ახალგაზრდა მეცნიერი, ლაშა ასანიძე, 2022 წელს სამეცნიერო-კვლევითი ვიზიტით, ორო კვირით 
იმყოფებოდა შვეიცარიაში, კერძოდ ბაზელის უნივერსიტეტში. ვიზიტის დროს მოხდა უცხოელ 
კოლეგებთან ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა, ფუნდამენტური პროექტის (FR-18-013) 
ფარგლებში მიღებული შედეგების განხილვა/დამუშავება და სამომავლო კვლევების დაგეგმვა. 

2. კარსტულ-სპელეოლოგიური ჯგუფის ახალგაზრდა თანამშრომელი თამარ თოლორდავა საველე 
ექსპედიციებში მონაწილეობდა სპელეო კლუბ „Caving Georgia”-ს წევრებთან ერთად. კერძოდ,  7-
9 იანვარსა და 3-5 აპრილის პერიოდში მიგარიას მასივის სამხრეთ დასავლეთ კალთების (სოფელი 
თაია) კარსტული ჭებისა და ნაპრალების დაზვერვით სამუშაოებში.  14-15  მარტი ხობის 
მუნიციპალიტეტის, ურთას მთის კარსტული მღვიმეების, ჭებისა და ნაპრალების დაზვერვით 
სამუშაოებში სპელეო კლუბ „ეგრისთან“ ერთად. 15-18 სექტემბერი ქართულ- სლოვაკურ-
უნგრულ სპელეოექსპედიციაში ჩხოროწყუს წალენჯიხისა და ხობის  მუნიციპალიტეტის 
კონგლომერატების, წყაროებისა და მღვიმეების  დაზვერვით ექსპედიციებში. 

3. ე. სალუქვაძემ  მონაწილეობა მიიღო კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრის (REC) 
მიერ დაგეგმილ  გაერთიანებული სამუშაო შეხვედრებში პროექტის: „Global Forest Watch 
გაძლიერება კავკასიის რეგიონში ფარგლებში“ (ლანდშაფტის აღდგენის შესაძლებლობების 
შეფასება საქართველოში  Landscape Restoration Opportunity Mapping in GeorgiaProject: Upscaling 
Global forest Watch in Caucasus Region), 2022 წლის იანვარი-აპრილი.

4. ე. სალუქვაძემ  დაწერა რეცენზია (გამოხმაურება) სევილ გულიევას ავტორეფერატზე 
„აზერბაიჯანის თანამედროვე ბუნებრივი ლანდშაფტური გეოკომპლექსები და მათი 
ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური შეფასება“, ბაქო, («Современные естественные ландшафтные 
геокомплексы Азербайджана и их ландшафтно-экологическая оценка»), წარმოდგენილი 
გეოგრაფიულ მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად. 2022 (რუსულ ენაზე).

5. გიორგი მელაძემ მონაწილეობა მიიღო ბათუმის მუნიციპალიტატის სივრცითი განვითარებისა 
და განაშენიანების მართვის დოკუმენტაციის შემუშავებაში. 16.09.2021-16.04.2023.

6. ნ. ბოლაშვილი მონაწილეობდა გაეროს გაუდაბნოებასთან ბრძოლის კონვენციის სამეცნიერო-
ტექნიკური კომიტეტის მე-15 სესიაში ქ. აბიჯანი, კოტ დიუარის რესპუბლიკა, 9-15.05.2022.

7. ნ. ბოლაშვილი მონაწილეობდა ქ. გისენში, გერმანია ჩატარებულ აააააააააააა აააააა ააააააააა 
ააააააააა, 10-17.07.2022.

8. ნ. ბოლაშვილი მონაწილეობდა გაეროს გაუდაბნოებასთან ბრძოლის კონვენციის (UNCCD) 
სამდივნოს სამთავრობათაშორისო სამუშაო ჯგუფის (IWG) პირველ შეხვედრაში, ბონი, გერმანია, 
29-30.11.2022.

ყურადღება!
* სათანადო გრაფაში მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 

მითითება სავალდებულოა.
* ერთი და იგივე ნაშრომი (კოლექტიურიც და ინდივიდუალურიც) ანგარიშში 

შეტანილ უნდა იქნეს მხოლოდ ერთხელ, და არა სათითაოდ ყველა ავტორის 
შრომების სიაში, რადგან ის მაინც განიხილება, როგორც ერთი ნაშრომი და ექნება 
ერთი შეფასება. 

* ანოტაცია ინფორმაციულად იმდენად ტევადი უნდა იყოს, რომ რეცენზენტს 
სრული წარმოდგენა შეექმნას პროექტზე. უცხოენოვანი ნაშრომის ანოტაცია უნდა 
მოგვაწოდოთ ქართულ ენაზე.

* ანგარიში აუცილებლად წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (1 
ეგზემპლარად, Word-ფაილი, შრიფტი - Sylfaen) 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“. 



 

 

                                                                           

 

 

 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტის  

2022 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის  

 

 ა ნ გ ა რ ი შ ი  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია: ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. #31 

ტელ: +995 577 949 110,  +995 555 000 973 

ელ.ფოსტა: tamara.tsutsunava@tsu.ge, tsutsunava@yahoo.com, gamkrelidze77@gmailcom 
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1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი: 
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; 

პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 

 

1. პროექტი. სხვადასხვა ასაკის, რიგის, მორფოლოგიისა და გენეზისის ტექტონიკური 

სტრუქტურები და მათი წარმოშობის მექანიზმის კვლევა. მიმართულება 5.1. - 

ტექტონიკური დეფორმაციები და საქართველოსა და მომიჯნავე რეგიონების გეოლო-

გიური და გეოდინამიკური ევოლუცია. გეოლოგია. 2015-2024.  

ქვეპროექტი 1: ტექტონიკური მოძრაობებისა და ლითოსფეროს დეფორმაციის მიზეზებისა 

და ყველა ტიპის ტექტონიკური სტრუქტურის წარმოშობის მექანიზმის დადგენა, 2020-2023. 

ქვეპროექტი 2. საქართველოს მოლასური როფების სტრუქტურული ევოლუცია და 

სიღრმული აგებულება გეოლოგიურ-გეოფიზიკური მონაცემების საფუძველზე და 

კრისტალური ფუნდამენტის სამგანზომილებიანი მოდელის შექმნა, 2021-2024 

2. პროექტი. კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის აღმოსავლეთი სეგმენტის 

პალინსპასტიკური რეკონსტრუქციები მეზოზოურ-კაინოზოური პერიოდისთვის. 

გეოლოგია. 2021-2024. 

3. პროექტი. საქართველოს ცარცული ნალექების სტრატიგრაფია. მიმართულება 5.2. - 

საქართველოს მეზოზოური და კაინოზოური ნალექების სტრატიგრაფია. გეოლოგია. 

2015-2024. 

4. პროექტი 2. საქართველოს ქვედა- და შუაიურული ნალექების სტრატიგრაფია. 

მიმართულება 5.2. - საქართველოს მეზოზოური და კაინოზოური ნალექების 

სტრატიგრაფია. გეოლოგია. 2015-2024. 

5. პროექტი. დიდი და მცირე კავკასიონის აღმოსავლეთი ნაწილის ზედაცარცული  და 

პალეოგენური ნალექების ბიოსტრატიგრაფია, პალეოეკოლოგია და პალეოგეოგრაფია 

ნანოპლანქტონის მიხედვით. მიმართულება 5.2. - საქართველოს მეზოზოური და 

კაინოზოური ნალექების სტრატიგრაფია. გეოლოგია. 2015-2024 

6. პროექტი. საქართველოს მიოცენური ნალექები ბიოსტრატიგრაფია. მიმართულება 5.2. 

- საქართველოს მეზოზოური და კაინოზოური ნალექების სტრატიგრაფია. გეოლოგია. 

2015-2024 

7. პროექტი.  კამბრიულისწინა-პალეოზოური მაგმატიზმი. მიმართულება 5.3. - 

მაგმატიზმი და მეტამორფიზმი საქართველოს ტერიტორიაზე. გეოლოგია. 2020-2024.   

ქვეპროექტი: კავკასიონის მთავარი ქედის მაგმატიტების შესწავლა. 2020-2024.  

8. პროექტი. მეტამორფული წარმონაქმნების კომპლექსური (მინერალოგიური, 

პეტროგრაფიული და პეტროქიმიური) შესწავლა. მიმართულება 5.3. - მაგმატიზმი და 

მეტამორფიზმი საქართველოს ტერიტორიაზე. გეოლოგია. 2022-2024.  

ქვეპროექტი: კავკასიონის ტერეინის დასავლეთ ნაწილის მეტამორფული კომპლექსების 

შესწავლა. 2022-2024. 

9. პროექტი. საქართველოს კრისტალინიკუმის მსხვილმასშტაბიანი (1:50 000) რუკების 

შედგენა. გეოლოგია.  

ქვეპროექტი: კავკასიონის ტერეინის დასავლეთ ნაწილის მეტამორფული კომპლექსების (1:50 

000) რუკების შედგენა. მიმართულება 5.3. - მაგმატიზმი და მეტამორფიზმი საქართველოს 

ტერიტორიაზე. 2022-2024.  
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10. პროექტი. კაინოზოური ინტრუზიული და ეფუზიური მაგმატიზმი. 

ქვეპროექტი: პლიოცენ-მეოთხეული ინტრუზივები და ეფუზივები. გეოლოგია. 2020-2022. 

 

11. პროექტი. კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის ჰიდროთერმალურ-დანალექი 

სპილენძისა და პოლილითონური საბადოების აღმოჩენის ალბათობის შეფასება 

საქართველოს ფარგლებში. მიმართულება 5.4. - მადანწარმოშობა საქართველოს 

ტერიტორიაზე. გეოლოგია. 2022. 

12. პროექტი. საქართველოს შავი ზღვის აკვატორიის გეოეკოლოგიური, გეოქიმიური და 

ჰიდროქიმიური კვლევა. მიმართულება 5.5. - გარემოს დაცვა. გეოლოგია. 2015-2024. 

13. პროექტი. საქართველოს მიწისქვეშა წყლების ჰიდროგეოლოგიური და 

ჰიდროქიმიური კვლევები; საბადოთა შესწავლა-შეფასება, მათი რაციონალური 

გამოყენების გზები. მიმართულება 5.5. - გარემოს დაცვა. გეოლოგია. 2022-2024 

 

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1. პროექტი.  

ქვეპროექტი 1: . ე. გამყრელიძე (ხელმძღვანელი), თ. წამალაშვილი (ძირითადი შემსრულე-

ბელი); 

ქვეპროექტი 2. ლ. ბაშელეიშვილი(ხელმძღვანელი), ბ. ედიბერიძე. 

2. პროექტი. ე.გამყრელიძე, ფ. მაისაძე. 

3. პროექტი. მ. კაკაბაძე.  

4. პროექტი. მ. თოფჩიშვილი. 

5. პროექტი. თ. ღავთაძე (ხელმძღვანელი), ხ. მიქაძე, ზ. ჩხაიძე (შემსრულებლები). 

6. პროექტი. კ. ქოიავა (ხელმძღვანელი), ლ. ფოფხაძე, ს. ხუციშვილი (შემსრულებლები).  

7. პროექტი. ხელმძღვანელი - დ. შენგელია, შემსრულებლები: თ. წუწუნავა, ე. 

ვარსიმაშვილი; გ. ჭიჭინაძე, მ. ტოგონიძე, თ. ჩხოტუა, ქ. ჩიხელიძე, გ. ბერიძე, ი. 

ჯავახიშვილი.  

8. პროექტი. ხელმძღვანელი - დ. შენგელია, შემსრულებლები: თ. წუწუნავა, ე. 

ვარსიმაშვილი; გ. ჭიჭინაძე, მ. ტოგონიძე, თ. ჩხოტუა, ქ. ჩიხელიძე, გ. ბერიძე, ი. 

ჯავახიშვილი, ნ.კობახიძე. 

9. პროექტი. ხელმძღვანელი - დ. შენგელია, შემსრულებლები: თ. წუწუნავა, გ. ჭიჭინაძე, 

მ. ტოგონიძე, თ. ჩხოტუა, ქ. ჩიხელიძე, გ. ბერიძე, ი. ჯავახიშვილი. 

10. პროექტი. ხელმძღვანელი - ქ. გაბრაშვილი, შემსრულებლები: გ. ვაშაკიძე, მ. ტოგონიძე, რ. 

მიგინეიშვილი, თ. ბერიძე, კ. ლობჟანიძე.  

11. პროექტი. ს. კეკელია (ხელმძღვანელი); შემსრულებლები: გაგნიძე, ნ. ფოფხაძე, ი. 

მშვენიერაძე; გ. ხარაზიშვილი.  

12. პროექტი. ხელმძღვანელი ვ. გვახარია. შემსრულებლები: ნ. მაჩიტაძე,  ტ. ადამია, ნ. 

გელაშვილი. ა. მაღლაკელიძე, ნ. გაფრინდაშვილი. 

13. პროექტი. ხელმძღვანელი ვ. გვახარია. შემსრულებლები: ნ. მაჩიტაძე,  ტ. ადამია, ნ. 

გელაშვილი. ა. მაღლაკელიძე, ნ. გაფრინდაშვილი. 

 

 

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექ-

ტების შესრულების შედეგები  

2.1.  
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1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 

1. პროექტი. სხვადასხვა ასაკის, რიგის, მორფოლოგიისა და გენეზისის ტექტონიკური 

სტრუქტურები და მათი წარმოშობის მექანიზმის კვლევა. მიმართულება 5.1. - 

ტექტონიკური დეფორმაციები და საქართველოსა და მომიჯნავე რეგიონების გეოლო-

გიური და გეოდინამიკური ევოლუცია. გეოლოგია. 2015-2024.  

ქვეპროექტი 1: ტექტონიკური მოძრაობებისა და ლითოსფეროს დეფორმაციის მიზეზებისა 

და ყველა ტიპის ტექტონიკური სტრუქტურის წარმოშობის მექანიზმის დადგენა. 2020-2023. 

ქვეპროექტი 2. საქართველოს მოლასური როფების სტრუქტურული ევოლუცია და 

სიღრმული აგებულება გეოლოგიურ-გეოფიზიკური მონაცემების საფუძველზე და 

კრისტალური ფუნდამენტის სამგანზომილებიანი მოდელის შექმნა. 2021-2024 

2. პროექტი. კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის აღმოსავლეთი სეგმენტის 

პალინსპასტიკური რეკონსტრუქციები მეზოზოურ-კაინოზოური პერიოდისთვის. 

გეოლოგია. 2021-2024. 

3. პროექტი. საქართველოს ცარცული ნალექების სტრატიგრაფია. მიმართულება 5.2. - 

საქართველოს მეზოზოური და კაინოზოური ნალექების სტრატიგრაფია. გეოლოგია. 

2015-2024. 

4. პროექტი 2. საქართველოს ქვედა- და შუაიურული ნალექების სტრატიგრაფია. 

მიმართულება 5.2. - საქართველოს მეზოზოური და კაინოზოური ნალექების 

სტრატიგრაფია. გეოლოგია. 2015-2024. 

5. პროექტი. დიდი და მცირე კავკასიონის აღმოსავლეთი ნაწილის ზედაცარცული  და 

პალეოგენური ნალექების ბიოსტრატიგრაფია, პალეოეკოლოგია და პალეოგეოგრაფია 

ნანოპლანქტონის მიხედვით. მიმართულება 5.2. - საქართველოს მეზოზოური და 

კაინოზოური ნალექების სტრატიგრაფია. გეოლოგია. 2015-2024 

6. პროექტი. საქართველოს მიოცენური ნალექები ბიოსტრატიგრაფია. მიმართულება 5.2. 

- საქართველოს მეზოზოური და კაინოზოური ნალექების სტრატიგრაფია. გეოლოგია. 

2015-2024 

7. პროექტი.  კამბრიულისწინა-პალეოზოური მაგმატიზმი. მიმართულება 5.3. - 

მაგმატიზმი და მეტამორფიზმი საქართველოს ტერიტორიაზე. გეოლოგია. 2020-2024.   

ქვეპროექტი: კავკასიონის მთავარი ქედის მაგმატიტების შესწავლა. 2020-2024.  

8. პროექტი. მეტამორფული წარმონაქმნების კომპლექსური (მინერალოგიური, 

პეტროგრაფიული და პეტროქიმიური) შესწავლა. მიმართულება 5.3. - მაგმატიზმი და 

მეტამორფიზმი საქართველოს ტერიტორიაზე. გეოლოგია. 2022-2024.  

ქვეპროექტი: კავკასიონის ტერეინის დასავლეთ ნაწილის მეტამორფული კომპლექსების 

შესწავლა. 2022-2024. 

9. პროექტი. საქართველოს კრისტალინიკუმის მსხვილმასშტაბიანი (1:50 000) რუკების 

შედგენა. გეოლოგია. 

ქვეპროექტი: კავკასიონის ტერეინის დასავლეთ ნაწილის მეტამორფული კომპლექსების (1:50 

000) რუკების შედგენა. მიმართულება 5.3. - მაგმატიზმი და მეტამორფიზმი საქართველოს 

ტერიტორიაზე. გეოლოგია. 2022-2024.  

10. პროექტი. საქართველოს შავი ზღვის აკვატორიის გეოეკოლოგიური, გეოქიმიური და 

ჰიდროქიმიური კვლევა. მიმართულება 5.5. - გარემოს დაცვა. გეოლოგია. 2015-2024. 
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11. პროექტი. საქართველოს მიწისქვეშა წყლების ჰიდროგეოლოგიური და 

ჰიდროქიმიური კვლევები; საბადოთა შესწავლა-შეფასება, მათი რაციონალური 

გამოყენების გზები. მიმართულება 5.5. - გარემოს დაცვა. გეოლოგია. 2022-2024 
  

 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1. პროექტი.  

ქვეპროექტი 1: . ე. გამყრელიძე (ხელმძღვანელი), თ. წამალაშვილი (ძირითადი შემსრულე-

ბელი); 

ქვეპროექტი 2. ლ. ბაშელეიშვილი(ხელმძღვანელი), ბ. ედიბერიძე. 

2. პროექტი. ე.გამყრელიძე, ფ. მაისაძე. 

3. პროექტი. მ. კაკაბაძე.  

4. პროექტი. მ. თოფჩიშვილი. 

5. პროექტი. თ. ღავთაძე (ხელმძღვანელი), ხ. მიქაძე, ზ. ჩხაიძე (შემსრულებლები). 

6. პროექტი. კ. ქოიავა (ხელმძღვანელი), ლ. ფოფხაძე, ს. ხუციშვილი (შემსრულებლები).  

7. პროექტი. ხელმძღვანელი - დ. შენგელია, შემსრულებლები: თ. წუწუნავა, ე. 

ვარსიმაშვილი; გ. ჭიჭინაძე, მ. ტოგონიძე, თ. ჩხოტუა, ქ. ჩიხელიძე, გ. ბერიძე, ი. 

ჯავახიშვილი.  

8. პროექტი. ხელმძღვანელი - დ. შენგელია, შემსრულებლები: თ. წუწუნავა, ე. 

ვარსიმაშვილი; გ. ჭიჭინაძე, მ. ტოგონიძე, თ. ჩხოტუა, ქ. ჩიხელიძე, გ. ბერიძე, ი. 

ჯავახიშვილი, ნ.კობახიძე. 

9. პროექტი. ხელმძღვანელი - დ. შენგელია, შემსრულებლები: თ. წუწუნავა, გ. ჭიჭინაძე, 

მ. ტოგონიძე, თ. ჩხოტუა, ქ. ჩიხელიძე, გ. ბერიძე, ი. ჯავახიშვილი. 

10. პროექტი. ხელმძღვანელი ვ. გვახარია. შემსრულებლები: ნ. მაჩიტაძე,  ტ. ადამია, ნ. 

გელაშვილი. ა. მაღლაკელიძე, ნ. გაფრინდაშვილი. 

11. პროექტი. ხელმძღვანელი ვ. გვახარია. შემსრულებლები: ნ. მაჩიტაძე,  ტ. ადამია, ნ. 

გელაშვილი. ა. მაღლაკელიძე, ნ. გაფრინდაშვილი. 
 

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. პროექტი.  

ქვეპროექტი 1 შეეხება სხვადასხვა ასაკის, რიგის, მორფოლოგიისა და გენეზისის ტექტონი-

კური სტრუქტურები და მათი წარმოშობის მექანიზმის კვლევას მიმდინარე წელს 

მიღებულია მნიშვნელოვანი დასკვნები, რაც წინაპირობაა კვლევის მომდევნო ეტაპებზე 

მნიშვნელოვანი მეცნიერული და პრაქტიკული შედეგების მისაღწევად. აქვე უნდა 

აღინიშნოს, რომ ამ მიმართულებით კვლევები მიმდინარეობს ფილების ტექტონიკის 

უნივერსალურ გეოლოგიურ თეორიაზე დაყრდნობით. ამ პრობლემებთან დაკავშირებით 

საანგარიშო წელს ძალიან მაღალ რეიტინგულ ჟურნალში Marine and Petroleum 

Geology გამოქვეყნდა 1 სტატია (იხ. შრომათა სიაში). აღინიშნული პროექტის ქვეპროექტთან 

1-თან დაკავშირებით, არსებული და ახალი მონაცემების საფუძველზე, განხილულ იქნა 

საქართველოს ტერიტორიაზე დედამიწის ქერქის უახლესი (ნეოტექტონიკური) და თანა-

მედროვე ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მოძრაობების ხასიათი და სიჩქარე. ნაჩვენები 

იქნა, რომ პირველი და მეორე რიგის მაქსიმალური კუმშვის ღერძების ორიენტაცია ზოგადად 

მიუთითებს რეგიონის სუბმერიდიანულ შეკუმშვაზე და აგრეთვე კუმშვის მიმართულების 

ცვლილებაზე ამ მიმართულებიდან ჩრდილო-აღმოსავლურზე აღმოსავლეთ საქართველოში. 

საქართველოს ბელტის და მასთან ერთად გაგრა-ჯავის ზონის  ჩრდილოეთისკენ მოძრაობას 

https://www.researchgate.net/journal/Marine-and-Petroleum-Geology-0264-8172
https://www.researchgate.net/journal/Marine-and-Petroleum-Geology-0264-8172
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და მათ ქვეცოცებას კავკასიონის ნაოჭა სისტემის ქვეშ (ალპინოტიპური სუბდუქცია) 

უკავშირედება კავკასიონის აღმოსავლეთი ნაწილის შარიაჟების წარმოშობა. ამ ქვეპროექტის 

შესრულებასთან დაკავშირებით მიმდინარე წელს ჟურნალში: Acta Geologica Polonica 

გადაცემულ იქნა სტატია სახელწოდებით: „კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის თხელ-და 

სქელქერქა შარიაჟები: სინკოლიზიური და თანამედროვე ალპინოტიპური სუბდუქციის  

მაჩვენებლები“ (ინგლისურ ენაზე). ავტორები ე, გამყრელიძე, კ, ქოიავა, ფ, მაისაძე და გ. 

ჩიჩუა.    

ქვეპროექტი 2 შესრულებასთან დაკავშირებით  შეგროვილი მასალის საფუძველე  

გამოქვეყნდა 2 სტატია და 1 აბსტრაქტი საერთაშორისო კომფერენციაზე, რომლებშიც 

განხილულია საქართველოს მოლასური როფების ფარგლებში არსებული ტექტონიკური 

სტრუქტურების სტუქტურლ-კინემატიკური ევოლუციის საკითხები. ამავედროს, 

ეკვივალენტური მასალით შეიქმნა დასავლეთ საქართველოს კრისტალური სუბსტრატის 3დ 

ფიზიკური მოდელი, რომელზედაც ასახულია იურამდელი კრისტალური სუბსტრატის 

მორფოლოგია, ბლოკური სტრუქტურა და მათი ინვერსიული ხასიათი.  

2. პროექტი. პალინსპასტიკური რეკონსტრუქციების შესასრულებლად ჩატარდა 

კავკასიონის სამხრეთ ფერდობზე გავრცელებული მეზოზოურ-კაინოზოური 

ფლიშური და ნორმულ-დანალექი ქანების დეტალური ლითოლოგიურ-ფაციესური 

და სტრუქტურული ანალიზი, რის საფუძველზეც უნდა მოხდ ეს დანაოჭებამდელი 

პალეოგეოგრაფიული სურათის აღდგენა და, შეძლებისდაგვარად, კავკასიონის 

სამხრეთი ფერდობის აღმოსავლეთი სეგმენტის ფლიშური აუზის პირვანდელი სიგა-

ნის შემცირების მასშტაბების დადგენა დანაოჭებისა და შარირების შედეგად. 

ნაწილობრივ ეს განხორციელდა კიდეც, კერძოდ, დადგინდა, რომ კავკასიონის 

სამხრეთი ფერდობის ფლიშური შარიაჟების ჯამური ჰორიზონტალური 

გადაადგილება მათი გავრცელების აღმოსავლეთ (კახეთის) ნაწილში შეადგენს 80-90 

კმ-ს, მაშინ, როდესაც მთელი კავკასიონის დანაოჭების გათვალისწინებით, დედამიწის 

ქერქის გარდიგარდმო  შემცირება  შეადგენს დაახლოებით 170-190 კმ-ს.ეს საკითხი 

დეტალურად არის გნხილული ზემოთ ხსენებულ სტატიაში, რომელიც დასაბეჭდად 

გადაეცა ჟურნალ Acata Geologica Polonica- ს. 

3. პროექტი. პროექტის ფარგლებში, 2022 წლის განმავლობაში გაგრძელდა ძირულის 

მასივის პერიფერიებზე და რაჭა-ლეჩხუმის სინკლინის ჩრდილო ფრთაში 

მოპოვებული ჰოტრივულ-აპტური თავფეხიანი და ორსაგდულიანი მოლუსკების 

ფაუნის შესწავლა.  

4. პროექტი. მიმდინარეობს საქართველოს იურული ნალექების ბიოსტრატიგრაფიული 

კორელაციის სადავო საკითხების შესწავლა და თსუ-ს პალეონტოლოგიურ 

მონოგრაფიულ მუზეუმში დაცული იურული ამონიტური ფაუნის კოლექციების 

რევიზია.  

5. პროექტი. კავკასიონის ნაოჭა სისტემის სამხრეთი ფერდის და აჭარა-თრიალეთის 

ნაოჭა ზონის ზედაცარც-პალეოგენური ფლიშური ნალექების მიკროპლანქტონურმა 

კვლევამ გვიჩვენა, ამ ნალექებში განსხვავებული შემცველობის მქონე ნანოფსილიების 

ასოციაციების არსებობა, რომლებიც კანონზომიერად ენაცვლება ერთმანეთს. 

კომპლექსების ასეთმა ცვლამ საშუალება მოგვცა ფლიშურ ნალექებში სენომანურიდან 

ეოცენურის ჩათვლით ნანოფოსილიების მიხედვით დაგვედგინა 52 ბიოსტრა-

ტიგრაფიული ერთეული ზონების და ქვეზონების სახით, ხოლო მიკროფორა-

მინიფერების მიხედვით ზედა ცარცულის ფარგლებში გამოგვეყო 19 ზონისთვის 

დამახასიათებელი კომპლექსი. მიღებული  შედეგების საფუძველზე შემუშავდა 

საკვლევი ტერიტორიების, როგორც ნანოპლანქტონური, ისე მიკროფორამინი-

ფერული   ბიოსტრატიგრაფიული სქემები. ყველა დადგენილი ზონები და ქვეზონები 
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როგორც დამახასიათებელი კომ-პლექსების შემცველობით, ისე მათი თანმიმ-

დევრული ცვლით დროში, სავსებით შეესაბამება საერთაშორისო ნანოპლანქტონური 

ბიოსტრატიგრაფიული სქემის ზონებს და წარმოადგენს რეგიონთაშორის ბიოსტრა-

ტიგრაფიულ ერთეულებს. ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ 

ნანოპლანქტონი დიდი წარმატებით შეიძლება იქნას გამოყენებული არა მარტო 

შემცველი ქანების დეტალური დანაწილებისათვის, არამედ მათი შორეული, 

რეგიონული და თვით რეგიონთაშორისო კორელაციისათვისაც. დადგენილი 

პლანქტონური და ნანოპლანქტონური ზონების საშუალებით დაზუსტდა მთელი 

რიგი ლითოსტრატიგრაფიული ერთეულების (წყებების და ქვეწყებების) ზუსტი 

ასაკი, რომლებიც პირობითად იყო მიკუთვნებული ამა თუ იმ ქვესართულს და 

დღემდე სადისკუსიო საგანს წარმოადგენდა. მესტია-თიანეთის ზონის ქვედა  

კამპანურ ნალექებში (CC19, CC20 CC21), ჟინვალ-გომბორის ქვეზონის დანიურ 

ნალექებში (Biantholithus sparsus (NP1), Cruciplacolithus tenuis(NP2), Chiasmolithus 
danicus (NP3)-ის და ქვედაეოცენურ (Discoaster diastypus (NP10) – Discoaster lodoensis 
(NP13) (საძეგურ-თიანეთის ფირფიტა) ნანოპლანქტონური ზონების ამოვარდნის 

ფაქტი მოწმობს აღნიშნულ ტერიტორიებზე ნალექდაგროვებაში ხარვეზების 

არსებობაზე. 

6. პროექტის. პროექტის მიხედვით 2022 წელს დაგეგმილი იყო თემის გარშემო, ქართლის 

რეგიონისა და მიმდებარე ტერიტორიების (კახეთის რეგიონი), მიოცენურ ნალექებში 

არსებული ქვიური მასალის ანალიზი და შეფასება. აღნიშნული სამუშაოს ფარგლებში, 

ს. ხუციშვილის და ლ. ფოფხაძის მიერ შესწავლილია აღმოსავლეთ პარატეთისის 

მტკვრის ფორლანდის ზედამიოცენური ნალექების  ბიოსტრატიგრაფიული (მიკრო- 

და მაკროფაუნა) დანაწილება. კვლევის ობიექტი მდებარეობს საქართველოს ტერი-

ტორიის უკიდურეს სამხრეთ-აღმოსავლეთ (დედოფლისწყაროს რაიონი, მდ. იორის 

მარჯვენა სანაპირო) ნაწილში. მოპოვებული მიკრო- და მაკროორგანიზმების 

შესწავლის შედეგად, დადგინდა, რომ აღნიშნულ რეგიონში, მეოტური ასაკის 

ნალექები წარმოდგენილია არა მარტო კონტინენტური შირაქის წყებით, არამედ 

ზღვიური ფაციესითაც, რასაც ადასტურებს მათში ნანახი, განამარხებული ზღვიური 

ორსაგდულიანი მოლუსკები და ოსტრაკოდები. ახალი ფაქტობრივი პალეონტო-

ლოგიური მასალის (ორსაგდულიანი მოლუსკების და ოსტრაკოდების)  შესწავლის 

შედეგად, სარმატულში გამოიყო სამი სტრატიგრაფიული დონე: ზღვიური ბესარა-

ბულის (შუასარმატულის) ზედა ნაწილი -„გარდამავალი შრე“, ხერსონულის 

(ზედასარმატული) ზღვიური ნალექები და  კონტინენტური ფერადი ელდარის წყება 

და მეოტურის დასაწყისი. კვლევის სრული შედეგი წარმოდგენილია სტატიის სახით 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ალ. 

ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომებში. კ. ქოიავა 2022 წელს 

ჩართული იყო 2020-2021 წლებში შეგროვილი და შესწავლილი მასალების 

კომპლექსურ გადამუშავებასა და ანალიზში. რუსეთის მეცნიერებათ აკადემიის 

პალეონტოლოგიისა და გეოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომლებთან ერთად, 

ჟურნალ „Stratigraphy and Geological Correlation” გამოქვეყნდა ერთობლივი 

პუბლიკაცია „Paleontological and Lithological Characteristics of the Lower Miocene 

Stratotype Sections of the Eastern Paratethys (Kartli Depression, Georgia)“. გარდა 

აღნიშნულისა კ. ქოიავას თანაავტორობით ე. გამყრელიძესთან და უცხოელ 

კოლეგებთან ერთად ჟურნალ “Marine and Petroleum Geology” -ში გამოიცა პუბლიკაცია 

„Tectonics in the Greater Caucasus (Georgia – Russia): From an intracontinental rifted basin 

to a doubly verging fold-and-thrust belt“. ასევე პროექტის ფარგლებში კ. ქოიავას მიერ 

სარმატული ნალექების კვლევის მიზნით განხორციელდა სარევიზიო საველე 
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სამუშაოები წალენჯიხის (მდ.მდ. ინწრა და ჭანისწყალის ჭრილები) და კასპის 

(ნადარბაზევის ჭრილი) რაიონებში. შეგროვდა დამატებითი საკონტროლო ნიმუშები 

მიკროფაუნისტური კვლევებისთვის. 

7. პროექტი. ქვეპროექტი: კავკასიონის მთავარი ქედის მაგმატიტები. დეტალურადაა  

შესწავლილი კავკასიონის მთავარი ქედის ფარგლებში განვითარებული ბეშთა-

კამენისტაიას ინტრუზივი. მიღებული შედეგები გამოქვეყნებულია 

მაღალრეიტინგულ (ინფაქტ-ფაქტორის მქონე) ჟურნალში. გეოლოგიური პოზოციით, 

პეტრომინერალოგიური და გეოქიმიური თავისებურებებით სავსებით იდენტური 

ბეშთის და მთა კამენისტაიას შვერილების მაგმატიტები სრულიად უცხო    
განსხვავებული გენეტური სხეულია კავკასიონის მთავარი ქედის სტრუქტურული 

ზონის ალპურამდელ კრისტალინიკუმში. ბეშთა-კამენისტაიას ინტრუზივები 

განვითარებულია კავკასიონის მთავარი ქედის სტრუქტურული ზონის ფარგლებში. 

ისინი შედგება ტონალიტური გნეისებისგან, რომლებიც გენეტიკურად გავს 

ოფიოლიტური კომპლექსების ტოლეიტური სერიის გრანიტებს. ბეშთა-კამენისტაიას 

ორთოგნეისები და მასთან დაკავშირებული ფირფიტების ქანები მკვეთრად 

განსხვავდება მთავარი ქედის ზონის ქანებისგან. ყველა მათგანი ბრეტონული 

ოროგენეზის დროს შეიჭრა მთავარი ქედის ზონაში.  მათი პროტოლიტის ასაკი და 

მეტამორფიზმი ჯერ კიდევ არ იყო დადგენილი.  ბეშთა–კამენისტაიას ინტრუზიულ 

ქანებში U–Pb LA-ICP-MS ცირკონის დათარიღების მეთოდით გამოყენებით ორი 

ასაკობრივი პოპულაცია გამოიყო. ორთოგნეისების ცირკონის ძირითადი პოპუ-

ლაციის ასაკი არის 426–300 Ma ამ პოპულაციაში შეიძლება გამოიყოს რამდენიმე 

ასაკობრივი ჯგუფი. მთავარი ჯგუფის კონკორდიული ასაკია - 386.9 ± 1.4 Ma ასევე 

არის უფრო მცირე პიკები 409–405, 375–373 და 351 Ma. უძველესი ასაკი (426-395 მლნ.) 

გამოვლინდა კრისტალების ბირთვში. ჩვენ ვვარაუდობთ, რომ ორთოგნეისის 

პირველადი ქანების კრისტალიზაცია (ტონალიტების) მოხდა 410-395 მლნ. წლის წინ, 

მაშინ როცა კონკორდიიული ასაკი 386.9 ± 1.4 Ma და პიკი 375-373 Ma შეესაბამება 

მეტამორფულ მოვლენას. მთელი მეტამორფული ციკლი, პროგრესული და 

რეგრესული ეტაპების ჩათვლით, მოხდა 395-დან 370 Ma-მდე ფარგლებში. ბეშთა-

კამენისტაიას ინტრუზივის ცირკენები, რომელთა ასაკია 350 Ma და უფრო 

ახალგაზრდა - შეესაბამება გვიანვარისკულ ოროგენეზს. ცირკონი რომელთა ასაკია 

3102-2769 Ma - წარმოადგენს კრისტალური ფუნდამენტის უძველესი ქანების 

ქსენოკრისტალებს, რომლებიც შეტაცებულია  მდნარებით. 

8. პროექტი. კავკასიონის ტერეინის დასავლეთ ნაწილის მეტამორფული კომპლექსების 

შესწავლა: შესწავლილია საუღელტეხილო ქვეზონაში განვითარებული ბუულგებისა 

და ლაბის მეტამორფული კომპლექსები. მრავალრიცხოვანი მიკროზონდული 

ანალიზების გამოყენებით ნაჩვენებია, რომ ბუულგენის კომპლექსის ქანებს განცდილი 

აქვს ანდალუზიტ-სილიმანიტური ბარული ტიპის რეგიონული მეტამორფიზმი, 

რომელიც მოიცავს გრანატული სუბფაციესიდან დაწყებული მაღალტემპერატურულ - 

ბიოტიტ-მუსკოვიტური გნეისების ფაციესის პირობებს. დადგენილია ლაბის 

მეტამორფული კომპლექსის, ლაშტრაკისა და აჭარკის ტექტონიკური ფირფიტების 

ადრეული ეტაპების რეგიონული მეტამორფიზმი, რომელიც მიმდინარეობდა უფრო 

დაბალი ტემპერატურის ადა წნევის პირობებში (T=420-4650C, P<2 კბარი), ვიდრე 

მომდევნო (სტავროლიტური ფაციესი, T=480-5800C, P 5.2 კბარიამდე).    

9. პროექტი. კავკასიონის ტერეინის დასავლეთ ნაწილის მეტამორფული კომპლექსების 

(1:50 000) რუკების შედგენა. შედგენილია ზემო სვანეთის ფარგლებშ განვიტარებული 

მეტამორფული კომპლექსების სქემატური რუკა, სადაც დატანილია ახალი 

გეოლოგიურ-პეტროლოგიური, მათ შორის გეოქრონოლოგიური მონაცემები.  
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10. პროექტი. ინსტიტუტის სამეცნიერო პროგრამის „საქართველოს შავი ზღვის 

აკვატორიის გეოეკოლოგიური, გეოქიმიური და ჰიდროქიმიური კვლევა„ ფარგლებში, 

ჩატარდა საველე საექსპედიციო სამუშაოები საქართველოს შავი ზღვისპირეთსი 

ცალკეულ მონაკვეთებზე. განხორციელდა მყარი ნარჩენების რაოდენობრივი შეფასება 

და კატეგორიზება ზღვის გარემოში ნარჩენების მონიტორინგის მეთოდოლოგიის 

შესაბამისად  (Guidance on Monitoring of   Marine Litter in European Seas. MSFD Technical 

Subgroup on Marine Litter. 2013). ზღვაზე და მდინარეებზე ნარჩენების მონიტორინგის 

დროს მოტივტივე ნარჩენების რაოდენობის და კატეგორიების დაფიქსირებისათვის 

გამოყენებულია მობილური ანდროიდის აპლიკაცია. დაკვირვების განმავლობაში 

დაფიქსირებული შედეგები  გადაიტანება კომპიუტერში და შემდგომ მუშავდება. 

სულ საკვლევ აკვატორიაში მონიტორინგი შესრულდა 4 ტრანსექტზე, საერთო ჯამში 4 

საათზე მეტი ხნის განმავლობაში. აჭარის რეგიონის მდინარეებზე მოტივტივე 

ნარჩენების შესაფასებლად შეირჩა 3 მდინარე: ჭოროხი, ჩაქვისწყალი და 

ყოროლისწყალი. დაკვირვება ტარდებოდა შესართავებთან ახლოს არსებული 

ხიდებიდან. ნარჩენების რაოდენობის და კატეგორიების შეფასება განხორციელდა  

ზემოთ აღნიშნული  მეთოდოლოგიის მიხედვით. თითოეულ მდინარეზე 1-საათიანი 

მონიტორინგის დროს მიღებული შედეგები დაფიქსირდა პლანშეტის გამოყენებით.  

ჩატარდა ნარჩენების კვლევა პლაჟებზე. საკვლევ რეგიონში მონიტორინგისათვის  

შეირჩა პლაჟის 3 მონაკვეთი: ქობულეთის ჩრდილო პერიფერიაზე, ჩაქვში და სარფში. 

თითოეულ მონაკვეთზე გამოყოფილ საკვლევ მოედნებზე მოხდა ნარჩენების 

შეგროვება, მათი დახასიათება კატეგორიების მიხედვით და რაოდენობრივი შეფასება. 

მიღებული შედეგების მიხედვით შეფასდა პლაჟების დაბინძურების დონე Clean Coast 

Index CCI ინდექსის მიხედვით. ჩატარდა ეკოლოგიური აუდიტი, შეფასდა სარფის, 

ქობულეთის, ბათუმის სანაპიროების სარეკრეაციო ზონების ეკოლოგიური 

მდგომარეობა, დაფიქსირდა ნარჩენების გროვები, სანაპიროს დამცავი ჯებირების 

მდგომარეობა და სხვა.    

11. პროექტი. ჩატარდა საველე სარეკოგნოსცირებო სამუშაოები მიწისქვეშა წყლების 

საკვლევი წყალპუნქტების (ჭები, ჭაბურღილები) მოსაძიებლად, შემდგომში მასზე 

ჩასატარებელი ჰიდროგეოლოგიური სამუშაოებისთვის. აღნიშნული კვლევების 

მიზანია ზღვისა და ხმელეთის მიწისქვეშა მტკნარი წყლების ჰიდრიდინამიკური და 

ჰიდროქიმიური ბუნებრივად ურთიერთგაწონასწორებული დამოკიდებულების 

შესწავლა. საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა შავი ზღვისპირეთის ზოგიერთ 

მონაკვეთზე, კერძოდ სარფის, გონიოს და ქობულეთის ტერიტორიაზე. აღსანიშანავია 

ის ფაქტი, რომ აღნიშნულ დასახლებულ პუნქტებში ფუნქციონირებს 

წყალმომარაგების ქსელი, მოსახლეობის უმეტესობას ლიკვიდირებული აქვთ 

წყალპუნქტები, ხოლო ზოგიერთ შემთხვევაში ჭებს და ჭაბურღილებს მოსახლეობა 

იყენებს სარეზერვოდ. მოხდა არსებული ჭაბურჭილების ადგილმდებარეობის 

დაფიქსირება, მისადგომობისა და კვლევების ჩატარების შესაძლებლობები. 

ჩატარებული სამუშაოების შედეგად, ქობულეთის ტერიტორიაზე შეირჩა 4 

დასაკვირვებელი წყალპუნქტები. აღწერილი წყალპუნქტებიდან 2 ჭაბურღილია, 

ხოლო 2 ჭა. ადგილზე ჩატარდა შემდეგი სამუშაოები: გაიზომა ჭაბურღილების წყლის 

ტემპერატურა და ელ. გამტარობა პორტატული გამზომი მოწყობილობის conductivity 

tester with ATC C62 გამოყენებით, დაფიქსირდა სინჯების აღების წერტილების GPS 

კოორდინატები,  შეგროვდა ფოტომასალა. მომდევნო ეტაპებზე დაიგეგმება 

ჰიდროგეოლოგიური სამუშაოები, კერძოდ: წყლის სტატიკური დონეების 

დაფიქსირება; წყალპუნქტებზე ამოტუმბვითი სამუშაოები; წყლის  დინამიკური 

დონეების რეალურ დროში მონიტორინგი; ჰიდროქიმიური პარამეტრების საველე 
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გაზომვები და ლაბორატორიული ანალიზი. აღნიშნული კვლევების განხორციელება, 

სამომავლოდ შესაძლებლობას მოგვცემს, შევაფასოთ ზღვისა და ხმელეთის მიწისქვეშა 

მტკნარი წყლების ჰიდრიდინამიკური და ჰიდროქიმიური ბუნებრივად 

ურთიერთგაწონასწორებული დამოკიდებულება.   
 

  

2.2. 

1) დასრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 

მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 

1. პროექტი. კაინოზოური ინტრუზიული და ეფუზიური მაგმატიზმი. გეოლოგია. 

ქვეპროექტი: პლიოცენ-მეოთხეული ინტრუზივები და ეფუზივები. 2020-2022. 

2. პროექტი. კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის ჰიდროთერმალურ-დანალექი 

სპილენძისა და პოლილითონური საბადოების აღმოჩენის ალბათობის შეფასება 

საქართველოს ფარგლებში. მიმართულება 5.4. - მადანწარმოშობა საქართველოს 

ტერიტორიაზე. გეოლოგია. 2022. 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1. პროექტი. ხელმძღვანელი - ქ. გაბრაშვილი, შემსრულებლები: გ. ვაშაკიძე, მ. ტოგონიძე, რ. 

მიგინეიშვილი, თ. ბერიძე, კ. ლობჟანიძე. 

2. პროექტი. ს. კეკელია (ხელმძღვანელი); შემსრულებლები: გაგნიძე, ნ. ფოფხაძე, ი. 

მშვენიერაძე; გ. ხარაზიშვილი.  
 

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

1. პროექტი. დასრულდა მრავალწლიანი კვლევითი პროექტის - კაინოზოური 

ინტრუზიული და ეფუზიური მაგმატიზმის მეორე ეტაპი - პლიოცენ-მეოთხეული 

ინტრუზივები და ეფუზივები, რომელიც დაიწყო 2020 წელს. აღნიშნული თემატიკის 

ფარგლებში შესწავლილი იქნა საქართველოს ტერიტორიაზე ფართოდ 

გავრცელებული პოსტკოლიზიურ ვულკანიზმთან დაკავშირებული  ინტრუზივები 

და ეფუზიური წარმონაქმნები. ძირითადი საველე სამუშაოები ჩატარდა სამხრეთ 

საქართველოში სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, აგრეთვე დუშეთის და ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტებში. კვლევის ობიექტი იყო, როგორც ლავური ნაკადები ასევე, 

ლავათშორის ჰორიზონტები. საველე სამუშაოების დროს აღებული საკვლევი მასალის 

დამუშავების შედეგად გამოქვეყნებულია 5 სტატია მაღალრეიტინგულ ჟურნალებში 

და 2 მოხსენება წარდგენილ იქნა საერთაშორისო კონფერენციებზე. აღნიშნული 

ეტაპის მიმდინარეობისას შესაძლებელი გახდა ჩატარებულიყო დეტალური 

იზოტოპურ-გეოქრონოლოგიური, გეოლოგიური და პეტროლოგიურ-

მინერალოგიური კვლევები, რის საფუძველზეც გამოიყო მეოთხეული ვულკანური 

აქტივობის ფაზები  კავკასიონის ფარგლებში  კერძოდ, იალბუზის (კავკასიონის 

მთავარი ქედის ჩრდილო ფერდობი), ყაზბეგის (კავკასიონის ცენტრალური ნაწილი) 

და ყელის (კავკასიონის მთავარი ქედის სამხრეთი ფერდობი) ვულკანებზე. გარდა 

ზემოაღნიშნულისა, ჩატარდა პალეომაგნიტური კვლევები აპნიის, ხერთვისის და 

ტოლოშის ჭრილებზე. სხვადასხვა მეთოდით განისაზღვრა ნაკადების 

პალეოინტენსივობა. მიღებული შედეგები წარმოდგენილია პუბლიკაციებში. 

ლავათშორისი ჰორიზონტების, მათი წითელფერა შეცვლების და მათში 

განვითარებული მორფოსტრუქტურების შესახებ კვლევის შედეგები წარდგენილ იქნა 

საერთაშორისო კონფერენციებზე. 
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2. პროექტი. კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის ჰიდროთერმულ-დანალექი სპილენძისა 

და პოლილითონური საბადოების მაგალითზე განხილულია ამ ტიპის საბადოების 

დროსა და სივრცეში გავრცელებისა და მადანმაგმური სისტემების ევოლუციის 

თავისებურებები. ავტორების კვლევის შედეგები ეფუძნება ჩატარებული სამუშაოების 

შედეგებს კავკასიონის სამხრეთ ფერდობზე რაჭისა და სვანეთის ფარგლებში გავრცე-

ლებულ საბადოებზე, ასევე, სამხრეთით - მადნეულის საბადოზე; მადნებსა და 

მადანშემცველ ვულკანიტებში - სტრონციუმის, გოგირდის და ჟანგბადის იზოტოპურ 

თანაფარდობებს, იშვიათი მიწების ცვლილებებისა და თერმობაროგეოქიმიური კვლე-

ვების მონაცემებს. ალპური ციკლის ისტორიულ-გეოლოგიური განვითარება შემ-

დეგნაირად მიმდინარეობდა: მიკროფილების დივერგენცია (ტრიასულ-ადრე-

იურული), რამაც გამოიწვია ნეოტეთისის განშტოებების ფორმირება და მანტიური 

დიაპირიზმის გააქტიურება; კონვერგენცია (გვიანბაიოსურ-ადრეცარცული) − 

განსაკუთრებით კუნძულთა რკალის ტიპის ანდეზიტური ვულკანიზმით ტრანს-

კავკასიურ-პონტური მიკროფილების კიდეებზე და რიფტოგენული ვულკანიზ-

მით მის ცენტრალურ ნაწილში. კუნძულთა რკალის ტიპის ვულკანური აქტივობა 

მაქსიმალურად გამოვლინდა ტრანსკავკასიაში ბაიოსურ-გვიანიურულში, ხოლო 

აღმოსავლეთ პონტიდებში - ტურონულ-სანტონურში. მოგვიანებით, სტრუქტუ-

რულ-ფაციალური ანალიზის საფუძველზე მკვლევართა ჯგუფმა შექმნა სქემა, 

სადაც დამაჯერებელად არის ნაჩვენები განსხვავებები ტრანსკავკასიურ-პონტური 

ფილაქნის ცალკეული სეგმენტის ინდივიდუალური გეოდინამიკური განვითა-

რების პროცესში. კოლიზიის დასაწყისი განსხვავებული იყო დროში დასავლეთ 

და აღმოსავლეთ ნაწილებში, ტრანსკავკასიისა და დარალაგეზის ბლოკის შეერ-

თება მოხდა კონიაკურში, მაშინ, როცა აღმოსავლეთ პონტიდების კარბონატულ 

ბაქნებზე მიერთება მოხდა გვიანკამპანურში. კოლიზიის ეტაპზე გვიანცარცულ-

ეოცენურში, პირველად ვულკანური აქტივობა დაფიქსირდა რკალსუკანა აუზებში და 

მოგვიანებით - ძველტექტონიკურ სტრუქტურებში განვითარებულ დეპრესიებში, 

ეოცენურ ვულკანიტებში. ოკეანური ფლიშოიდური სერიების შეცოცება მომიჯნავე 

კონტინენტურ ბლოკებზე და ოკეანური ქერქის ობდუქცია დაფიქსირებულია 

განსხვავებული ფორმის ვულკანური აქტივობებით, ანდეზიტური ვულკანიზმის 

პარალელურად ადგილი აქვს სუბტუტე და ტუტე ვულკანიზმს; გარდა ამისა, ასევე, 

გააქტიურდა ზოგიერთი ქერქული მაგმური კერაც.მაკროსტრუქტურების დესტ-

რუქციის პროცესი ჩრდილოეთში უკავშირდება პარატეთისის ფორმირებას, რასაც 

თან ახლავს ნაოჭა მთათა სისტემების წარმოქმნა მთელი პოსტკოლიზიური 

ეტაპის განმავლობაში, თუმცა ამ პროცესს არანაირი კავშირი არა აქვს ფუძე 

ლითონური საბადოების გენეზისთან. სქემა გვიჩვენებს, რომ ვულკანოგენური 

საბადოები, რომლებიც კავშირშია გეოდინამიკურ კომპლექსებთან, წარმოიქმნება 

შემდეგ პირობებში: 1- კიდურა ზღვების დეპრესიები (დივერგენტული ეტაპის 

ჰიდროთერმულ-დანალექი სპილენძის და პირიტ-პოლიმეტალური მინერალიზაცია, 

Cu - დაღესტანში და თურქეთში, პოლიმეტალური - აზერბაიჯანში); 2 - სხვადასხვა 

ასაკის რკალსშიდა ზღვიური აუზები (აღმოსავლეთ პონტიდების და მცირე 

კავკასიონის ჰიდროთერმულ-დანალექი და ეპიგენეტური Cu და Cu-Zn საბადოები. 

აწეულ ბლოკებში გვხვდება Au-პოლიმეტალური საბადოები - შაუმიანი - 

სომხეთში და ცერატეპე - თურქეთში); 3 - ნარჩენი რკალსუკანა ცარცული ასაკის 

ვულკანური სტრუქტურები (ეპიგენეტური ზედაპირული Cu, ბარიტის, ბარიტ-

პოლიმეტალურიდა Au-შემცველი საბადოები ბოლნისის რაიონში); 4-კოლიზიური 

ეოცენური დეპრესიები (ეპიგენეტური პოლიმეტალური საბადოები ვერცხლით და 

ოქროთი, ასევე ბარიტის საბადოები საქართველოში, სომხეთში და თურქეთში). 
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ყველაზე მნიშვნელოვანი საბადოები კონცენტრირებულია პირველი სამი ტიპის 

ვულკანური სტრუქტურების ფარგლებში.  

 
  

3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით 

დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები  
3.1. 

1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით,  პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწყებისა და 

დამთავრების წლები 

 

1. Research of the important geological heritage of Georgia (Caucasus) in order to include it in 

the, UNESCO global geoparks network; გეოლოგია, FR-21-10905. 2022-2025 

2. პრიმატების შემცველი ელდარის წყების დათარიღება და მტკვრის შუა აუზის ნამარხ 

ხერხემლიანთა უძველესი ფაუნები. გეოლოგია, FR-21-1979. 2022-2025. 
 

 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1. ე. გამყრელიძე - პროექტის ხელმძღვანელი, ა. ოქროსცვარიძე -კოორდინატორი, ბ. თორმეი 

სამეცნიერო კონსულტანტი, ძირითადი შემსრულებლები: გ.ბოიჩენკო, ს. გოგოლაძე, ი. 

სხირტლაძე. 

2. მ. ბუხსიანიძე - პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი, ნინო ქოროღლიშვილი - 

კოორდინატორი, ძირითადი შემსრულებლები: ს. ლაზარევი, კ. ქოიავა, დავით 

ლორთქიფანიძე. 
 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. საანგარიშო წელს შესწავლილ იქნა  მსოფლიოში არსებული იუნესკოს თითქმის  

ყველა გეოპარკის სტრუქტურა და ისტორია;  ჩატარდა საველე სამუშაოები შხარასა და 

უშბის პოტენციურ გეოპარკებზე; მუშავდება აღებული მასალა, მისი ნაწილი  გაიგზავა 

საანალიზოდ საზღვარგარეთ; იქმნება 1:25000-იანი მასშტაბის ციფრულ რუკები; 

საქართველოს პოტენციურ გეოპარკებზე მზადდება ვრცელი სტატია გამოსაქვეყნებ-

ლად; ამ პროექტის ფარგლებში შემსრულებლებმა მონაწილეობა მიიღეს ევროპის გეო-

პარკების მე-16 კონფერნციის მუშაობაში (ვერბანიაი, ალპები, იტალია); გამოქვეყნდა  

აბსტრატი ამ კონფერენციის მასალებში. 

2. პროექტი ფოკუსირებულია მტკვრის შუა აუზის გეოლოგიური ისტორიის გარდამტეხ 

მომენტზე - აღმოსავლეთ პარატეთისის ხერსონულ რეგრესიაზე - ამ დროს ჩნდება აქ 

პირველი ხმელეთი და ზღვა დიდი ხნით ტოვებს აღმოსავლეთ საქართველოს (დაახლ. 

5 მილიონი წლით, პლიოცენის დასასრულამდე). პროექტის მიზანია მტკვრის შუა 

აუზის ხმელეთის უძველესი ფაუნების ქრონოლოგიასა და მრავალფეროვნებაში 

გარკვევა. 2022 წელს განხორციელდა იაღლუჯას ხერხემლიანთა ფაუნის სამარხის 

გათხრა. გათხრები ჩატარდა ხელით, ნამახების ძალიან მჭიდრო კონცენტრაციის გამო. 

მოხსნილი ნალექები სველი წესით გაირეცხა და დათვალიერდა. მიმდინარეობს 

ნამახი ხელხემლიანი ფაუნის პრეპარაცია და იდენტიფიკაცია. გარდა ამისა სამხრეთ-

აღმოსავლეთ სქართველოში ლითოლოგიურად  დეტალურად აღიწერა ჭაჭუნას 

სარმატული ნალექების ჭრილი (დედოფლისწყაროს რაიონი) აღებულია პალეო-

მაგნიტური და მიკროპალეონტოლოგიური ნიმუშები შემდგომი კვლევებისთვის.  
 



13 
 
3.2. 

1) დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწყებისა და 

დამთავრების წლები 

1. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა- შეცოცებითი სარტყელის (საქართველო) პალეოცენ-ქვედა 

ეოცენური ნალექების იქნოლოგია და სედიმენტოლოგია. დედამიწის შემსწავლელი 

მეცნიერებები, გეოლოგია, FR-18-3765. 2019 -2022. 

2. თრიალეთის ქედის აღმოსავლეთი ნაწილის პალეოცენ-ქვედაეოცენური ნალექების 

სედიმენტოლოგია და იქნოლოგია. 7. საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები; 7.1 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები; 7.1.5 დედამიწის და მასთან დაკავშირებული 

გარემოს შემწავლელი მეცნიერებანი. (PHDF-19-501), 2019 -2022. 

3. დიზის სერიის რეგიონული და კონტაქტური მეტამორფიზმი. 1. საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებანი; 1.5 დედამიწის და მათთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი 

მეცნიერებანი; 1.5.6 გეოლოგია. (PHDF-19-159), 2019 -2022. 

4. თორიუმი-მომავლის ენერგია: მისი მადანგამოვლინებებისა და ფორმირების 

გეოლოგიური ფაქტორების კვლევა საქართველოში. დედამიწის შემსწავლელი 

მეცნიერებები, გეოლოგია/გეოქიმია. FR-18 -8122. 2019-2022. 
 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1. ზ. ლებანიძე - ხელმძღვანელი, ს. ხუციშვილი  - კოორდინატორი, ძირითადი 

შემსრულებლები: თ. ბერიძე, ნ. კობახიძე, კ. ლობჟანიძე, კ. ქოიავა, დ. მაქაძე, ნ. ხუნდაძე. 

2. ნ. კობახიძე (ინდივიდუალური გრანტი). 

3. ი. ჯავახიშვილი (ინდივიდუალური გრანტი). 

4. ა. ოქროსცვარიძე - ხელმძღვანელი, ძირითადი პერსონალი: კ.აქიმიძე, დ.ბლუშავილი, 

ს.გოგოლაძე. 
 

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 
შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. 2021-2022 წელს საველე სამუშაოები ჩატარდა მდ.მდ. მტკვრის და ალგეთის აუზებში. 

მდ. მტკვრის აუზში საველე  სამუშაოები შესრულდა ორ ეტაპად: კასპის, გორისა და 

წალკის მუნიციპალიტეტებში. მიზანი იყო საქართველოს გეოლოგიური რუკის 

მიხედვით პალეოცენ-ქვედაეოცენური ნალექების გავრცელების არეალში შერჩეულ 

ჭრილებზე დეტალური იქნოლოგიურ-სედიმენტოლოგიური კვლევების ჩატარება, 

მათში ბიოგენური და სედიმენტაციური სტრუქტურების გამოვლენისთვის. 

თრიალეთის ქედის აღმოსავლეთ ნაწილში შესრულდა აგრეთვე, მდ. მტკვრის 

მარჯვენა შენაკადების (მდ. ნიჩბისისწყალი, ხეკორძულა, სათოვლეხევი, დარბაზულა, 

ციხედიდი) და მათი წყალგამყოფების პალეოცენ-ქვედაეოცენური ნალექების 

დეტალური იქნოლოგიურ-სედიმენტოლოგიური კვლევა. შერჩეული პალეოცენ-

ქვედაეოცენური ნალექების ჭრილები შესწავლილ იქნა მსოფლიოში აპრობირებული, 

გეოლოგიური ჭრილების საველე იქნოლოგიურ-სედიმენტოლოგიური  აღწერის 

მეთოდით. გამოვლინდა ახალი ნამარხი ნაკვალევები და დაფიქსირდა ნალექებთან 

დაკავშირებული სედიმენტოლოგიური სტრუქტურები. აღმოსავლეთ თრიალეთის 

პალეოცენ-ქვედაეოცენური ნალექების იქნოლოგიურ-სედიმენტოლოგიური 

შესწავლის შედეგად გამოვლენილ იქნა ნამარხი ნაკვალევების 20 ადგილსაპოვებელი:  

გაგლუანთუბანი, ტუსრები, ორმოცი-1, ორმოცი-2, ორმოცი-3 (მდ. ტანას აუზი), 

ლული-1, ლული-2 (მდ. თეძამის აუზი), ალგეთი-1, ალგეთი-2 (მდ. ალგეთის აუზი), 

ნიჩბისი-1, ნიჩბისი-2, ნიჩბისი-3, ხეკორძი-კარიერი, სათოვლე, სათოვლე-0, სათოვლე-
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1, სათოვლე-2, სათოვლე-3, დარბაზულა, ციხედიდი (მდ. მტკვრის აუზი, კავთისხევი-

მცხეთის ზოლი). გარდა ამისა, აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა-რღვევითი სარტყელის 

ცარცულ ნალექებში ჩვენს მიერ პირველად იქნა გამოვლენილი  ნამარხი ნაკვალევების 

3 ადგილსაპოვებელი (მდ.-ების დარბაზულა, ხეკორძულა და ნიჩბისისწყლის 

ხეობები). კამერალური სამუშაოების ეტაპზე მოხდა ველზე მოპოვებული მასალის 

დამუშავება. ნამარხი ნაკვალევების ნიმუშების და ფოტოების სათანადო დამუშავების 

შემდეგ მოხდა მათი იდენტიფიცირება უცხოური იქნოლოგიური ატლასების და 

კატალოგების გამოყენებით. შედეგად, დღეისათვის თრიალეთის ქედის აღმოსავლეთ 

ნაწილის პალეოცენ-ქვედაეოცენურ ნალექებში დადგენილია 42 იქნოგვარის:  

Avetoichnus, Asteriacites, Belocosmorhaphe, Belorhaphe, Chondrites, Cardioichnus, 

Cochlichnus, Cosmorhaphe, Desmograpton, Gordia, Gyrophillites, Halimedides, Halopoa, 

Helicolithus, Helmintoidichnites, Helminthopsis, Helminthorhaphe, Inversocardioichnus 

(ჩვენს მიერ დადგენილი ახალი იქნოგვარი), Laevicyclus, Lorenzinia, Megagrapton, 

Multina, Nereites, Ophiomorpha, Oravaichnium, Paleodictyon, Phycosiphon, 

Phymatoderma, Planolites,  Polykampton, Protopaleodictyon, Ptichoplasma, 

Rotundusichnium, Scolicia, Spirophycus, Spirorhaphe, Taenidium,  Teredolites 

(ალოქტონური, მერქნის ფრაგმენტებში), Thalassinoides, Trichichnus, Urohelmintoida, 

Zoophycos  60-მდე იქნოსახე, ამასთან ისეთი ფორმები, როგორიცაა:  Cardioichnus ovalis 

Chondrites recurvus, Cosmorhaphe sinuosa,  Cosmorhaphe neglectens, Desmograpton 

dertonensis, Gordia indianensis, Halopoa storeana, Helicolithus sampelayoi, 

Helmintoidichnites isp., Inversocardioichnus orbicularis (ჩვენს მიერ დადგენილი ახალი 

იქნოსახე),  Laevicyclus isp., Lorenzinia nowaki, Megagrapton aequale, Phymatoderma 

alcicorne, Ptichoplasma vagans, Oravaichnium isp. - პირველად არის დადგენილი 

საქართველოს მეზო-კაინოზოურ ნალექებში. ნამარხ ნაკვალევებთან ერთად 

აღმოჩენილ იქნა მაკროფორამინიფერების ორი გვარის Bathysiphon და Rhizammina 

წარმომადგენლები. აჭარა-თრიალეთის აღმოსავლეთ ნაწილის ფარგლებში, ბორჯომის 

წყებაში გამოვლინდა სხვადასხვა ლითოფაციესები შესაბამისი იქნოკომპლექსებით: 

კონტინენტური ბექობის ფაციესი, მთავარი არხის და მისი განტოტებების, 

დისტალური დეპოზიციური ენების, ენებსშორისი, გამოტანის კონუსის შიდა და გარე 

კიდეების, აუზის დაბლობის ტურბიდიტული ფაციესები. დადგინდა გრავიტაციული, 

დინების და სხვ. სედიმენტაციური სტრუქტურები. შედგენილ იქნა პალეოცენ-

ქვედაეოცენური ნალექების გავრცელების არეალის ციფრული გეოლოგიური რუკა და 

ლეგენდა, კომპიუტერული პროგრამების (Sedlog, Corel) გამოყენებით აიგო ნამარხი 

ნაკვალევების შემცველი ჭრილების ლითო- და ბიოსტრატიგრაფიული სვეტები, 

მოხდა მათი კორელაცია. 

2. კვლევის მიზანი იყო თრიალეთის ქედის აღმოსავლეთ ნაწილში პალეოცენ-

ქვედაეოცენური ფლიშური (ტურბიდიტები) ნალექების (მდინარეების ტანას, 

კავთურას, თეძამის აუზები, და ამ ნალექების იზოლირებული გამოსავალი მდ. 

ალგეთის აუზში) შესწავლა კომბინირებული იქნოლოგიური და 

სედიმენტოლოგიური კვლევის მეთოდების გამოყენებით. კვლევის შედეგად 

თრიალეთის ქედის აღმოსავლეთი ნაწილის პალეოცენ – ქვედაეოცენურ ნალექებში 

აღმოჩენილ იქნა ნამარხი ნაკვალევების 12 ადგილსაპოვებელი, რომლებშიც 

განისაზღვრა 38 იქნოგვარის  47 იქნოსახე. დადგინდა ახალი იქნოგვარი Sursumichnus 

igen.nov. და ტიპური იქნოსახე Sursumichnus orbicularis isp. nov., რაც მნიშვნელოვანია 

რეგიონული სტრატიგრაფიის თვალსაზრისით ბორჯომის წყების ჭრილების 

კორელაციისთვის. გამოვლინდა ღრმა ზღვის Nereites-ის იქნოფაციესის სამივე 

სუბიქნოფაციესისთვის (ტურბიდიტული არხებისა და პროქსიმალური ენებისთვის 
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დამახასიათებელი სქელშრეებრივი ქვიშაქვების Ophiomorpha rudis-ის 

სუბიქნოფაციესი, ქვიშიანი, საშუალო- და თხელშრეებრივი „ნორმალური“ ფლიშის 

Paleodictyon -ის სუბიქნოფაციესი და ლამით მდიდარი დისტალური ფლიშის Nereites-

ის სუბიქნოფაციესი) დამახასიათებელი იქნოკომპლექსები. გამოვლინდა 

იქნოკომპლექსების შესაბამისი ნალექდაგროვების გარემო (კონტინენტური ბექობი, 

მთავარი არხი და მისი განტოტებები, დისტალური დეპოზიციური ენები, 

ენებსშორისი, გამოტანის კონუსის შიდა და გარე კიდეები, აუზის დაბლობი) და 

გამოიყო თითოეული გარემოსთვის დამახასიათებელი სხვადასხვა ლითოფაციესი 

(დებრიტი, ტურბიდიტი და ა.შ.). დადგინდა, რომ აჭარა-თრიალეთის როფი 

პალეოცენ-ქვედაეოცენურ დროში წარმოადგენდა ტურბიდიტური ნალექდაგროვების 

ღრმაწყლიან აუზს. 

3. კვლევის ძირითადი მიზანი იყო კონტაქტური და რეგიონული მეტამორფიზმის  

შესწავლა და მათ შორის მკვეთრი საზღვრის გატარება და ამასთან ერთად დიზის 

სერიაში განვითარებული ინტრუზიული სხეულების შესწავლა. კვლევის შედეგად 

დადგინდა: 1) დიზის სერიის ქანებს განცდილი აქვს რეგიონული მეტამორფიზმი 

მწვანე ფიქლების ფაციესის ყველაზე უფრო დაბალტემპერატურული ქლორიტ - 

სერიციტული სუბფაციესის პირობებში (T = 280-375 °C, P = 1.5-2.3 კბარ). 2) 

გეოქიმიური კვლევების საფუძველზე, დადგინდა, რომ დიზის სერიის მეტამორფული 

ქანების საწყისი მასალის ძირითად შემადგენელს წარმოადგენს ანდეზიტები და კირ-

ტუტე ბაზალტები. 3) ტოარსულის ბოლოს, გაბროული მდნარები შეიჭრა დიზის 

სერიის ქანებში, ხოლო მოგვიანებით, ბათურში, ამ ქანებში შემოიჭრა დიორიტ-

სიენიტურ-გრანიტოიდური მდნარები. 4) დიზის სერიაში განვითარებული 

შუაიურული მაგმატიტები ვულკანოგენურ-რკალური მაგმური ქანების ნიშნებით 

ხასიათდება. ეს და, აგრეთვე გეოქრონოლოგიური მონაცემები ცხადყოფს, რომ დიზის 

სერიაში შუაიურული მაგმური აქტივობა მცირე კავკასიონის იურულ სუბდუქციურ 

ზონასთანაა დაკავშირებული. 5) შუაიურული მაგმური ქანების შეჭრამ დიზის 

სერიაში გამოიწვია მნიშვნელოვანი კონტაქტურ-მეტამორფული გარდაქმნები. 

კონტაქტური ორეოლის ფარგლებში, კვლევის შედეგად დადგენილია 

მეტამორფიზმის სამი ზონა. დადგენილია მინერალური შედგენილობის ცვლილების 

პროგრესული ხასიათი და მინერალების დამახასიათებელი თავისებურებები. 

კონტაქტურად მეტამორფიზირებულ ქანებში მინერალთა გაჩენისა და გაქრობის 

მიხედვით, დადგენილია თითოეული ზონის საზღვრები. 6) დადგენილია 

კონტაქტური მეტამორფიზმის შემდეგი სუბფაციესები: ალბიტ-ეპიდოტ-რქაულური, 

ანდალუზიტ-ბიოტიტ-მუსკოვიტ-ქლორიტ- რქაულური და ანდალუზიტ-ბიოტიტ-

მუსკოვიტ-რქაულური. თითოეული სუბფაციესისთვის მოხდა P-T პირობების 

განსაზღვრა. დიზის სერიის კონტაქტური მეტამორფიზმის მაქსიმალური 

ტემპერატურა ≈ 570 °C აღწევდა, ხოლო წნევა ≈ 0.3-0.8 კბარის ფარგლებში მერყეობდა. 

7) ცირკონის U-Pb LA-ICP-MS დათარიღების მონაცემებით დაზუსტდა  სერიაში 

შეჭრილი ინტრუზივების ასაკი (166.5±4.6 Ma), რომელიც შეესაბამება დანაოჭების 

ბათურ ფაზისს. 8) გამოთქმულია მოსაზრება, რომ დიზის სერიისა და ყირიმის ვაკის 

ქანები ერთიან გარემოსა და მსგავსს გეოლოგიურ პირობებში ვითარდებოდა. 

4. პროექტის შესრულების შედეგად დადგინდა მადანგამოვლინებებისა და მათი 

ფორმირების გეოლოგიური ფაქტორები საქართველოს ტერიტორიაზე. ამჟამად, ჩვენი 

ცივილიზაცია  დგას  უდიდესი  გამოწვევის  წინაშე,  მიაკვლიოს  ისეთ  

ენერგორესურსს, რომელიც იქნება ეკოლოგიურად სუფთა და ამავე დროს, მისი 

მარაგები იქნება საკმარისი ხანგრძლივი სარგებლობისათვის. დღეს ერთ-ერთ ასეთ 

რესურსად მეცნიერები რადიაქტიურ ქიმიურ ელემენტ თორიუმს განიხილავენ. ამ 
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ელემენტს გააჩნია უდიდესი ენერგოშესაძლებლობები და მარაგები და ამავე დროს, 

ენერგეტიკული  თვალსაზრისით,  ეკოლოგიურად  გაცილებით  სუფთაა  ვიდრე 

ურანი. ჩვენ მიერ საქართველოში თორიუმის  კვლევის  პროექტი  ინიცირებულ  იქნა  

რუსთაველის  ეროვნულ სამეცნიერო  ფონდში,  რომელმაც  დააფინანსა  იგი და 

რომლის კვლევის შედეგები ჩვენს მიერ გამოცემულ წიგნშია განხილული.  
 

 

4. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 
4.1. 

1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი, დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 

1. აღმოსავლეთ პარატეთისის (ცენტრალური ევრაზია) გვიან მიოცენურ დროში 

ნალექდაგროვების ცვლილებების გავლენა ბიომრავალფეროვნების დინამიკაზე. 

გეოლოგია. FNS project 200021_197323 (შვეიცარიის ეროვნული ფონდი). 2021-2024. 
 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1. დ. ვასილიანი - პროექტის ხელმძღვანელი, პროექტის შემსრულებლები: კ. ქოიავა, მ. 

სტოიკა, ვ. იანენკო, ო. მანდიჩი, ი. ვასილევპოპა. 
 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. პროექტი წარმოადგენს მულტიდისციპლინური და მრავალეთნიკური გუნდის 

კოოპერაციას. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს, რუსეთის, უკრა-

ინისა და ყაზახეთის სარმატული და მეოტური ნალექების საყრდენ ჭრი-

ლებში დეტალური სედიმენტოლოგიური, ბიოსტრატიგრაფიული, მაგნიტოსრატი-

გრაფიული და გეოქიმიური კველევების ჩატარება. 2022 წ საქართველოს ტერი-

ტორიაზე დეტალურად შესწავლილი იყო სარმატული ნალექების ორი ჭრილი:   

პირველი ნადარბაზევის ჭრილი (კასპის რაიონი), დეტალურად აღიწერა სედი-

მენტოლოგიური კუთხით. აღებულია ნიმუშები მაგნიტოსტრატიგრაფიული, მიკრო 

(ფორამინიფერები, ოსტრაკოდები) და მაკრო (მოლუსკები) ფაუნისტური კვლე-

ვებისთვი; რაც შეეხება მეორე ჯგალის ჭრილს (წალენჯიხის რაიონი), დეტალურად 

აღიწერა სედიმენტოლოგიურ კუთხით, მხოლოდ სარმატული ჭრილის ქვედა ნაწილი 

(ქვედასარმატული). აღებულია ნიმუშები მაგნიტოსტრატიგრაფიული, მიკრო 

(ფორამინიფერები, ოსტრაკოდები) და მაკრო (მოლუსკები) ფაუნისტური 

კვლევებისთვის. დაიგეგმა ჯგალის ჭრილის სრულად შესწავლა 2023 წ. გარდა 

საქართველოს ჭრილებისა, პროექტის ფარგლებში შესწავლილი იყო ყაზახეთის 

ყარაგიეს ჭრილი. კვლევების პირველადი შედეგები წარდგენილი იყო შვეიცარიის 

გეომეცნიერებათა კონფერენციაზე მოხსენების სახით - „Timing and faunal responses to 

extreme water-level changes of theEastern Paratethys in the Caspian Basin during the 

Sarmatian Stage (lateSerravalian-Tortonian)“. 
 

 

 

4.2. 
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1) დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 

მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი, დამფინანსებელი 

ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა, პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 

1.  

 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1.  

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 
შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. 

 

5. პატენტები (არსებობის შემთხვევაში): 
5.1. საერთაშორისო პატენტები: 
საპატენტო თემატიკის სათაური; გამომგონებელი/ები და პატენტმფლობელი/ები; პატენტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

1.  

 

5.2. ეროვნული პატენტები 
საპატენტო თემატიკის სათაური; გამომგონებელი/ები და პატენტმფლობელი/ები; პატენტის 

საიდენტიფიკაციო კოდი 

1.  

 

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
6.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 

გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. ა. ოქროსცვარიძე, კ. აქიმიძე, დ. ბლუაშვილი, ს. გოგოლაძე, გ. ბოიჩენკო, რ. 

გაბრიელაშვილი. თორიუმი - მომავლის ენერგია და მისი მადანგამოვლინებები 

საქრატელოში; ISBN 978-9941-33-308-8; თბილისი; გამომცემლობა „უნივერსალი“; 222 

გვ. 

2. ფ. მაისაძე. კავკასიონის  სამხრეთი  ფერდობის  გეოლოგიური აგებულება  რიონისა და 

ლიახვის მდინარეთაშუეთში და ეოცენური ნალექების ფორმირების პირობები. ISBN 

ISBN 978-9941-9833-0-6; თბილისი; გამომცემლობა „სამშობლო“; 186 გვ. 

3. ნ. ბაგრატიონი, ლ. გვერდწითელი, ვ. გვახარია, ა. ჭირაქაძე ა. სურმავა. დარიშხანის 

სამრეწველო ნარჩენების განთავსებისა და გავრცელების არეალის ეკოლოგიური 

მდგომარეობის შეფასება. ISBN 978-9941-28-809-8. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“. 120 გვ.  

4. თ. შარაშიძე, ლ. გვერდწითელი, ვ. გვახარია, შ. ანდღულაძე. მდინარე არაგვის აუზის 

ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება და ანთროპოგენური ფაქტორების 

ზეგავლენის აღკვეთის პრევენციული ღონისძიებები. ISBN 978-9941-28-757-2. 

საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 168 გვ.  

 ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. თანამედროვე  მსოფლიოს  უდიდეს  პრობლემას CO2  ემისიით  განპირობებული 

კლიმატის ცვლილებები და რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს, ამ ემისიის 

მიზეზის, ნახშირწყალბადების მარაგების ამოწურვა წარმოადგენს. ამჟამად, ჩვენი 

ცივილიზაცია  დგას  უდიდესი  გამოწვევის  წინაშე,  მიაკვლიოს  ისეთ  

ენერგორესურსს, რომელიც იქნება ეკოლოგიურად სუფთა და ამავე დროს მისი 
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მარაგები იქნება საკმარისი ხანგრძლივი სარგებლობისათვის. დღეს ერთ-ერთ ასეთ 

რესურსად მეცნიერები რადიაქტიურ ქიმიურ ელემენტ თორიუმს განიხილავენ. ამ 

ელემენტს გააჩნია უდიდესი ენერგოშესაძლებლობები და მარაგები და ამავე დროს, 

ენერგეტიკული  თვალსაზრისით,  ეკოლოგიურად  გაცილებით  სუფთაა  ვიდრე 

ურანი. აღნიშნული მახასიათებლების გამო,  სწავლულები მას მომავლის მწვანე 

ენერგეტიკადაც კი განიხილავენ.  აღნიშნული მახასიათებლების გამო, თორიუმზე 

მომუშავე ენერგოგენერატორების შექმნასა და მისი მარაგის გაზრდაზე, ამჟამად 

მსოფლიოს თითქმის ყველა  განვითარებული  ქვეყანა  მუშაობს,  მათ  შორის  პატარა  

ქვეყნებიც.  გასაგები მიზეზების გამო, ჯერჯერობით ეს მნიშვნელოვანი საკითხი 

საქართველოში სახელმწიფოებრივ დონეზე არ განიხილება. ამიტომაც ჩვენ მიერ 

საქართველოში თორიუმის  კვლევის  პროექტი  ინიცირებულ  იქნა  რუსთაველის  

ეროვნულ სამეცნიერო  ფონდში,  რომელმაც  დააფინანსა  იგი  და  რომლის  კვლევის 

შედეგებიც ამ წიგნშია განხილული. წიგნი გამიზნულია საქართველოს გეოლოგიისა 

და მადნიანი საბადოების მკვლევართათვის  და  ამ  დარგის  სტუდენტებისათვის.  

გარდა  აღნიშნულისა, ვფიქრობთ ამ წიგნით დაინტერესდება ფართო საზოგადოებაც, 

განსაკუთრებით ახალგაზრდობა, ვისაც შესაძლოა  თორიუმის ეპოქაში მოუწიოს 

ცხოვრება.  

2. მონოგრაფიაში განხილულია კავკასიონის ნაოჭა სისტემის სამხრეთი ფერდობის იმ 

სეგმენტის გეოლოგიური აგებულების რიგი საკითხი, რომელიც მესტია-თიანეთის 

(ჩრდილოეთით) და გაგრა-ჯავის (სამხრეთით) ზონების მომიჯნავე ნაწილებს მოიცავს 

მდ.მდ. რიონსა და ლიახვს შუა. აქ ნალექების ორი მკვეთრად განსხვავებული ფა-

ციესია გავრცელებული: ფლიშური (ჩრდილოეთით) და ეპიკონტინენტური (სამხრე-

თით), რომლებიც ერთმანეთისაგან ფლიშური ზონის შეცოცების ფრონტალური ხაზ-

ითაა გამიჯნული. აღსანიშნავია, რომ საკვლევი ტერიტორიის  უმეტესი ნაწილი (ცხი-

ნვალის რეგიონი)  დღეს ოკუპირებული და მიუწვდომელია გეოლოგიური სამუშაოე-

ბის ჩასატარებლად. მონოგრაფიაში ახლებურადაა გაშუქებული რთული ტექტო-

ნიკური უბნების (უწერა, ყემულთა, კვაისა) გეოლოგიური აგებულება. ძირითადი ყუ-

რადღება გამახვილებულია ეოცენური წარმონაქმნების და განსაკუთრებით - ზედა-

ეოცენური ოლისტოსტრომების (ლოდ-ბრექჩიების) კომპლექსურ შესწავლაზე. განხი-

ლულია მათი ლითო-სტრატიგრაფია, ვულკანოგენ-დანალექი წარმონაქმნების პეტრ-

ოგრაფია და ასაკი,  ოლისტოსტრომების და ველური ფლიშის ადგილი დანალექი ქან-

ების კლასიფიკაციაში და სხვ. გარდა ამისა, განხილულია ზედაეოცენური წარ-

მონაქმნების წარმოშობის პალეოგეოგრაფიულ - ტექტონიკური პირობები. 
3. მონოგრაფიაში განხილულია რაჭისა და ქვემო სვანეთის სამრეწველო რეგიონებში 

დარიშხანის სამრეწველო ნარჩენების განთავსების პირობების ეკოლოგიური 

მდგომარეობის შეფასება, აგრეთვე დარიშხანის ტოქსიკური ნარჩენებით 

დაბინძურების გავრცელების ძირითადი და შესაძლო მიმართულებების დადგენა. 

მოცემულია ჩატარებული ექსპედიციური და ეკოქიმიური კვლევების შედეგების 

მიხედვით მდინარეების ლუხუნისა და ცხენისწყლის წყალსა და ფსკერულ 

დანალექებში დარიშხანის კონცენტრაციათა განაწილების, გავრცელების რიცხვითი 

მოდელი სტაციონარული წყაროების მიხედვით. გამოცემა განკუთვნილია 

გარემოსდაცვითი ინჟინერიის, საინჟინრო ეკოლოგიის მიმართულებით მომუშავე 

დოქტორანტების, მაგისტრანტების, ინჟინერ-ტექნიკური მუშაკებისა და მეცნიერი 

თანამშრომლებისათვის. 

4. მონოგრაფიაში განხილულია მდინარე არაგვის აუზის ფიზიკური გარემო, მასზე 

მოქმედი ნეგატიური ფაქტორები, მეწყერსაშიში და ერო-ზიული განვითარების 

უბნები, მცენარეული საფარის მდგომარეობა. პრიორიტეტულად გამოსახულია მდ. 
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არაგვის აუზის ეკოქიმიური კვლევები – წყლის ნიმუშის სრული ქიმიური და 

მიკრობიოლოგიური ანალიზი, მდინარის ფსკერული ნალექების ქიმიური ანალიზი, 

რომელიც განხორციელდა ISo და USEPA სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით. 

შესწავლილია და შეფასებული მდინარე არაგვის წყალზე ანთროპოგენური 

ფაქტორების გავლენა და დაბინძურების წყაროები, დასახლებული პუნქტების 

საკანალიზაციო კოლექტორებისა და ჩამდინარე წყლების გაწმენდის მდგომარეობა, 

ჟინვალის წყალსაცავის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ეკოლოგიური რისკები. 

დასახულია გარემოსდაცვითი და სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების, მდინარის 

დაბინძურებისაგან დაცვის პრევენციული ღონისძიებები და მონიტორინგის 

სტრატეგია. განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის 

სტუდენტებისათვის. 

 

6.2. სახელმძღვანელოები 
ავტორი/ავტორები; სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 

გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1.  

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. 
 

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 

(არსებობის შემთხვევაში); ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი; გამოცემის ადგილი, 

გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1.  

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. 
 

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის 

მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. I. Javakhishvili, T. Tsutsunava, G. Beridze, R.Vekua. Geochemistry of the Kirari- Abakuri 

Magmatic Complex of the Southern Slope Zone of the Greater Caucasus. საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, №2, ტ. 16, ISSN - 0132 – 1447; თბილისი, 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, გვ. 64-70. 

2. F.Maisadze. Tectonic structure of the Rivers Rioni and Liakhvi interfluve(within the 

Southern slope of the Greater Caucasus). თსუ-ს ალექსანდრე ჯანელიძის სახ. გეოლოგიის 

ინსტიტუტის შრომები, ახალი სერია, ნაკვ. 134; ISSN – 2667-9213; თბილისი, 

გამომცემლობა „სამშობლო“, გვ. 3-46.  

3.  ლ.ბაშელეიშვილი, ქ.გაბარაშვილი. ჰორიზონტალური და პარაზიტული მეორეული 

ნაოჭების სტრუქტურულ-კინემატიკური ინტერპრეტაცია. თსუ-ს ალექსანდრე 

ჯანელიძის სახ. გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ახალი სერია, ნაკვ. 134; ISSN – 

2667-9213; თბილისი, გამომცემლობა „სამშობლო“, გვ. 8-87.  

4. ს. ხუციშვილი, ლ. ფოფხაძე, ზ. ლებანიძე, მ. ჭიჭინაძე, ვ. ალანია. ახალი მონაცემები 

აღმოსავლეთ პარატეთისის მტკვრის ფორლანდური აუზის (საქართველო) ზედა 

მიოცენური ნალექების ბიოსტრატიგრაფიის შესახებ. თსუ-ს ალ. ჯანელიძის სახ. 

გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომები. ახალი სერია, ნაკვეთი 134. ISSN 2667-9213. 

თბილისი. გამომცემლობა „სამშობლო“, გვ. 100-116.   
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5. დ. შენგელია, თ. წუწუნავა, გ. ჭიჭინაძე, ლ. შუმლიანსკი, გ. ბერიძე, ი. ჯავახიშვილი. 

ძირულის კრისტალური მასივის (კავკასია) ცხეთიჯვრის ინტრუზივის იზოტოპური 

გეოქრონოლოგია და პეტროგეოქიმია. თსუ-ს ალექსანდრე ჯანელიძის სახ. გეოლო-

გიის ინსტიტუტის შრომები, ახალი სერია, ნაკვ. 134; ISSN – 2667-9213; თბილისი, 

გამომცემლობა „სამშობლო“, გვ. 7-33.  

6. მ. კავსაძე, გ. ვაშაკიძე, ქ. გაბარაშვილი, მ. ტოგონიძე, თ. ბერიძე, გ. ბერიძე, კ. ლობჟანიძე. 

კირტუფის  (ტრავერტინი,  შირიმი)  დეფინიციის,  შესწავლის,  წარმოშობის,  გავრცე-

ლებისა და გამოყენების ზოგიერთი ასპექტი. თსუ-ს ალექსანდრე ჯანელიძის სახ. 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. კავკასიონის  სამხრეთი  ფერდობის  ზონის  დიზის  სერიის  ფარგლებში  განვითარე-

ბულია კირარი-აბაკურის  მაგმური  კომპლექსი.  ბათურის  დროს  დიზის  სერიის  

ქანები  გაკვეთა  მაგმური ინტრუზივების კომპლექსმა, რომელიც მოიცავს კირარის და 

აბაკურის ინტრუზივებს, სოფ. დიზის მიდამოების ინტრუზივებს და, ასევე, რიგ 

პატარა სხეულს. კირარი-აბაკურის მაგმური  კომპლექსის  ქანები ძირითადად  

წარმოდგენილია  გრანიტოიდებით, პიროქსენიტებით,  გაბროებით, დიორიტებით, 

სიენიტებითა და მონცონიტებით. მიუხედავად იმისა, რომ დიზის სერიის  მაგმა-

ტიზმი  კარგადაა  შესწავლილი,  გეოქიმიის  საკითხები  არასაკმარისადაა  გამოკვლე-

ული. კირარი-აბაკურის  მაგმური  კომპლექსის  ქანების  გეოქიმიის  შესწავლის  

შედეგად გაირკვა,  რომ  მათ  აქვს  ვულკანური  რკალის  მაგმური  ქანებისთვის  

დამახასიათებელი  გეოქიმიური  მახასიათებლები,  რაც  სუბდუქციის  პირობებზე  

მიუთითებს.  კერძოდ,  მიგვაჩნია, რომ მაგმური აქტივობა დიზის სერიაში, მცირე 
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კავკასიონის ოკეანური აუზის (ნეოტეთისის) ჩრდილოეთ კიდეზე არსებულ,  

ჩრდილოეთისკენ  დაქანებულ  სუბდუქციის  ზონასთან  უნდა იყოს დაკავშირებული.  

2. სტატიაში განხილულია კავკასიონის ნაოჭა სისტემის სამხრეთი ფერდობის იმ სეგმე-

ნტის ტექტონიკური აგებულების რიგი საკითხი, რომლებიც მესტია-თიანეთის 

(ჩრდილოეთით) და გაგრა-ჯავის (სამხრეთით) ზონების მომიჯნავე ნაწილებს მოიცავს 

მდ.მდ. რიონსა და ლიახვს შუა. ამასთან გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ 

აღნიშნული ტერიტორიის უმეტესი ნაწილი (ცხინვალის რეგიონი) დღეს ოკუპ-

ირებული და მიუწვდომელია გეოლოგიური სამუშაოების ჩასატარებლად. სტატიაში 

ახლებურადაა გაშუქებული რთული ტექტონიკური უბნების (უწერა, ყემულთა, კვა-

ისა) აგებულება, სადაც ნალექების ორი მკვეთრად განსხვავებული ფაციესია გავრცე-

ლებული: ფლიშური (ჩრდილოეთით) და ეპიკონტინენტური (სამხრეთით), რომლ-

ებიც ერთმანეთისაგან ფლიშური ნალექების შეცოცების ფრონტალური ხაზითაა 

გამიჯნული. საკვლევ ტერიტორიაზე განვითარებული ნაოჭა სტრუქტურების საერთო 

დამახასიათებელ ნიშანს წარმოადგენს მათი განედური მიმართება და, ამასთან, 

ნაოჭების ღერძების აზევება დასავლეთი მიმართულებით და დაძირვა - აღმოსავლ-

ეთისკენ. 

3. ნაოჭა სტრუქტურების  ერთ-ერთ  გავრცელებულ ფორმას  წარმოადგენს მეორადი, 

პარაზტული ნაოჭები, რომლებიც ხშირად განლაგებულნი არიან უფრო დიდი ნაოჭა 

სტრუქტურების ფრთებში. უმეტესად მათი სივრცითი ორიენტაცია  ემთხვევა დიდი 

ნაოჭების  სივრცულ განლაგებას. ჩვეულებრივ ამ სტრუქტურების განლაგებით 

შესაძლებელია ქანებში ადგილობრივი ლოკალური დეფორმაციების  მიმართულების  

და ნიშნის დადგენა. ხშირად ჰორიზონტალური ნაოჭები ფიქსირდება შრეთა შორის 

გადადგილების შემთხვევაში ნაწევური დეფრმაციების თანხვდენისას. ჩვენს 

შეთხვევაში მეორადი, პარაზიტული ნაოჭების მიმართებები  კი არ ემთხვევა დიდი 

პლიკატიური სტრუქტურების მიმართულებებას, არამედ ძირითად მიმართულე-

ბასთან ქმნის 90-მდე კუთხეს, რაც დაკავშირებული უნდა იყოს  ჰორიზონტალური 

კუმშვის  პროცესში ქანების ლატერალურ ექსტრუზიასთან. აღნიშნული ნაშრომის 

მიზანი სწორედ ასეთი, სპეციფიური სტრუქტურების გამოვლენაა. ამ თვალსაზრისით  

საინტერესო ობიექტებს წარმოადგენს, აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აღმოსავლეთ 

დაბლოება და კავკასიონის  სამხრეთი ფერდობის  შარიაჟების ფრონტალური ზოლის 

ზოგიერთი მონაკვეთი აქ ჩვენს მიერ (2018-2020 წ.) ჩატარებული  საველე სამუშაოების 

შედეგად, პირველად დაფიქსირებული იქნა მეორადი პარაზიტული ნაოჭები, 

რომელთა ღერძული სიბრტყეების ორიენტაცია არ ემთხვევა დიდი ნაოჭების 

მიმართებებს, რომლებიც ფონურია აღნიშნული რეგიონისათვის. ამრიგად, 

კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის ფრონტალურ ნაწილში განვითარებულ სამხრეთ 

ვერგენტულ ხაზობრივი, განედური, პლიკატიური  სტრუქტურების ფრთებში 

ფიქსირდება  მცირე ზომის  პარაზიტული სტრუქტურები, რომელთა ღერძული 

სიბრტყეების დახრა დასავლური და აღმოსავლურია ე.ი. მიმართებების გასწვრივია. 
4. მტკვრის ფორლანდის ბიოსტრატიგრაფიულ კვლევებში წამყვანი ადგილი უჭირავს 

ზღვიურ მოლუსკურ ფაუნას. ჩვენს მიერ წარმოდგენილ სტატიაში აღწერილია 

აღმოსავლეთ პარატეთისის მტკვრის ფორლანდის ზედამიოცენური ნალექების  

ბიოსტრატიგრაფიული (მიკრო- და მაკროფაუნა) დანაწილება. საკვლევი რაიონი 

მდებარეობს საქართველოს ტერიტორიის უკიდურეს სამხრეთ-აღმოსავლეთ (დედო-

ფლისწყაროს რაიონი, მდ. იორის მარჯვენა სანაპირო) ნაწილში. ახალი ფაქტიური 

პალეონტოლოგიური მასალის (ორსაგდულიანი მოლუსკების და ოსტრაკოდების) 

შესწავლის შედეგად,  სარმატში გამოიყო სამი სტრატიგრაფიული დონე: ზღვიური 

ბესარაბულის (შუასარმატული)  ზედა ნაწილი -„გარდამავალი შრე“, ხერსონულის 
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(ზედასარმატული) ზღვიური ნალექები და  კონტინენტური ფერადი „ელდარის“ წყება 

და მეოტურის დასაწყისი. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული სტრატონები, მათთვის 

დამახასიათებელი კომპლექსებით, მდებარეობს სრულიად გარკვეულ სტრატიგრაფი-

ულ დონეზე და დასაბუთებულია პალეონტოლოგიურად. დაფიქსირდა სტრატი-

გრაფიული საზღვარი ბესარაბულსა („გარდამავალი შრე“) და ხერსონულს (ზედა-

სარმატული) შორის. აღმოსავლეთ პარატეთისის აღმოსავლეთ საქართველოში, 

პირველად იქნა ნანახი Congeria sp.  Anisus sp.  და  Mactra (Mactra) superstes David., 

რომელიც ამ ნალექებს მეოტურად ათარიღებს. აქამდე ეს ფორმები ცნობილი იყო 

მხოლოდ დასავლეთ საქართველოში. აღმოსავლეთ საქართველოში, მიკრო- და მაკრო 

ორგანიზმების შეწავლის საფუძველზე, პირველად  დაფიქსირდა მეოტური ზღვიური 

ნალექები. ეს არის წინასწარი შედეგები, რომელიც მივიღეთ ჩვენს მიერ ჩატარებული 

ბიოსტრატიგრაფიული კვლევის შედეგად.  

5. ძირულის კრისტალური მასივის ალპურამდელი კრისტალური ფუნდამენტი გაშიშ-

ვლებულია შავი ზღვა - ცენტრალური ამიერკავკასიის ტერეინის ფარგლებში. მასივში 

განვითარებულ სხვადასხვა ასაკის, შედგენილობისა და გენეზისის წარმონაქმნებს 

შორის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ბაზიტურ ინტრუზივებს. მათ შორისაა 

პეტროგეოქიმიურად და გეოქრონოლოგიურად სუსტად შესწავლილი ცხეთიჯვრის 

სუსტადმეტამორფული პალეოზოური ბაზიტები (მეტაგაბრო, გაბრო-დიაბაზი, 

დიაბაზი და მათთან თანდათანობითი გადასვლებით დაკავშირებული გაბრო-

ამფიბოლიტებით. მათში პირველადი მაგმური სტრუქტურა და მინერალები მეტ-

წილად შენარჩუნებულია), რომელთა ასაკობრივი თანამიმდევრობა დამყარებულია 

ბაზიტების ურთიერთობებზე კამბრიულამდელ კვარც-დიორიტულ გნეისებთან და 

გვიანბაიკალურ პლაგიოგრანიტ-გრანიტული სერიის ქანებთან. ცხეთიჯვრის გაბრო-

ული ინტრუზივი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ახალგაზრდაა ძირულის კრისტალური 

მასივის ალპურამდელ ბაზიტებს შორის. მათ შესახებ გეოქიმიური და გეოქრონო-

ლოგიური მონაცემები მცირეა და მოცემულია მხოლოდ გ. ზაქარიაძისა და სხვ. (1998) 

სტატიაში. წარმოდგენილი კვლევა ჩატარდა აღნიშნული ბაზიტების დეტალური 

პეტროგეოქიმიური შესწავლისა და მათი ასაკის დადგენის მიზნით. მიღებული 

შედეგები გარკვეულ წვლილს შეიტანს ძირულის კრისტალური მასივის 

ალპურამდელი ფუნდამენტის ჩამოყალიბების პროცესის დაზუსტებაში, გეოლო-

გიური გარემოსა და გეოდინამიკური პირობების დადგენაში და მასივის ფარგლებში 

განვითარებული პალეოზოური მაგმური და გეოტექტონიკური მოვლენების 

რეკონსტრუქციაში. ცხეთიჯვრის ბაზიტების კვლევა შესრულდა თანამედროვე 

მეთოდების გამოყენებით. მთავარი, იშვიათი და იშვიათმიწა ელემენტების ანალიზი 

ჩატარდა ფლუორესცენციური სპექტრომეტრის (XRF) გამოყენებით. ქანების ასაკი 

განისაზღვრა ცირკონების დათარიღების U-Pb LA-ICP-MS მეთოდით. ცხეთისჯვრის 

ბაზიტებში ცირკონების U-Pb LA-ICP-MS დათარიღების მეთოდით ჩვენს მიერ 

შესრულებულია 34 ლოკალური გაზომვა. კვლევის შედეგად, დადგინდა ცირკონების 

სამი ასაკობრივი პოპულაცია: I - 2932-2072 Ma, II – 441-366 Ma და III – 360-300 Ma. 

პირველი და მეორე გენერაციის ცირკონები გარეგნული კონფიგურაციით არ 

განსხვავდება ერთმანეთისგან. ისინი წარმოდგენილია უსწორმასწორო ფორმის 

მარცვლებით, კრისტალოგრაფიური ფორმების გარეშე. მესამე ჯგუფის ცირკონები, 

უმეტეს შემთხვევაში, იდიომორფულია და ხასიათდება კარგად გამოხატული 

გრძელპრიზმულ-პირამიდული ჰაბიტუსით (სურ. 5). პირველი ჯგუფის ცირკონების 

ასაკი ინტრუზივის მიერ სიალური შრის ქვემოთ მდებარე მაფური შრიდან 

შეტაცებული ცირკონების ასაკია. ცირკონების მეორე და მესამე პოპულაციების 

კონკორდატული ასაკებია 427.1±8.3 და 328.7±1.5 Ma, ვარისკული ციფრები 
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ძირითადად ფიქსირდება მესამე ჯგუფის ცირკონებში და, იშვიათად, მეორე ჯგუფის 

ცირკონების გარშემო გაჩენილ არშიებში. გარდა ამისა, ორივე ჯგუფში გამოიყოფა 

ცირკონები, რომელთა ასაკები ძალიან შორს დგას კონკორადტული ასაკებისგან. 

როგორც ჩანს, ამ შემთხვევაში, ცირკონებში, თვითდაშლის - მეტამიქტიზაციის 

პროცესების შედეგად, მოხდა ტყვიის გარკვეული ნაწილის დაკარგვა, რამაც 

გამოიწვია ასაკების გაახალგაზრდავება.  შეიძლება დავუშვათ, რომ 427.1±8.3 Ma ეს 

არის ცხეთიჯვრის ინტრუზივის პროტოლითის ასაკი. თუმცა, რადგან აღნიშნული 

პოპულაციის ცირკონებს არ ახასიათებს გამოხატული კრისტალოგრაფიული ფორ-

მები, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ისინიც შეტაცებულია ინტრუზივის ქანების 

კრისტალიზაციის პროცესში. კონკორდული ასაკის - 328.7±1.5 Ma შესაბამისი 

ცირკონების პოპულაცია, დიდი ალბათობით გაჩენილი იყოს ძირულის კრისტალური 

მასივის ფარგლებში ფართოდ გავრცელებული გრანიტების ზეგავლენით. შესწავ-

ლილია ცხეთიჯვრის გაბროული ინტრუზივის პეტროგენული, იშვიათი და იშვიათ-

მიწა ელემენტების 14 ნიმუში. Na2O+K2O vs FeO vs MgO, Na2O+K2O-SiO2, Fe* vs SiO2, TiO2 

vs Zr(P2O5*104), Zr/Y vs Ti/Y, Cr vs Y, Zr vs Ti/100 vs Sr/2, MnO vs TiO2/10 vs P2O5 

დიაგრამების მიხედვით ცხეთიჯვრის ბაზიტებში, პეტროგენული, იშვიათი და 

იშვიათმიწა ელემენტების განაწილების შესწავლით დადგინდა, რომ ბაზიტები 

ტოლეიტურ-ბაზალტური და ბაზალტურ-ანდეზიტური შედგენილობისაა. ისინი 

გეოქიმიური ნიშნებით შეესაბამება კუნძულთარკალურ ტოლეიტებს, ნაწილობრივ - 

ოკეანური კუნძულების ტუტე ბაზალტებს. ინტრუზივის ფრომირებაში მონაწი-

ლეობდა როგორც მანტიური (ოკეანური), ასევე კონტინენტური ქერქის მასალაც.     
6. მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების ვულკანოლოგები, სედიმენტოლოგები და სპელეო-

ლოგები კირტუფებს დღესდღეობით შეისწავლიან არა მხოლოდ როგორც სამშენებლო 

ნედლეულს, არამედ როგორც ქემოგენური გენეზისის განსაკუთრებულ ტიპს, 

ჩამქრალი, მიძინებული და აქტიური ვულკანური კერების მდგომარეობის განმ-

საზღვრელ ფაქტორს და კარსტული პროცესების მარკერს. ავტორთა ჯგუფის მიერ 

2007 წლიდან  საქართველოს კირტუფებზე დაკვირვებისას  გამოიკვეთა გარკვეული 

ხარვეზები - აღწერილი და ნაწილობრივ შესწავლილია მხოლოდ თრუსოს ხეობის და 

მთიულეთის ტრავერტინები; არ არის განსაღვრული კირტუფების გენეზისი, პეტრო-

ლოგიური და პეტროფიზიკური მახასიათებლები. ამ თვალსაზრისით საქართველო, 

როგორც  ვულკანური  და მნიშვნელოვანი  კარსტული  წარმონაქმნების  პროვინცია, 

განსაკუთრებულად საჭიროებს კირტუფების ღრმა კვლევას. მნიშვნელოვან პრობ-

ლემად ისახება კირტუფების დეფინიციის საკითხიც, რომელიც არათუ საქართვე-

ლოში, არამედ მსოფლიოს წამყვან გეოლოგიურ სკოლებშიც აღინიშნება. სტატიაში 

მოყვანილია როგორც არაერთი ავტორის განმარტება, ისე საავტორო მოსაზრებებიც. 

საგულისხმოა კირტუფების, კერძოდ კი ტრავერტინების ქართული ისტორიული 

ტერმინის „შირიმის“ საკითხიც. ეს ტერმინი საყოველთაო გამოყენებაშია ქართველი 

ხელოვნებათმცოდნეების, არქიტექტორების, რესტავრატორებისა და არქეოლოგების 

მიერ. ავტორების აზრით, დარგთაშორისი კომუნიკაციის გაძლიერებისა და ქართული 

ტრენდის შექმნისთვის სასარგებლო იქნებოდა ქართულ გეოლოგიაშიც „ტრავერ-

ტინის“ ნაცვლად „შირიმი“ შემოგვეღო. სტატიაში მოცემულია გუდამაყარის ქედის 

ექსპედიციის შედეგები და ზოგიერთი ტრავერტინის პეტროგრაფიული შლიფების 

ფოტომასალა და რენტგენოგრამები. 

7. ლოქის კრისტალური მასივი მდებარეობს სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველოში 

დმანისისა და ბოლნისის ადმინისტრაციულ რაიონებში. ის წარმოადგენს ამიერ-

კავკასიის კრისტალური სუბსტრატის აღზევებულ ნაწილს და განლაგებულია ლოქის 

(სომხითის) ქედის სამხრეთ ფერდობზე. მისი ფართობია 100 კმ2. მასივი აგებულია 
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პალეოზოური ასაკის კრისტალური ფიქლებით, სუსტად დაგნეისებული ბრეტონული 

ასაკის კვარციანი დიორიტებით, გვიანვარისკული გრანიტებითა და სხვადასხვა შედ-

გენილობის ბათური ასაკის გრანიტებით. მასივი იკვეთება აპლიტების, პეგმატიტების, 

გაბროებისა და დიაბაზის სხვადასხვა სიმძლავრის სხეულებით. მასზე 

ტრანსგრესიულად არის განლაგებული ლიასური ასაკის ტერიგენული ნალექები. 

ლოქის მასივში გამოყოფილია მცირე ზომის იურული, ცარცული და ეოცენური ასაკის 

დიორიტული შემადგენლობის ინტრუზივები, რომლებიც თავის მხრივ იკვეთება 

აპლიტების ძარღვებით. ამავე ასაკის გაბროებს მცირე სიმძლავრის მქონე სხეულების 

სახე აქვს. დიორიტები და გაბროები იკვეთება აპლიტის ძარღვებით. ცარცული 

მაგმატიზმი ლოქის კრისტალური მასივის ფარგლებში მცირე გავრცელებისაა. მდ. 

ჯანდარისა და გორასწყალის ხეობებში პატარა ზომის ინტრუზივები წარმოდგენილია 

მესამეული ასაკის კვარციანი დიორიტ-პორფირიტებით. ჩვენი კვლევის საფუძველზე, 

გამოვთქვამთ ვარაუდს, რომ ცარცულ დროში ლოქის კრისტალურ მასივზე 

მაგმატიზმი სუსტად გამოვლინდა. იგი დაიწყო 94 მლნ. წლის წინ, სხვადასხვა 

სიმძლავრის დიაბაზის დაიკების ჩამოყალიბებით, ხოლო 80 მლნ. წლის წინ, მდ.მდ. 

ჯანდარისა და გორასწყლის ხეობებში, ძირითადად ჩამოყალიბდა კვარციანი 

დიორიტ-პორფირიტების მცირე ზომის სხეულები. დიორიტულ მაგმას მოყვა 

გრანიტული მაგმის შემოჭრა, რაც გამოიხატა მცირე სიმძლავრის პლაგიოაპლიტური 

შემადგენლობის ძარღვების ჩამოყალიბებაში.  

8. ვულკანოგენური საბადოები ტიპიურია ევრაზიის კონტინენტის აქტიური პალეო-

კიდეებისათვის, უფრო ზუსტად, მათი "ფრაგმენტებისათვის" - მიკროფილების-

თვის (სკვითური, ტრანსკავკასიურ-პონტური), რომლებიც ურთიერთქმედებს 

გონდვანის პასიურ პალეოკიდეებთან (კირშეჰირის, ტაურუსისა და დარალაგეზის 

ბლოკები). კონტინენტური ბლოკები ერთმანეთისაგან გამოყოფილია ნაკერის 

ზონით, რომლის დიდ ნაწილზეც აღინიშნება ულტრაბაზიტური "მელანჟი". 

სხვადასხვა პუბლიკაციების მიხედვით, ალპიდების გეოლოგიურ გარემოს განსა-

ზღვრავს მთავარი ისეთი ტექტონიკური მოვლენები, როგორიცაა: 1- ირანის 

მიკროფილის გამოყოფა გონდვანისაგან პერმულ-ტრიასულ დროში და მისი 

შეზრდა (ამალგამაცია) ევრაზიის აქტიურ კიდესთან; 2- ნეოტეთისის გახსნა 

გვიანტრიასულ-ადრეიურულში რიფტული სისტემების სავარაუდოდ, ორივე გან-

შტოების)  (წარმოქმნით; 3- ოკეანური კომპლექსების ობდუქცია სენონურში, რაც 

გამოიხატება ოკეანის გაქრობით. ზემოთ აღნიშნული მოვლენები გვიჩვენებს 

ალპური ციკლის ისტორიულ-გეოლოგიური განვითარების ძირითად საფეხუ-

რებს: მიკროფილების დივერგენცია (ტრიასულ-ადრეიურული), რამაც გამოიწვია 

ნეოტეთის ის განშტოებების ფორმირება და მანტიური დიაპირიზმის გააქტი-

ურება; კონვერგენცია (გვიანბაიოსურ-ადრეცარცული) − განსაკუთრებით კუნ-

ძულთა რკალის ტიპის ანდეზიტური ვულკანიზმით ტრანსკავკასიურ-პონტური 

მიკროფილის კიდეებზე და რიფტოგენული ვულკანიზმით მის ცენტრალურ 

ნაწილში. კუნძულთა რკალის ტიპის ვულკანური აქტივობა მაქსიმალურად 

გამოვლინდა ტრანსკავკასიაში ბაიოსურ-გვიანიურულში, ხოლო აღმოსავლეთ 

პონტიდებში - ტურონულ-სანტონურში. მოგვიანებით, სტრუქტურულ-ფაციესუ-

რი ანალიზის საფუძველზე მკვლევართა ჯგუფმა შექმნა სქემა, სადაც დამაჯერებ-

ლად არის ნაჩვენები განსხვავებები ტრანსკავკასიურ-პონტური ფილის ცალკე-

ული სეგმენტის ინდივიდუალური გეოდინამიკური განვითარების პროცესში. 

კოლიზიის დასაწყისი განსხვავებული იყო დროში დასავლეთ და აღმოსავლეთ 

ნაწილებში, ტრანსკავკასიისა და დარალაგეზის ბლოკის შეერთებას ადგილი ჰქო-

ნდა კონიაკურში, მაშინ, როცა აღმოსავლეთ პონტიდების კარბონატულ ბაქნებზე 



25 
 

მიერთება მოხდა გვიანკამპანურში. კოლიზიის ეტაპზე გვიანცარცულ-ეოცენურში, 

პირველად ვულკანური აქტივობა დაფიქსირდა რკალსუკანა აუზებში და 

მოგვიანებით - ძველ ტექტონიკურ სტრუქტურებში განვითარებულ დეპრესიებში, 

ეოცენურ ვულკანიტებში. ოკეანური ფლიშოიდური სერიების შეცოცება მომიჯნავე 

კონტინენტურ ბლოკებზე და ოკეანური ქერქის ობდუქცია და ფიქსირებულია 

განსხვავებული ფორმის ვულკანური აქტივობებით, ანდეზიტური ვულკანიზმის 

პარალელურად ადგილი აქვს სუბტუტე და ტუტე ვულკანიზმს; გარდა ამისა, ასევე, 

გააქტიურდა ზოგიერთი ქერქული მაგმური კერაც. მაკროსტრუქტურების 

დესტრუქციის პროცესი ჩრდილოეთში უკავშირდება პარატეთისის ფორმირებას, 

რასაც თან ახლავს ნაოჭა მთათა სისტემების წარმოქმნა მთელი პოსტკოლიზიური 

ეტაპის განმავლობაში, თუმცა ამ პროცესს არანაირი კავშირი არა აქვს ფუძე 

ლითონური საბადოების გენეზისთან. სქემა გვიჩვენებს, რომ ვულკანოგენური 

საბადოები, რომელიც კავშირშია გეოდინამიკურ კომპლექსებთან, წარმოიქმნება 

შემდეგ პირობებში: 1- კიდურა ზღვების დეპრესიები (დივერგენტული ეტაპის 

ჰიდროთერმულ-დანალექი სპილენძის და პირიტ-პოლიმეტალური მინერალიზაცია, 

Cu - დაღესტანში და თურქეთში, პოლიმეტალური - აზერბაიჯანში); 2 - სხვადასხვა 

ასაკის რკალსშიდა ზღვიური აუზები (აღმოსავლეთ პონტიდების და მცირე 

კავკასიონის ჰიდროთერმულ-დანალექი და ეპიგენეტური Cu და Cu-Zn საბადოები. 

აწეულ ბლოკებში გვხვდება Au-პოლიმეტალური საბადოები - შაუმიანი - 

სომხეთში და ცერატეპე - თურქეთში); 3 - ნარჩენი რკალსუკანა ცარცული ასაკის 

ვულკანური სტრუქტურები (ეპიგენეტური ზედაპირული Cu, ბარიტის, ბარიტ-

პოლიმეტალური და Au- შემცველი საბადოები ბოლნისის რაიონში); 4 - კოლიზი-

ური ეოცენური დეპრესიები (ეპიგენეტური პოლიმეტალური საბადოები ვერცხლით 

და ოქროთი, ასევე ბარიტის საბადოები საქართველოში, სომხეთში და თურქეთში). 

ყველაზე მნიშვნელოვანი საბადოები კონცენტრირებულია პირველი სამი ტიპის 

ვულკანური სტრუქტურების ფარგლებში. დივერგენტული ეტაპის ჰიდრო-

თერმულ-დანალექი საბადოები აღმოჩენილ იქნა კავკასიონის მთავარი ქედის 

აღმოსავლეთ ნაწილში, ფიქლებში და პონტიდების დასავლეთ ნაწილში (კიურეს 

კომპლექსი). მადნიანი სხეულები არის ალოქტონურ ფარებზე, ამასთან ზოგი-

ერთი მათგანი ინტენსიურად დისლოცირებულია; პირველადი მინერალიზაცია 

ხშირად განიცდის მეტამორფულ სახეცვლას (კიზილდერე, დაღესტანი). 

საქართველოში, ბოლნისის რაიონში, ვულკანურ-ტექტონიკური დეპრესია 

ამოვსებულია ანდეზიტ-დაციტური ლავური პიროკლასტოლითებით და ტურონულ-

ადრესანტონური მარჩხი ზღვის ტერიგენული ნალექებით და გვიანსანტონური 

რიოდაციტური ლავებითა და იგნიმბრიტებით. ქვედა ვულკანოგენურ-დანალექი 

წყება აგებულია K-Na გრანოდიორიტ პორფირებითა და კვარციანი დიორიტებით. 

საკუთრივ მადნეული საბადოს ფარგლებში, რომელიც მდებარეობს დიდი ვულკა-

ნური ნაგებობის ფერდზე, რიოდაციტური შედგენილობის ექსტრუზივის და 

იგნიმბრიტების ეკრანის ქვეშ, იდენტიფიცირებულია სივრცობრივად იზოლირებული 

სპილენძის, ბარიტ-პოლიმეტალური, ბარიტისა და ოქროს (მეორად კვარციტებში) 

მადნები. 

9. შეიქმნა ფოთის სანაპიროს დაცვის გადაუდებელი აუცილებლობა. ამავე დროს, უნდა 

აღინიშნოს, რომ მხოლოდ ფლეთილი ქვისგან აგებული ბერმის აღდგენა არ იქნება 

საკმარისი, ეს ღონისძიება ვერ უზრუნველყოფს ნაპირის დაცვას ხანგრძლივი დროის 

განმავლობაში. აუცილებელია ქალაქის ფარგლებში დამცავი ნაპირგასწვრივი 

პლაჟების შექმნა. შემუშავებულია ნაპირის დაცვის ღონისძიებები, რომელთა 

დანერგვა გააუმჯობესებს ნაპირების არსებულ მდგომარეობას. სანაპიროს წარეცხვის 
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პროცესი დაიწყო მას შემდეგ, რაც ქ. ფოთის წყალმოვარდნებისგან დაცვის 

უზრუნველსაყოფად, 1939 წელს, მდ. რიონის ძირითადი ნაწილი გადააგდეს მდ. 

ნაბადას მიმართულებით. თუმცა, ამ ღონისძიებამ სრულად ვერ დაიცვა ქალაქი 

დატბორვისგან. ქალაქის ფარგლებში დამცავი ნაპირგასწვრივი პლაჟების შექნისა და 

ქალაქის დატბორვისაგან დაცვის მიზნით ნაშრომში წარმოდგენილია ჩვენს მიერ 

შემუშავებული ღონისძიებები და რეკომენდაციები.  

10. წარმოდგენილი ნაშრომის მიზანია ბუნებრივ ობიექტებში (ქანები, ნიადაგი, წყალი, 

მდინარეებისა და ზღვის ფსკერული ნალექები) ლითიუმის განსაზღვრის მეთოდის 

შერჩევისას ლაბორატორიების შესაძლებლობების შეფასება ლაბორატორიათაშორისი 

სამუშაოების გამოყენებით. კვლევებში გამოყენებული იყო სერტიფიცირებული 

სტანდარტული ნიმუშები, ლითიუმი განისაზღვრა ატომურ-აბსორბციული და 

ატომურ-ემისიური მეთოდებით. ორ სხვადასხვა ლაბორატორიაში მიღებული 

შედეგების შეფასება ჩატარებულია 3 კრიტერიუმის: z - კოეფიციენტის, ერთსინჯიანი 

და ორსინჯიანი t-ტესტის გამოყენებით. დადგენილია, რომ გამოცდები ჩატარდა 

კორექტულად, პარალელური განსაზღვრის შედეგები აკმაყოფილებს სიზუსტის 

ნორმებს, მინაცემებს შორის გადახრები უმნიშვნელოა. შეიძლება დავასკვნათ, რომ 

ორივე ლაბორატორიას აქვს შესაძლებლობა გამოიყენოს აღნიშნული მეთოდები 

გარემოს ობიექტებში ლითიუმის რაოდენობრივი განსაზღვრის მიზნით. 

11. საერთაშორისო პროექტის „შავი ზღვის სანაპირო ზოლში საზღვაო ნარჩენების 

შემცირების ინოვაციური მეთოდები და ტექნოლოგიები” (BSB 552) ძირითად მიზანს 

წარმოადგენდა შავი ზღვის გარემოს მყარი ნარჩენებით დაბინძურების შემცირება და 

ნარჩენების სწორი მართვის პრინციპების შემუშავება. პროექტის მონაწილე სამი წევრი 

სახელმწიფოს (საქართველო, ბულგარეთი და რუმინეთი) სამეცნიერო ჯგუფების მიერ 

მოწოდებული საზღვაო ნარჩენების მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე, 

ჩამოყალიბდა მონაცემთა ბაზა, რომლის მიხედვითაც შეიქმნა წყალში ნაგვის 

განაწილების ინტერაქტიული რუკა. ნაშრომში მოყვანილია ნარჩენების მართვის 

ღონისძიებები, რომელთა განხორციელება ხელს შეუწყობს საზღვაო აკვატორიების 

ნარჩენებით დაბინძურებისაგან დაცვას. ზღვის მყარი ნარჩენების რაოდენობრივი 

შეფასება და მისი მახასიათებლების კვლევა კი წარმოადგენს მნიშვნელოვან 

კომპონენტს ზღვის გარემოს ეკოლოგიური სტატუსის შეფასების პროცესში. 

12. ნაშრომში წარმოდგენილია ნაბეღლავის საბადოს ჰიდროკარბონატულ-ნატრიუმიანი 

მინერალური წყლების თანმხლები გაზების კვლევის შედეგები.  გაზური 

შემადგენლობის კვლევის შედეგებით - წყალი ნახშირორჟანგიანია, აგრეთვე შეიცავს 

აზოტსა და ჟანგბადს. სხვა გაზების (მეთანი, ეთანი, ნახშირჟანგი, გოგირდწყალბადი) 

შემცველობა არ ფიქსირდება. შემადგენელი გაზები მინერალური წყლების ხარისხზე 

ნეგატიურ ზემოქმედებას არ ახდენს. წყლებში გახსნილი და სპონტანური გაზების 

თვისობრივი და რაოდენობრივი შემადგენლობა სტაბილურია და სეზონური 

ცვლილებები არ აღინიშნება. საარქივო მონაცემებთან შედარებითი ანალიზით, ჩანს, 

რომ გაზთა ნარევის თვისობრივი შემადგენლობა ოცდაათწლიანი პერიოდის 

განმავლობაში არ არის შეცვლილი; რაოდენობრივი მაჩვენებლები კი შემცირებულია, 

რაც, შეიძლება აიხსნას ჭაბურღილების ახალი ადგილმდებარეობის 

გეოსტრუქტურული ფაქტორებით, წყლების მოპოვების და ჭაბურღილების 

საექსპლუატაციო რეჟიმების განსხვავებით. 

 

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 
7.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
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ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 

გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. I. Gamkrelidze. Chapter in the book: The physical Geography of Georgia  (Editors N. 

Bolashvili, V. Neidze). eBook ISBN 978-3-030-90753-2 Series ISSN 2366-8865 DOI 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-90753, Springer. 
 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. წიგნის ამ თავში მოცემულია საქართველოს გეოლოგიური აგებულების ზოგადი 

მიმოხილვა. საქართველოს ტერიტორია ხმელთაშუა ზღვის (ალპურ-ჰიმალაიური) 

კოლიზიური ოროგენული სარტყლის კავკასიური სეგმენტის შემადგენელი ნაწილია. 

დანალექი ქანების ლითოლოგიური ხასიათი და წყალქვეშა ვულკანიტების შედ-

გენილობა განხილულია საქართველოს სხვადასხვა ტექტონიკურ ზონაში. საქართველოს 

ტერიტორიამ, როგორც კავკასიის შემადგენელმა ნაწილმა, განიცადა ხანგრძლივი და 

რთული ტექტონიკური ევოლუცია და შეიცავს სხვადასხვა ტიპის, მასშტაბის და 

გენეზისის მქონე ტექტონიკურ სტრუქტურებს, რომლებიც საკმაოდ დეტალურად არის 

დახასიათებული. თავში ასევე განხილულია კავკასიის გეოდინამიკური ევოლუციის 

ძირითადი მახასიათებლები. 
 

7.2. სახელმძღვანელოები 
ავტორი/ავტორები; სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 

გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1.  

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 
1. 

 

7.3. სტატიები 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI;  

ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების რაოდენობა 

1. J. Mosar, J. Mauvilly, K. Koiava, I. Gamkrelidze, N. Enna, V. Lavrishev, V. Kalberguenova; 

Tectonics in the Greater Caucasus (Georgia – Russia): From an intracontinental rifted basin to 

a doubly verging fold-and-thrust belt; DOI https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2022.105630; 

Marine and Petroleum Geology vol. 140, ISSN – 0264-8172; p.p. 1-15. 

2. L. Basheleishvili, G. Beridze. Structural-Kinematic Evolution Of The Pre-Jurassic Crystalline 

Basement Of The Western Georgia. International Scientific-Practical Conference proceedings 

Book. Vol. 1. ISBN 978-9952-435-90-0. p.p. 112-114.   

3. V. Alanaia, G. Melikadze, P. Pace, I. Fórizs, T. Beridze, O. Enukidze, A. Giorgadze, A. 

Razmadze. Deformation structural style of the Rioni foreland fold-and-thrust belt, western 

Greater Caucasus: Insight from the balanced cross-sectionFront. Earth Sci. 

10:968386.ISSN 2296-6463 (Online). DOI: 10.3389/feart.2022.968386 

4. A. Uhman, Z. Lebanidze, N. Kobakhidze, T. Beridze, D. Makadze, K. Lobzhanidze, S. 

Khutsishvili, R. Chagelishvili, K. Koiava, N. Khundadze. Unusual echinoid resting trace 

records change in the position of the redox boundary (Palaeogene of the Lesser Caucasus in 

Georgia). Acta Geologica Polonica. Vol. 72, No. 3, ISSN 0001-5709 DOI: 

10.24425/agp.2022.140429. Pp. 317–330. 

5. A. Uhman, Z. Lebanidze, T. Beridze,  N. Kobakhidze, K. Lobzhanidze, D. Makadze, S. 

Khutsishvili, R. Chagelishvili, K. Koiava, N. Khundadze. Revision of the trace fossil 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-90753
https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2022.105630
https://www.sciencedirect.com/journal/marine-and-petroleum-geology
http://dx.doi.org/10.3389/feart.2022.968386
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Megagrapton Ksiazkiewicz, 1968 with focuson Megagrapton aequale Seilacher, 1977 from the 

lower Eocene of the Lesser Caucasus in Georgia //Geological Quarterly, 66: 8, ISSN: 16417291 

DOI: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1640. Pp. 19-39. 

6. Popov, S., Aleksandrova, G., Voronina, A., Zaporozhets, N., Golovina, L., Koiava, K. 

Paleontological and Lithological Characteristics of the Lower Miocene Stratotype Sections of 

the Eastern Paratethys (Kartli Depression, Georgia)// Stratigraphy and Geological Correlation, 

30(5), ISSN: 1555-6263, DOI: https://doi.org/10.1134/S0869593822050057. Pp. 408–430. 

7. D. Shengelia, L. Shumlyanskyy, G. Chichinadze, T. Tsutsunava, G. Beridze, I. Javakhishvili. U–

Pb LA-ICP-MS geochronology of polygenetic zircons from Beshta and Kamenistaya 

intrusions (the Greater Caucasus); DOI https://doi.org/10.1007/s11631-022-00558-7; Acta 

Geochimica vol.41, Electronic ISSN – 20960956, Print ISSN – 2096-0956; P.p. 019–1029. 

8. A. Goguitchaichvili, J. Morales, G. Vashakidze, M. Calvo-Rathert, V. A.Lebedev, V. 

Kravchinsky, M. Cervantes-Solano, D. Sebastián Reyes. Further evidence of unstable reverse 

polarity geomagnetic field across the Olduvai subchron: paleomagnetic and multi specimen 

paleointensity study on Khertvisi lava flows (Lesser Caucasus). Physics of the Earth and 

Planetary Interiors.Volume 333.https://doi.org/10.1016/j.pepi.2022.106952. 

9. T. Tsutsunava, G. Beridze, I. Javakhishvili. On Some Accessory Minerals In Upper Paleozoic 

Granites Of The Khrami Crystalline Massif. International Scientific-Practical Conference 

proceedings Book. Vol. 2. ISBN 978-9952-435-91-9.  

10. S. Kekelia, N. Gagnidze, N. Japaridze, I. Mshvenieradze, G. Kharazishvili. Non-Ferrous Metal 

Deposits of the lesser Caucasus. International Scientific-Practical Conference proceedings 

Book. Vol. 1. ISBN 978-9952-435-90-0. P.p. 196-198.  

11. D. Demetrashvili, K. Bilashvili, N. Machitadze, N. Tsintsadze,V. Gvakharia, N. Gelashvili, V. 

Trapaidze, I. Kuzanova. Numerical Modelling of Marine Litter Distribution in Georgian 

Coastal Waters of the Black Sea. Journal of Environmental Protection and Ecology 23, No 2, 

https://scibulcom.net/en/journal/1311-5065/issue/2022-23-2/. Pp. 531–541 

12. D. Gonzalez-Fernandez, G. Hanke, M. Pogojeva, N. Machitadze, Y. Kotelnikova, I. Tretiak, O. 

Savenko, K. Bilashvili, N. Gelashvili, A. Fedorov, D. Kulagin, A. Terentiev, J. Slobodnik. 

Floating marine macro litter in the Black Sea: Toward baselines for large-scale assessment. 

Environmental Pollution 309. 119816 https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.119816 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. სტატიაში ნაჩვენებია, რომ კავკასიონის ორმხრივი ვერგენტულობის ოროგენული 

სისტემა სათავეს იღებს მეზოზოურ-ადრე კანოზოურ ზურგის რკალში. რეგიონის 

გეოლოგიური კვლევა, პალეოტექტონიკურ რეკონსტრუქციებთან ერთად, ვარაუ-

დობს, რომ კავკასიის დღევანდელი ტექტონიკური ერთეულები შეესაბამება განს-

ხვავებულ კოლიზიონამდელ პალეოტექტონიკურ დომენებს, რომლებიც არსებობდა 

მეზოზოურ-ადრეკანოზოურ ნეოთეტისი-ევრაზია ოკეანე-კონტინენტის კონვერგენ-

ციის ზონაში. სტატიაში ინტერპრეტირებულია კავკასიონის ნაოჭა-შეცოცებითი 

სარტყლის ევოლუცია, რომელიც მთავრდება ეოცენურ-ოლიგოცენური ალპური 

ინვერსიის ეტაპით. 

2. დასავლეთ საქართველოს თანამედროვე სტრუქტურის ფორმირებას დიდწილად 

განაპირობებს როგორც მერიდიანული (სუბმერიდიანი), ასევე დედამიწის ქერქის 

სხვადასხვა სიღრმის მქონე რღვევების სისტემა. აღნიშნული ხარვეზები ხშირად არის 

დედამიწის ქერქის კრისტალური ფუნდამენტის ბლოკების გვერდითი საზღვრები, 

რაც განაპირობებს მის მოზაიკურ-ბლოკური სტრუქტურის სურათს. დასავლეთ 

საქართველოს ფარგლებში განვითარებული დანალექი საფარის ლითოფაციებისა და 

სიმძლავრეების ანალიზი, რიგ შემთხვევებში, მიუთითებს მათ განვითარების 

http://dx.doi.org/10.7306/gq.1640
https://doi.org/10.1134/S0869593822050057
https://link.springer.com/article/10.1007/s11631-022-00558-7#auth-David-Shengelia
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ავტონომიურ და ინვერსიულ ბუნებაზე. გეოფიზიკური და ბურღვის მონაცემების 

შედარებამ, აგრეთვე, განცალკევებული სტრუქტურების სისტემური ანალიზის 

მეთოდის გამოყენებამ შესაძლებელი გახადა დაგვედგინა იურულამდელი კრისტა-

ლური ფუნდამენტის ცალკეული ბლოკებისა და რღვევების სტრუქტურულ-

კინემატიკური ევოლუციისა და მორფოგენეტიკის ზოგიერთი საკითხი. 

3. რიონის ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელი კავკასიონის პრო-სოლის ნაწილს 

წარმოადგენს და არის არაბეთ-ევრაზიის კონვერგენციის ზონის კოლიზიით გამო-

წვეული შორეული ზონის (far-field) დეფორმაციის ერთერთი უმნიშვნელოვანესი 

მაგალითი. სტატიაში წარმოდგენილია რიონის ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი 

სარტყლის დეფორმაციის სტრუქტურული სტილი სეისმოპროფილების ინტერპრე-

ტაციისა და რეგიონალური ბალანსირებული ჭრილების საფუძველზე. დეფორმაციის 

ძირითადი სტრუქტურული სტილი რიონის ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებით 

სარტყელში წარმოდგენილია რღვევა-გავრცელებადი ნაოჭებით, დუპლექსებითა და 

სამკუთხა ზონით. რეგიონალური ბალანსირებული ჭრილი გვიჩვენებს, რომ ზედა 

მოწყვეტის დონეზე რღვევა-გავრცელებადი ნაოჭების განვითარება ხდება piggyback 

და break-back შეცოცებათა სიქვენსებით. რღვევა-გაღუნული ნაოჭების დუპლექსური 

სისტემების წარმოქმნა მოწყვეტის ქვედა დონეზე უკავშირდება  piggyback შეცოცებათა 

სიქვენსებს. რიონის ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითო სარტყელის ფარგლებში 

კუმშვითი სტრუქტურების ბალანსირებული ჭრილების აღდგენით კუმშვის მინი-

მალური სიდიდე 40% -ის ტოლია რაც შეადგენს 42. 78 კმ. რიონის ფორლანდურ 

აუზში არსებული სინკლინები ამოვსებულია შუა მიოცენ-პლეისტოცენური მარჩხი 

ზღვისა და კონტინენტური სინ-ტექტონიკური სედიმენტებით და ქმნიან ტიპურ 

thrust-top აუზებს, რომელთა ძირითადი სტრუქტურა აგებულია რღვევა-გავრცე-

ლებადი ნაოჭებითა და დუპლექსებით. Thrust-top აუზების ევოლუცია ძირითადად 

კონტროლდებოდა შეცოცებათა სიქვენსების კინემატიკით და იყოფა სამ ძირითად 

ტიპად: 1) პირველი ტიპი - piggyback აუზი, 2) მეორე ტიპი - break-back აუზი, და 3) 

მესამე ტიპი - thrust-top აუზის ფორმირება ბივერგენტული გეომეტრიით, რომელიც 

უკავშირდება კომბინირებულ, piggyback და piggyback back სეცოცებათა სიქვენსებს. 

4. პირველად განისაზღვრა ნამარხი ნაკვალევის შემქმნელი ორგანიზმი, რომელიც 

რეაგირებს ჟანგვა-აღდგენითი გარემოს საზღვრის დროებით ცვლილებაზე. ამ 

მოვლენის აღბეჭდვა მოხდა ახალი ნამარხი ნაკვალევის Sursumichnus orbicularis igen. 

et isp. nov., წყალობით, რომელიც წარმოადგენს ზვინულის/ბორცვის მსგავს 

სტრუქტურას წარმოქმნილს მცირე კავკასიონის (საქართველო) ბორჯომის ფლიშის 

(ზედაპალეოცენურ-ქვედაეოცენური) ამგები ქვიშაქვების შრეების სახურავზე. ის 

დაკავშირებულია სპატანგოიდური ექინოიდის Scolicia de Quatrefages, 1849 სოროსთან 

და ინტერპრეტირდება როგორც ნაკვალევის ერთი და იგივე შემქმნელის დასვენების 

კვალი, რომელიც წარმოიქმნა სედიმენტის სიზრქის სიღრმიდან აღმავალი 

მოძრაობისას. დასვენება გამოწვეულია არახელსაყრელი პირობების ეპიზოდით, 

რომელიც დაკავშირებულია ჟანგვა-აღდგენითი გარემოს საზღვრის გამარჩხებით. 

ნამარხი ნაკვალევი არის Nereites იქნოფაციესის შემადგენელი ნაწილი.  

5. Megagrapton Ksiazkiewicz, 1968 არის დამახასიათებელი ღრმა ზღვის ნამარხი 

ნაკვალევი, რომელიც მიეკუთვნება გრაფოგლიპტიდების ჯგუფს და ძირითადად 

შემორჩენილია როგორც არარეგულარული ბადეების ქსელი ჰიპიქნიურ ნახევარ 

რელიეფში. აქამდე ამ იქნოგვარში გამოყოფილი იყო თერთმეტი იქნო სახე, თუმცა 

ყველა მათგანი სუსტად იყო დასაბუთებული. სტატიაში მოცემულია დღემდე 

ნაკლებად ცნობილი იქნო სახის Megagrapton aequale Seilacher, 1977 აღწერა ღრმა 

ზღვის ტერიგენულ ნალექებში (ქვედა ეოცენური ბოლევანის წყება, მცირე კავკასიონი, 
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საქართველო) ახლად აღმოჩენილი მრავალრიცხოვანი ნიმუშების კვლევის საფუძ-

ველზე. ამასთანავე წარმოდგენილია კორელაციები ამავე სახეობის აღწერის შემცველ 

სხვა ცნობილ კოლექციებსა თუ გამოქვეყნებულ მასალასთან. განისაზღვრა ამ 

იხნოსახეობის ნეოტიპი და დაზუსტდა დიაგნოზი დაზუსტებულია. M. aequale 

გვხვდება ქვედა კამბრიულიდან ზედამიოცენურის ღრმა ზღვის ტურბიდიტულ 

ნალექებში, ძირითადად კი პალეოგენურში. მისთვის დამახასიათებელია შედარებით 

მცირე ზომის, ცვალებადი ბადეებით, რომელთაც ძირითადად აქვთ სუბ-პენტა-

გონალური, სუბ-ჰექსაგონალური და სუბ-პენტაგონალური ფორმები, ცვალებადი 

ზომებით და შემოსაზღვრულია მრუდი ან სწორი ნახევარწრიული წიბოებით. ის 

ეშლებოდათ Paleodictyon-ში, რომელიც ქმნის თანაბარ, ჰექსაგონალური ფორმის 

ბადეებს. Paleodictyon imperfectum Seilacher, 1977 მიკუთვნებულია M. aequale-ს, 

იქნოსუბ სახე M. a. Imperfectum სახელით, რომელიც ხასიათდება შედარებით თხელი 

გამყოფი წიბოებით. ყველა იქნოსახეობის კრიტიკული ანალიზის შემდეგ, შემდგომი 

გამოყენებისთვის რეკომენდებულია მხოლოდ M. irregulare Ksiazkiewicz, 1968, M. 
submontanum (Azpeitia Moros, 1933) და M. aequale. მათი განსაზღვრა მოხდა ბადეების 

გაბატონებული მორფოლოგიის საფუძველზე, იმის მიუხედავად, რომ დიდი 

განსხვავებებია იქნოსახეობების მორფომეტრულ პარამეტრებში. Irredictyon chaos 
Vialov, 1972 შეყვანილია M. irregulare-ში, როგორც M. i. chaos -ის იქნოსუბ სახეობა და 

ხასიათდება შედარებით სქელი გამყოფი წიბოებით. Megagrapton ინტერპრეტირდება 

როგორც მიწისქვეშა ღია სოროების ქსელის ანაბეჭდი, რომელიც ზღვის ფსკერს 

უკავშირდება რამოდენიმე შემაერთებელი არხით. სოროები სავარაუდოდ, 

ფუნქციონირებდა როგორც ხაფანგი პატარა ორგანიზმებისთვის (ეტიოლოგიური 

ქვეკატეგორის ირეტიქნია /irretichnia).  

6. ქანების ლითოლოგიური აგებულების, შედგენილობისა და მოლუსკების ფაუნის 

მიხედვით ქართლში უფლისციხის წყება იყოფა ორ ქვეწყებად და ხუთ დასტად. 

საყარაულოსა და კოწახურის რეგიოსართულები ლითოფაციალურად მკვეთრად 

იმიჯნება ორ ნაწილად: ქვედა ნაწილი წარმოდგენილია უფრო უხეში ნალექებით 

ქვიშაქვებითა და გრაველიტებით, ხოლო ზედა ნაწილი შედარებით წვრილ-

მარცვლოვანი ქვიშაქვებით, ალევროლითებითა და თიხებით. ყველა ეს ქვედანაყოფი 

ქართლის დეპრესიაში, გორი-კასპის მონაკვეთში, აიგეგმა და გამოიხაზა, რუკის 

სახით. უფლისციხის, ნადარბაზევისა და ქვახვრელის ჭრილების დინოციტებისა და 

ნანოპლანქტონის შესწავლამ საშუალება მოგვცა ქართლის ჭრილების კორელაციისა 

ზონალურ და ხმელთაშაზღვის სტრატიგრაფიულ სკალებთან. ამრიგად, ოლიგოცენ/ 

მიოცენურის საზღვარი გორი-უფლისციხის ჭრილში ტარდება ზედაუფლისციხის 

ქვეწყების ფუძეში, სადაც ქრება ზონალური ოლიგოცენური ნანოპლანქტონის სახეობა 

Sphenolithus cyperoensis (NP25), არსებობას აგრძელებს Triquetrorhabdulus carinatus 

(NN1) და ჩნდება თბილი წყლისთვის დამახასიათებელი მოლუსკი Cardita caliculata. 

ქართლის დეპრესის ქვედამიოცენურ ნელექებში დინოცისტებზე პირველად 

ჩატარებულმა კვლევებმა ცხადყო მათი გამოყენების შესაძლებლობა რეგიონთაშორის 

სტრატიგრაფიულ კორელაციებში. მიოცენურ ნალექებში ზოგიერთი სამარკერო 

ტაქსონების არსებობა, როგორიცაა Chiropteridium galea, Cousteaudinium aubryae, 

Trinovantedinium harpagonium, შესაძლებელს ხდის კორელაციას ცენტრალური 

პარატეთისის, ჩრდილოეთ ზღვის დანიის ნაწილის და აშშ-ს ატლანტის სანაპიროების 

ბიოზონებთან. დინოციტების კომპლექსი ქვედაუფლისციხის ქვეწყების ზედა 

დონიეებიდან და ზედაუფლისციხის ქვეწყების ქვედა დონეებიდან გვაძლევს 

საშუალებას დავათარიღოთ ეს შუალედი ქატურ-აკვიტანურის მეორე ნახევრით. 

საყარაულოს ზედა ნაწილი კი შეესატყვისება აშშ-ს ატლანტიკური სანაპიროს 
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სტრატიგრაფიული სკალის DN2-DN3 ზონებს, რომლებიც თარიღდებიან აკვიტანურის 

მეორე ნახევრითა და ნაწილობრივ ბურდიგალურად. Cousteaudinium aubryae-ის 

არსებობა კოწახურის შუა ნაწილში მიუთითებს, რომ მონაკვეთის ეს ინტერვალი 

შეესაბამება შეერთებული შტატების ატლანტიკური სანაპიროს DN4 ზონას, ხოლო 

ჩრდილოეთ ზღვის დანიის ნაწილის Cousteaudinium aubryae ზონასა და ნაწილობრივ 

Labyrinthodinium truncatum-ის ზონას, რომლებიც თავისმხრივ შეესატყვისებიან 

ნანოპლანქტონის ზონებს NN4-სა და NN5 ქვედა ნაწილს. კოწახურის ამ ნაწილის ასაკი 

მიღებულია გვიანბურდიგალ - ლანგურად. დინოციტების ენდემური ტაქსონების 

არარსებობა, მათ შორის კოწახურის დროს, რომელიც ითვლება აღმოსავლეთ 

პარატეთისის დახურვის ეტაპად, გვაფიქრებინებს, რომ ზღვა კვლავ ღია აუზებთან 

იყო დაკავშირებული. მოპოვებული სპორებისა და მტვრის მონაცემები რეგიონში 

უფლისციხე-ადრესაყარაულოს დროში ტყის ტიპის მცენარეულობის არსებობაზე და 

თბილ-ნოტიო კლიმატურ პირობებზე მიუთითებს, ხოლო შუაკოწახურიდან გრილი 

ჰავის არსებობაზე. 

7. ბეშთა-კამენისტაიას ინტრუზივები განვითარებულია კავკასიონის მთავარი ქედის 

სტრუქტურული ზონის ფარგლებში. ისინი შედგება ტონალიტური გნეისებისგან, 

რომლებიც გენეტიკურად გავს ოფიოლიტური კომპლექსების ტოლეიტური სერიის 

გრანიტებს. ბეშთა-კამენისტაიას ორთოგნეისები და მასთან დაკავშირებული 

ფირფიტების ქანები მკვეთრად განსხვავდება მთავარი ქედის ზონის ქანებისგან. 

ყველა მათგანი ბრეტონული ოროგენეზის დროს შეიჭრა მთავარი ქედის ზონაში. მათი 

პროტოლიტის ასაკი და მეტამორფიზმი ჯერ კიდევ არ იყო დადგენილი.  ბეშთა–

კამენისტაიას ინტრუზიულ ქანებში U–Pb LA-ICP-MS ცირკონის დათარიღების 

მეთოდით გამოყენებით ორი ასაკობრივი პოპულაცია გამოიყო. ორთოგნეისების 

ცირკონის ძირითადი პოპულაციის ასაკი არის 426–300 Ma ამ პოპულაციაში შეიძლება 

გამოიყოს რამდენიმე ასაკობრივი ჯგუფი. მთავარი ჯგუფის კონკორდიული ასაკია - 

386.9 ± 1.4 Ma ასევე არის უფრო მცირე პიკები 409–405, 375–373 და 351 Ma. უძველესი 

ასაკი (426-395 მლნ.) გამოვლინდა კრისტალების ბირთვში. ჩვენ ვვარაუდობთ, რომ 

ორთოგნეისის პირველადი ქანების კრისტალიზაცია (ტონალიტების) მოხდა 410-395 

მლნ. წლის წინ, მაშინ როცა კონკორდული ასაკი 386.9 ± 1.4 Ma და პიკი 375-373 Ma 

შეესაბამება მეტამორფულ მოვლენას. მთელი მეტამორფული ციკლი, პროგრესული 

და რეგრესული ეტაპების ჩათვლით, მოხდა 395-დან 370 Ma-მდე ფარგლებში. ბეშთა-

კამენისტაიას ინტრუზივის ცირკენები, რომელთა ასაკია 350 Ma და უფრო 

ახალგაზრდა - შეესაბამება გვიანვარისკულ ოროგენეზს. ცირკონი რომელთა ასაკია 

3102-2769 Ma - წარმოადგენს კრისტალური ფუნდამენტის უძველესი ქანების 

ქსენოკრისტალებს, რომლებიც შეტაცებულია  მდნარებით. 

8. მოცემულია პეტრომაგნიტური და პალეოინტენსივობის შესწავლის შედეგები მცირე 

კავკასიონის ლავური ნაკადისთვის რომელიც 1,93±0,09 და 1,78±0,11 მლნ.წელის 

შუალედშია გამლაგებული. უარყოფითი პოლარობის მაგნიტიზაცია განსაზღვრულია 

20 თანამიმდევრული ლავური ნაკადისთვის რამაც მოგვცა საშუალება გვევარაუდა 

ოლდუვეიში სავარაუდოდ იყო უარყოფითი პოლარობის მცირე ეპიზოდი. იმის გამო 

რომ ნიმუშები თერმულად არასტაბილურია პალეოდაძაბულობა ვერ იქნა გაზომილი. 

იზოტოპური ასაკის განსაზღვრა მიუთითებს, რომ ხერთვისის მონაკვეთის ლავები 

ადრეულ პლეისტოცენში ამოიფრქვა გელასიისა და კალაბრიის ხანის საზღვარი 

1,88±0,10-დან 1,71±0,12-მლნ.წლის მონაკვეთში. ლავის ყველა ნაკადმა აჩვენა კარგად 

განსაზღვრული უარყოფითი პოლარობის მაგნიტიზაცია ადგილის საშუალო 

მნიშვნელობით მიმართულებები Inc=-56,1°, Dec =189,5°, N=20 (ლავები), α 95 =2,3°, 

k=187. ეს მიმართულებები ახლოს არის ტოლოშის საშუალო პალეომიმარ-
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თულებასთან და ორივე ოდნავ გადახრის საათის ისრის მიმართულებით დიპოლის 

გეოცენტრული ღერძული მიმართულებიდან და მოსალოდნელი პლიო-მეოთხეული 

მიმართულებებიდან. 

9. სტატიაში განხილულია ხრამის კრისტალური მასივის გვიანვარისკული გრანიტების 

ზოგიერთი აქცესორული მინერალის (ალანიტი, გრანატი) გენეზისის საკითხები. 

კერძოდ: ხრამის კრისტალური მასივის ბიოტიტ-გრანატიანი გრანიტების გარანატი 

ზონალურია. კრისტალის ცენტრი ჰომოგენურია, ხოლო პერიფერიული ნაწილი ზონა-

ლურია, რომლის ფორმირება ხდებოდა ორ ეტაპად: პირველი გრანიტული მაგმის 

კრისტალიზაციის პროცესში, ხოლო მეორე პოსტმაგმური პრეოცესის შედეგად. 

გრანატის გული ჩამოყალიბებულია მაგმურ სტადიაზე, რომლის მინერალური 

პარაგაენეზისებია - Bt+Pl+Or+Grt+Qz, ხოლო პერიფერიის - Ab+Mc+Grt+Qz±Ms. რაც 

შეეხება ბიოტიტ-რქატყუარა-ალანიტიან გრანიტებში ალანიტის გენეზისს, იგი 

განპირობებეულია გრანიტულ მაგმაში დიდი რაოდენობით REE ელემენტების 

კონცენტრაციით და შემდგომ კალციუმით მდიდაირ ჰიდროთერმული ხსნარების 

შემოჭრით; იგი ბიოტიტი-რქატყუარა-ალანიტიან გრანიტებში წარმოდგენილია Ce2O3, 

La2O3 და Nd2O3 სახესხვაობებით.      

10. მცირე კავკასიონის ფარგლებში გამოიყოფა ხუთი მეტალოგენური ზონა: 1) 

პალეოგენური ოქროშემცველი აჭარა-თრიალეთური, 2) ცარცული სპილენძ- და 

ოქროს შემცველი ბოლნისი-ყაზახი, 3) შუა იურული - ადრეცარცული სპილენძ და 

ოქროსშემცველი და რკინიან-მადნიანი სომხით-ყარაბაღი, 4) ნეოგენური ოქრო- და 

ვერცხლისწყლის შემცველი ამასია-აკერა, 5) სპილენძისა და ოქროს შემცველი 

დარალაგეზის ზონები. ნაჩვენებია ლითონური საბადოების თითოეული ზონისთვის 

დამახასიათებელი მაგალითი. პირველში ცნობილია ოქროს შემცველი კვარც-

სულფიდური თიხური ზონა (მერისისა და ვაკიჯვრის მადნიანი კვანძები); მეორეს - 

ახასიათებს  სპილენძისა და ოქროს ვულკანოგენური საბადოები, როგორიცაა 

მადნეული, წითელსოფელი, საყდრისი; მესამეში - კონცენტრირებულია სპილენძ-

პირიტული საბადოები (ალავერდის, ქედაბეკის და კაფანის მადნიანი კვანძები), 

სპილენძ-პორფირული (ტეხუტი - სომხეთში) და დაშქესანის რკინიან-სკარნული 

საბადოები აზერბაიჯანში; მეოთხე - მოიცავს ყველაზე მნიშვნელოვან - ზოტს და 

საშუალო სიდიდის ვერცხლისწყლის საბადოებს, როგორიცაა აღაიატი და ლევი 

აზერბაიჯანში. 

11. ნაშრომში წარმოდგენილია საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო წყლებში მცურავი 

საზღვაო ნარჩენების გავრცელების რიცხვითი მოდელირება ზღვის ნარჩენების 

მონიტორინგის მონაცემების გამოყენებით. მცურავი საზღვაო ნამსხვრევების 

სიმულაციისთვის გამოიყენება 2D არასტაციონარული ადვექცია-დიფუზიის 

მოდელი, რომელიც შერწყმულია გეოფიზიკის ინსტიტუტის შავი ზღვის დინამიკის 

რეგიონალურ მოდელთან (RM-IG). RM-IG, რაც წარმოადგენს რეგიონული 

პროგნოზირების სისტემის ბირთვს შავი ზღვის ყველაზე აღმოსავლეთი ნაწილისთვის 

და ეფუძნება ოკეანის ჰიდროთერმოდინამიკის განტოლებების სრულ სისტემას, 

რომელიც განხორციელებულია დეკარტის კოორდინატულ სისტემაში. მოდელირების 

შედეგებმა აჩვენა ადექციური და დიფუზიური პროცესების მნიშვნელოვანი როლი 

ზღვის ზედაპირზე  მოტივტივე მყარი ნარჩენების სივრცით-დროით განაწილებაში. 
12. შავი ზღვა წარმოადგენს ნახევრად დახურულ აუზს, რომელიც განიცდის 

მნიშვნელოვან ანთროპოგენურ ზეწოლას, მათ შორის საზღვაო ნარჩენებით და 

პლასტმასით დაბინძურებას. რამდენიმე დიდი მდინარის წყალშემკრები აუზის და 

სანაპიროს გასწვრივ დასახლებების ზეგავლენით, რეგიონი დროთა განმავლობაში 

ჩამოყალიბდა მყარი ნარჩენების მნიშვნელოვანი რაოდენობის აკუმულირება. 
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საზღვაო ნარჩენებთან დაკავშირებით, ბოლო პერიოდამდე ხელმისაწვდომი იყო 

მხოლოდ შეზღუდული საველე მონაცემები, და უცნობი რჩებოდა ნარჩენების 

რაოდენობა და სივრცული განაწილება. ამ კვლევაში პირველად შეფასდა საზღვაო 

მაკრო ნარჩენები (FMML) შავი ზღვის რეგიონალური მასშტაბით. დადგენილია 

ნარჩენების შედარებით მაღალი სიმკვრივე აუზის მასშტაბით, რაც შეადგენს 81.5 

ერთეულს/კმ2. მონიტორინგის მონაცემებმა გამოავლინა აუზის აღმოსავლეთ ნაწილში 

მოტივტივე ნარჩენების  მომატებული სიმკვრივე მიმდებარე ტერიტორიებთან 

შედარებით. ნარჩენების შემადგენელი საგნების უმეტესობა (დაახლოებით 96%) 

დამზადებულია პლასტმასის მასალისგან  და შედგება დიდი რაოდენობით 

პლასტმასის და პოლისტიროლის ფრაგმენტებისაგან მცირე ზომის დიაპაზონში (2,5–

10 სმ). საველე მონაცემების ჰარმონიზებული შეგროვება რეგიონის მასშტაბით 

თანმიმდევრული და რეგულარული მონიტორინგის პროგრამების მეშვეობით 

აუცილებელია საერთაშორისო დონეზე ფართომასშტაბიანი შეფასების საბაზისო 

ხაზებისა და ზღვრების დასადგენად. 

 

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 
8.1. საქართველოში 
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი 

1. L.Basheleishvili, M. Kumelashvili. Emergance end development of meridional structures of 

the Kolkhida depression. 28-29 ოქტომბერი, თბილისი. 

2. L.Popkhadze, B.Ediberidze. Morphological Variability of Ostracodes of Tarkhanian-

Chokrakian Sediments of West Georgia. 28-29 ოქტომბერი, თბილისი.  

3. Mikadze Kh., Katamidze A. Shell Morphology of the Cretaceous Planktonic Foraminifera. 

Tbilisi, Georgia, 20-21 October. 

4. Gavtadze T., Zakaraia D., Mikadze Kh., Chkhaidze Z. Calcareous Nannoplankton and 

Planktonic Foraminiferal Biostratigraphy and the Cenomanian-Turonian Boundaryevent in 

Northeastern Georgia. Tbilisi, Georgia, 20-21 October. 
5. D. Shengelia, T. Tsutsunava, G. Beridze, G. Chichinadze, I. Javakhishvili. Comparative 

Characterization Of Late Variscan Granitoids Of The Lesser Caucasus- Petrography, 

Geochemistry, Geochronology And Petrogenic Model Of Formation. 28-29 October, Tbilisi, 

Georiga. 

6. 2. G. Tsintskaladze, R. Skhvitaridze, T. Sharashenidze,  M. Zautashvili, V. Gabuni, G. Beridze, 

I. Javakhishvili. Pumice Stone From The Javakheti Region Of Georgia And Possibilities Of Its 

Use In High-Performance Building Materials. 28-29 October, Tbilisi, Georiga. 

7. G. Beridze, I. Javakhishvili. Allanite - accessory Mineral in Late Variscan Granites of the 

Khrami Crystalline Massif. 4 November, Tbilisi, Georiga.  

8. M. Kavsadze, K. Gabarashvili, K. Lobzhanidze, T. Beridze, G. Vashakidze. Pencil jointing in the 

Gelsunda and Akhalkalaki interflow reddened horizons (Javakheti Plateau, Georgia). Tbilisi, 

Georgia, October 20-21. 

9. R. Migineishvili, N. Gelashvili. Geometric features of ore veinlet network, the Mushevani-2 

gold-copper deposit, Georgia. Tbilisi, Georgia, October 20-21. 

10. S. Kekelia, N. Gagnidze, I. Mshvenieradze, G. Kharazishvili. Ore Mineralization of Active 

Paleomargines of Continents (Caucasus and Pontides). 20-21 ოქტომბერი, თბილისი. 

11. V. Gvakharia, N. Machitadze, G. Todradze, T. Adamia, R. Surguladze, Ts. Khukhunia, Zh. 

Gurjia, M. Gabadadze. Assessment of Possibility for Determination of Lithium in 
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Environmental Samples Based on the Inter-Laboratory Comparison Tests. 20-21 October, 

Tbilisi, Georgia.  

12. V. Gvakharia, I. Papashvili, N. Gaphrindashvili, N. Gelashvili. Measures to Protect the Coastal 

Zone of Poti, Taking into Account the Current Situation. 20-21 October, 2022, Tbilisi, 

Georgia.  

13. N.Machitadze, N.Gelashvili, N. Gaprindashvili, K.Bilashvili, I.Kuzanova. V.Trapaidze. 

Overview of the Principles for Sustainable Management of Marine Litter. 20-21 October, 

2022, Tbilisi, Georgia.  

14. A. Maglakelidze. Gaseous Composition of Exploatation Wells of Nabeglavi Minaral Water 

Deposit. 20-21 October, Tbilisi, Georgia.  

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

 

8. 2. უცხოეთში 
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი 

1. Okrostsvaridze A., Gamkrelidze I.,Tormay D., Boichenko G., Gogoladze S., Gabrielashvili. 

“Vardzia, Lesser Caucasus, Georgia: suitable area to aspiring a geopark”; 26-30 September, 

Verbania, Italy. 

2. L.Basheleishvili, G.Beridze. "Structural-Kinematic Evolution Of The Pre-Jurassic Crystalline 

Basement Of The Western Georgia”; 29-30 November, Baku, Azerbaijan. 

3. Amiranashvili A., Chelidze T.,  Svanadze D.,Tsamalashvili T.,  Tvauri A. Some Results of a 

Study of the Relationship between the Mean Annual Sum of Atmospheric Precipitation and 

Re-Activated and New Landslide Cases in Georgia Taking into Account of Climate Change. 

29th September and 1st October, Van City, Turkey.   

4. Микадзе Х., Икошвили Н., Катамидзе А. Первые Данные по Фораминиферам в Турон-

Коньякских Отложений Храмского Массива (Тетрицкаро-Асурети). Томск, Россия, 19–

24 сентября. 

5. Микадзе Х., Тлашадзе Г., Икошвили Н. Фораминиферовые и иноцерамовые комплексы 

на границе альба–сеномана Дзирульского массива.  Санкт-Петербург, Россия, 25–29 

апреля.  

6. Гавтадзе Т.Т., Микадзе Х.Э., Чхаидзе З.М. Распределение наннопланктона и 

фораминифер в пограничных отложениях сеномана и турона в разрезах  Восточной 

Грузии. Санкт-Петербург, Россия, 25–29 апреля. 

7. Mikadze Kh., Tlashadze G., Ikoshvili N., Katamidze A. Biostratigraphy of the Cenomanian 

Lower Turonian in the Transcaucasian Intermountain Region (Georgia). Warsaw, Poland, 22-

26 August. 

8. Gavtadze T., Mikadze Kh., Chkhaidze Z. Micropalaeontological Characteristics of Upper 

Cretaceous Deposits in Sections of Eastern Georgia. Warsaw, Poland, 22-26 August. 

9. Katamidze A., Mikadze Kh., Tlashadze G., Ikoshvili N. Biostratigraphy of the 

Albian/Cenomanian boundary of the Dzirula Massif (Georgia). Plovdiv, Bulgaria, 7–11 

September. 

10. Lazarev S., Stoica M., Koiava K., Mandic O., Vasilyan D. Timing and faunal responses to 

extreme water-level changes of the Eastern Paratethys in the Caspian Basin during the 

Sarmatian Stage (late Serravalian-Tortonian). Lausanne, Switzerland, 18-20 November. 

11. Коиава К.П., Маисурадзе Л.С., Шатилова И.И. Стадии развития фораминифер в 

сарматское время на территории Восточной Грузии и их сопоставление с этапами 

развития растительности. Санкт-Петербург, Россия, 25–29 апреля. 
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12. T. Tsutsunava, G. Beridze, I. Javakhishvili. On Some Accessory Minerals in Upper Paleozoic 

Granites of the Khrami Crystalline Massif. 29-30 November, Baku, Azerbaijan. 

13. R. Chagelishvili, N. Sulava, B. Gilmour, N. Rezesidze, T. Beridze, N. Tatuashvili. Ores, mines 

and the making of Late Bronze Age copper in the Lechkhumi district of the South Caucasus, 

north-west Georgia. Belgrade, Serbia, 3rd-6th October.  

14. Popkhadze N., Sonmez S., Moritz R., Natsvlishvili M., Bluashvili V., Gagnidze N. The Late 

Cretaceous Sakdrisi epithermal deposit, Bolnisi district (Lesser Caucasus, Georgia): Geology 

and ore deposit setting. 7-11 September, Plovdiv, Bulgaria. 

15. Sonmez S., Moritz R., Lavoie J., Popkhadze N., Natsvlishvili M., Spanbergerb J. Timing Late 

Cretaceous magmatic and metallogenic evolution of the Northern Lesser Caucasus, Tethyan 

orogenic belt: new zircon U-Pb age constraind from the Beqtakari epithermal deposits, 

Bolnisi district, Georgia. Lausanne, Switzerland, 18-20 November.. 

16. Sonmez S., Moritz R., Lavoie J., Ulianov A., Turlin F., Popkhadze N., Natsvlishvili M., 

Spanbergerb J. Magmatic and metallogenic evolution of the Late Cretaceous Beqtakari 

epithermal deposit, Bolnisi district, Lesser Caucasus, Georgia. 7-11 September, Plovdiv, 

Bulgaria.. 

17. Jelev V., Bitsadze N., Ananiashvili G., Aslanishvili G., Shavishvili I., Popkhadze N., 

Natsvlishvili M. New data on Sakdrisi Au-Cu vein deposit (Georgia, Lesser Caucasus). 7-11 

September, Plovdiv, Bulgaria. 

18. S. Utku Sonmez, R. Moritz, J. Lavoie, T. Golay, S. Gialli, F. Turlin, N. Popkhadze, M. 

Natsvlishvili, Ü. Aydın, S. Keskin. Epithermal systems in the Bolnisi district, Georgia and the 

Artvin district, Turkey: Fundamental features of alteration, ore-style and ore-forming 

patterns. May 21-22, 2022, Castelldefels, Spain.  

19. S. Kekelia, N. Gagnidze, I. Mshvenieradze, N. Popkhadze, G. Kharazishvili. Ore mineralization 

of active paleomargins of  continents. Honolulu, Hawaii, USA. 

20. S. Kekelia, N. Gagnidze, N. Japaridze, I. Mshvenieradze, G. Kharazishvili. Non-Ferrous Metal 

Deposits of the Lesser Caucasus. 29-30 November, Baku, Azerbayjan. 
  

 
 

ინსტიტუტის დირექტორი,  

გეოლ.-მინერ. მეცნიერებათა დოქტორი 

თამარ წუწუნავა 

 
 

სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე,  

აკადემიკოსი 

ერეკლე გამყრელიძე 
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თამაზ ჭელიძე. 233 28 67; 577 79 07 45; tamaz.chelidze@gmail.com

ძირითადი პროექტი დაიყო სექტორების მიხედვით ქვეპროექტებად

   

გამოყენებითი და ექსპერიმენტალური  გეოფიზიკის სექტორი

ქვე-მიმართულებები
1) .საინჟინრო გეოფიზიკის მეთოდების (სეისმური, ელექტრული, გეორადიოლოკაცია) 
განვითარება სამშენებლო მოედნების გეოლოგიური სტრუქტურის დასადგენად, 
საინჟინრო ნაგებობების უსაფრთხოების ინსტრუმენტული კონტროლი, ეკოგეოფიზიკის 
და  სამედიცინო გეოფიზიკის  მეთოდების განვითარება
2). ენგურის თაღოვანი კაშხლისა და ფუძის გეოფიზიკური კვლევები - სტაციონარული 
დაკვირვებები კაშხლის ტანში და ფუძეში გადაადგილებებსა და დეფორმაციებზე 
დახრისმზომით და დეფორმოგრაფიულ-ექსტენზომეტრიული მეთოდები გამოყენებით
3). მეწყრების, ღვარცოფების, წყალდიდობების და სხვა მავნე ეგზოგენური პროცესების 
შესწავლა, ლაბორატორული და თეორიული მოდელირება, საშიშროებების და რისკების 
კარტირება, ადრეული შეტყობინების სისტემების შექმნა კატასტროფები რისკის 
შესამცირებლად ზედაპირული და კოსმოსური დაკვირვებების გამოყენებით
4).გეორადიოლოკაცია: გეოლოგიური და გეოტექნიკური ამოცანების გადაწყვეტა 
(სამოდელო, თეორფიული და საველე სამუშაოები).

1.პირველი ქვეპროექტის აღწერილობა. გეოფიზიკური ველების კარტირების და 
მონიტორინგის საფუძველზე საქართველოს ტერიტორიის გეოლოგიური აგებულების და 
ევოლუციის, დედამიწის გარსებში მიმდინარე რთული პროცესების სივრცულ-დროითი 
დინამიკისა დადგენა და  პროგნოზირება მინერალური რესურსების და ბუნებრივი 
რისკების შეფასებისათვის; ეკო- და საინჟინრო გეოფიზიკური კვლევა, არქეოლოგიური 
ძეგლების გამოვლენა, დიდი საინჟინრო ობიექტების მონიტორინგი.

პირველი ქვეპროექტის შესავალი 
სეისმური, გრავიტაციული, ელექტრომაგნიტური, გეოთერმული, გეოდინამიკური   

და სხვა ველების კარტირების, მონიტორინგის და Teoriuli interpretaciis safuZvelze 
dadgindeba saqarTvelos teritoriis siRrmuli agebuleba da Seiswavleba mis wiaRSi mimdinare 

mailto:tamaz.chelidze@gmail.com


procesebi, rasac didi mniSvneloba aqvs fundamenturi da praqtikuli geologiuri amocanebis 
gadasawyvetad. gansakuTrebiT perspeqtiulia tomografiis da kompleqsuri meTodebis 
gamoyenebiT qerqis sam- da oTx-ganzomilebiani modelebis Seqmna. mniSvnelovania 
saqarTvelos da mimdebare teritoriebis geologiuri evoluciis dadgena geofizikuri (kerZod, 
geoTermuli, Termodrekadi) velebis kvlevis safuZvelze. პროექტი ხელს შეუწყობს 
sasargeblo wiaRiseulis საბადოების (განსაკუთრებით მიწისქვეშა წყლების) და ბუნებრივი 
საშიშროებების prognozirebaს.

როგორც ცნობილია გეოფიზიკური პროცესები (სეისმურობა, გეომაგნიტური ველის 
ცვლილება, ამინდის და კლიმატის ცვლილება, დედამიწის ქერქის დახრების პროცესი, 
წყლის დონის ცვალებადობა და ა.შ.) განეკუთვნებიან დინამიკურად ყველაზე რთულ 
ბუნებრივ პროცესებს. ამგვარი პროცესების თვისებრივი და რაოდენობრივი ანალიზი 
შეუძლებელია მონაცემთა მასივების კვლევის უახლესი მეთოდების სრულყოფილი 
გამოყენების გარეშე. სადღეისოდ რთული გეოფიზიკური პროცესების კვლევა ექცევა 
ახალი და სწრაფად განვითარებადი სამეცნიერო მიმართულების  Geocomplexity 
ფარგლებში. გეოფიზიკური ველების სივრცული სტრუქტურა ფრაქტალურია, ხოლო 
დროში ევოლუციის კანონზომიერებების რაოდენობრივი შეფასება მონაცემთა ანალიზის 
წრფივ ლოგიკაზე დაფუძნებული კლასიკური მიდგომებით შეუძლებელია. რთული 
დინამიკური პროცესების რაოდენობრივი ანალიზის თანამედროვე მეთოდებს გააჩნიათ 
როგორც დიდი სამეცნიერო, აგრეთვე არა ნაკლები პრაქტიკული მნიშვნელობა. ამ 
მეთოდების სწორი გამოყენება საშუალებას იძლევა  გადაწყდეს სხვადასხვაგვარი 
გეოფიზიკური სისტემის და მათი ფიზიკური მოდელების  კრიტიკულ მდგომარეობასთან 
მიახლოების და მისი მახასიათებლების  ექსტრემალური გადახრების პროგნოზის 
საკითხები.

ძალზე მნიშვნელოვანია დედამიწის ზედა ფენების (20-30 მეტრამდე) დეტალური 
კარტირება, ქანების დრეკადი და ელექტრული თვისებების დადგენა და დაფარული 
არქეოლოგიური ძეგლების სწრაფი დაძიება საინჟინრო გეოფიზიკის მეთოდებით 
(სეისმოძიება, გეორადიოლოკაცია, ელექტროძიება). მიღებული შედეგების 
პოტენციალური მომხმარებელი იქნება სამშენებლო კომპანიები, მუნიციპალიტეტები,  
საინჟინრო გეოლოგიურ—გეოფიზიკური ორგანიზაციები, უცხოური საწარმოო 
კომპანიები.

ასევე მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, შავი ზღვის სანაპირო გეოლოგიური შრეების 
გვარობის, განფენილობისა და სიმძლავრის დადგენა გეორადიოლოკაციური და 
ელექტრომეტრიული მეთოდების გამოყენებით  ნაპირდაცვითი სამუშაოების ეფექტურად 
ჩატარების მიზნით.

ქვეპროექტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია ბუნებრივი (მეწყრები, 
ღვარცოფები) და ტექნოგენური (ენგურის კაშხლის) საშიშროებების შეფასება, 
გეოფიზიკური  მონიტორინგი და ანალიზი, შესაბამისი ადრეული შეტყობინების 
სისტემების შესაქმნელად.
ჩვენი გარემო სულ უფრო საშიში ხდება ჯამრთელობისათვის წყლის, ნიადაგის და ჰაერის 
დაჭუჭყიანების გამო, ამიტომ აუცილებელი ხდება გარემოს ეკოლოგიურ-გეოფიზიკური 
მონიტორინგი, რაც საშუალებას მოგვცემს გამოვიმუშავოთ მავნე ეფექტების შემცირების. 

ქვეპროექტი 2. ენგურის თაღოვანი კაშხლისა და ფუძის გეოფიზიკური კვლევები - 
სტაციონარული დაკვირვებები კაშხლის ტანში და ფუძეში გადაადგილებებსა და 
დეფორმაციებზე დახრისმზომით და დეფორმოგრაფიულ-ექსტენზომეტრიული 
მეთოდები გამოყენებით
2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. 1. თ.ჭელიძე - ზოგადი ხელმძღვანელობა, დაგეგმვა.



2. ჯ. ქირია -  ხელმძღვანელობა, დაგეგმვა,   მასალის კომპიუტერული დამუშავება და ანალიზი.
3. თ. ცაგურია - დაკვირვების აპარატურის მონიტორინგი. მასალის დამუშავება.
4. ნ. დოვგალი- დაკვირვებული მასალის მიღება და ანალიზი.
5. ლ. დავითაშვილი - დაკვირვებული მასალის მიღება და ანალიზი.
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიხეილ 
ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის მსხვილ ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებზე 
გეოფიზიკური მონიტორინგის ჯგუფი 2022 წელს, შპს ,,ენგურჰესის” დირექციის 
დაკვეთით, აგრძელებს სტაციონარულ დაკირვებებს მაღალი სიზუსტის გეოფიზიკური 
აპარატურით: ამერიკული წარმოების დახრისმზომები, ლაზერის ექსტენზომეტრი. ამ 
დაკვირვებების  მიზანი არის ენგურის თაღოვანი კაშხლის ტანში და მის კლდოვან 
ფუძეში მიმდინარე დეფორმაციულ პროცესებზე უწყვეტი თვალყურის დევნება და მათი 
შეფასება. ამჟამად  ენგურჰესის ყველა დახრისმზომზე, ლაზერის ექსტენზომეტრიულ 
სადგურებზე დაყენებულია ავტომატური ტელემეტრიული სისტემა, რომელიც 
თბილისში-კვლევის  ცენტრში უწყვეტ რეჟიმში ავტომატურად გადმოსცემს მონაცემებს 
კაშხლიდან და ფუძიდან, იქ მიმდინარე დეფორმაციული პროცესების შესახებ. ენგურზე 
მომუშავე 8 დახრისმზომითი სადგურიდან სამ-სამი დაყენებულია: კაშხლის მე-12 და 26-ე 
სექციებში 360 მ, 402 მ და 475 მ ნიშნულებზე, ხოლო ერთი სადგური მე-18 სექციაში 402 მ 
ნიშნულზე, სულ 7 სადგური. კაშხლის ფუძეში  მარცხენა სანაპიროზე გვ.№ 160-ში 1 
სადგური.

გარდა დახრისმზომთა სადგურებისა ქვედა ბიეფში მდ. ენგურის მარჯვენა სანაპიროს 
რღვევაზე გვ.№ 3413-ში 1974 წლიდან დამონტაჟებული იყო და მუშაობდა 22,5 მ სიგრძის 
კვარცის ექსტენზომეტრი (დეფორმოგრაფი), რომლიც რღვევის გავრცელების 
მართობულად ბლოკების ფარდობით ჰორიზონტალურ გადაადგილებებს უწყვეტ 
რეჟიმში აფიქსირებდა ფოტოოპტიკური რეგისტრაციის მეთოდით. აქვე აღსანიშნავია, 
რომ ენგურჰესის დირექციის ფინანსური დახმარებით 2014 წ. შეძენილ იქნა  ლაზერული 
ხელსაწყო. 

დეფორმოგრაფზე დაყენებულ იქნა ლაზერული რეგისტრაცია და ტელემეტრიული 
სისტემა, რომლის შედეგად თბილისში, ინტერნეტით ავტომატურად ვღებულობთ 
საათობრივი ბიჯით  დანაკვირვებ მასალას. ასე რომ, ამჟამად რღვევის ბლოკზე 
მიმდინარე დეფორმაციული პროცესების რეგისტრაცია  მიმდინარეობს ლაზერული  
მეთოდით, რომლის მასალა (წყლის დონის ცვლილებისა და ნალექის  მონაცემებთან 
ერთად) როგორც აღვნიშნეთ ყოველ საათში ავტომატურად გადმოიცემა თბილისში 
საერთო ანალიზის ჩასატარებლად.

ენგურის თაღოვანი კაშხლის ტანსა და ფუძეში გეოფიზიკური აპარატურის 
განლაგებისა და მონაცემთა ავტომატური შეგროვებისა და გადმოცემის სისტემის სქემები  
წარმოდგენილია ნახ. 1-ზე. კაშხლის ტანში დაყენებული ამერიკული წარმოების 
დახრისმზომები, როგორც აღვნიშნეთ 2010 წლიდან, ხოლო ფუძეში 2012 წლებიდან 
მუშაობენ ავტომატურ რეჟიმში და ჩვენს მიერ თბილისიდან დასმული ამოცანის 
შესაბამისად გადმოცემენ კაშხლისა და ფუძის დახრების რიცხვით მნიშვნელობებს 
გარკვეული დროის ბიჯით. ამჟამად კაშხლიდან დახრისმზომების მონაცემები და  გვ. 
№3413-ში დეფორმოგრაფზე დაყენებული ლაზერიდან დანაკვირვები მასალა გადმოიცემა 
1 საათიანი დროის ბიჯით, ხოლო ფუძეში  N 160 გვირაბში დაყენებული 
დახრისმზომიდან 6 საათიანი ბიჯით. 



  

 ნახ. 1  ენგურჰესის თაღოვანი  კაშხლის ტანში და ფუძეში დაყენებული      
გეოფიზიკური სადგურების განლაგებისა და მონაცემთა ავტომატური შეგროვებისა და 
გადმოცემის სისტემის სქემები



ნახ. 2. კაშხლის ფუძის დახრები დროში ჩ-ს (X) და ა-დ (Y) მიმართულებით მარცხენა 
სანაპიროს გვ. 160-ში  X3, Y3  2022 წლის 1 იანვრიდან 30 დეკემბრის ჩათვლით, 
წყალსაცავში წყლის დონის ცვლილების გრაფიკთან ერთად.

ამ შესავლის შემდეგ განვიხილოთ  2022 წლის განმავლობაში ინსტიტუტის მიერ 
ჩატარებული გეოფიზიკური სამუშაოების შედეგები. ჯერ განვიხილოთ კაშხლის ფუძეში, 
მარცხენა სანაპიროს გვირაბ 160-ში დაყენებული დახრისმზომითი სადგურიდან 
მიღებული მასალა. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ამ სადგურიდან მასალა მიიღება 
ავტომატურ რეჟიმში 6 საათიანი ბიჯით. ნახ.2-ზე წარმოდგენილია ამ პუნქტზე კაშხლის 



ფუძის დახრის მიმდინარეობა კუთხურ სეკუნდებში, 2022 წლის  – იანვრიდან დეკემბრის 
თვის ჩათვლით. აქვეა ნაჩვენები იმავე პერიოდისათვის წყალსაცავში წყლის დონის 
ცვალებადობის გრაფიკი.

როგორც  ნახ. 2 - დან ჩანს იანვრიდან მარტის შუა რიცხვებამდე წყალსაცავში წყლის 
დონის ცვლილებას ადგილი  ადგილი არ აქვს, ამიტომ დახრები  X(ს-ჩ) და Y(ა-დ) 
მდგენელებზე არ დაიკვირვება. მარტის შუა რიცხვებიდან დაიწყო წყლის დონის აწევა და 
ივლისის 20 რიცხვისათვის მიაღწია მაქსიმუმს. ამ პერიოდში  X(ს-ჩ) მდგენელზე დახრის 
მნიშვნელობა 1 კთხ. წ.-ია, ხოლო  Y(ა-დ) მდგენელზე არ აღემატება 4 კუთ. წმ.-ს. წყლის 
დონის დაწევას მოყვა  X და Y მდგენელების რიცხვითი მნიშვნელობების შემცირება და 
დახრების მიმართულებების საპირისპიროდ შეცვლა. წლიური დახრები ორივე 
მდგენელზე 1 კუთ. წმ.-ს არ აღემატება, რაც  კაშხლის სტაბილურ მდგომარეობაზე 
მიუთითებს.

ნახ. 3-დან ჩანს, რომ სანამ წყლის დონის ცვლილება არ ხდება, ნაპრალის ბლოკების 
ფარდობითი მოძრაობა არ დაიკვირება. როგორც კი დაიწყო წყლის დონის აწევა დაიწყო 
ბლოკების ფარდობითი მოძრაობები, კერძოდ ბლოკების დაახლოება, რომელთა 
მაქსიმალური მნიშვნელობა 90 მიკრონს აღწევს.  წყლის დონის დაწევას მოყვა ბლოკების 
დაცილება ფაქტიურად იგივე მნიშვნელობით. 

შეიძლება ითქვას, რომ წლიურ ნარჩენ დეფორმაციას ადგილი არ აქვს. ე.ი.  
ბლოკების მოძრაობა ხდება მხოლოდ წყლის დონის ცვლილებისას.

განვიხილოთ თაღოვანი კაშხლის მე-12, მე-18 და 26-ე სექციებში დაყენებული 
დახრისმზომითი სადგურების მონაცემები, რომლებიც წარმოდგენილია 4-6 ნახაზებში.

მე-12 სექციის 360 მ. ნიშნულზე  X(ს-ჩ) მდგენელის მაქსიმალური დახრა 50 კუთ. წ.-
ია,  Y(ა-დ)  მდგენელის კი 40 კუთ. წმ.

მე-12 სექციის 402 მ. ნიშნულზე  X(ს-ჩ) მდგენელის მაქსიმალური მნიშვნელობა 15 
კუთ. წ.-ია, Y(ა-დ)  მდგენელის კი 30 კუთ.წმ.

მე-12 სექციის 475 მ. ნიშნულზე  X(ს-ჩ) მდგენელის მაქსიმალური მნიშვნელობა 50 
კუთ. წ.-ია, ხოლო Y(ა-დ)  მდგენელის მაქსიმალური მნიშვნელობა 20 კუთ.წმ.-ი. შეიძლება 
ითქვას, რომ ამ სექციაში რაიმე ანომალურ დახრებს ადგილი არ აქვს.

მე-18  სექციის 402 მ. ნიშნულზე  X(ს-ჩ) მდგენელის მაქსიმალური მნიშვნელობა 35 
კუთ. წმ.-ია, ხოლო Y(ა-დ)  მდგენელის კი 25 კუთ. წმ. ამ ჰორიზონტზეც ანომალურ 
დახრებს ადგილი არ აქვს.

26-ე სექციის 360 მ. ნიშნულზე  X(ს-ჩ) მდგენელის მაქსიმუმი 50 კუთ. წმ.-ია, Y(ა-დ)  
მდგენელის მაქსიმუმი კი 45კუთ. წმ.

26-ე სექციის 402 მ. ნიშნულზე  X(ს-ჩ) მდგენელის მაქსიმუმი 40 კუთ. წმ.-ია, Y(ა-დ)  
მდგენელის კი არ აღემატება 10 კუთ. წმ.-ს.

იგივე სექციის 475 მ. ნიშნულზე X(ს-ჩ) მდგენელის მაქსიმალური დახრა არის 60 
კუთ.წმ., ხოლო  Y(ა-დ)  მდგენელის მაქსიმალური დახრა 20 კუთ. წმ. როგორც სხვა 
სექციებში, აქაც ანომალური დახრები არ დაიკვირვება



ნახ. 3. მდ. ენგურის მარჯვენა სანაპიროს რღვევის ბლოკების ფარდობითი 
ჰორიზონტალური გადაადგილების გრაფიკები, რომლებიც მიღებულია ლაზერული  
ექსტენზომეტრით (1), წვიმისა (2) და  წყალსაცავში წყლის დონის ცვლილების (3) 
გრაფიკებთან ერთად 2022 წლის 1 იანვრიდან 30 დეკემბრის ჩათვლით.



ნახ. 4. ენგურის თაღოვანი კაშხლის დახრების მიმდინარეობა დროში კაშხლის 
ღერძის (X) და მისი მართობულ (Y) მიმართულებით მე-12-ე სექციის 360, 402 და 475 მ 
ნიშნულებზე 2022 წლის 1 იანვრიდან 30 დეკემბრის ჩათვლით, წყალსაცავში წყლის 
დონის ცვლილების გრაფიკთან ერთად.



ნახ. 5. ენგურის თაღოვანი კაშხლის დახრების მიმდინარეობა დროში კაშხლის 
ღერძის (X) და მისი მართობულ (Y) მიმართულებით მე-18-ე სექციის 402 მ ნიშნულზე 
2022 წლის 1 იანვრიდან 30 დეკემბრის ჩათვლით, წყალსაცავში წყლის დონის ცვლილების 
გრაფიკთან ერთად.



ნახ. 6. ენგურის თაღოვანი კაშხლის დახრების მიმდინარეობა დროში კაშხლის 
ღერძის (X) და მისი მართობულ (Y) მიმართულებით 26-ე სექციის 360, 402 და 475 მ 
ნიშნულზე 2022 წლის 1 იანვრიდან 30 დეკემბრის ჩათვლით, წყალსაცავში წყლის დონის 
ცვლილების გრაფიკთან ერთად.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  კორპუსში ყოფილ ფიზიკის ფაკულტეტის 
გეოფიზიკის კათედრის გრავიმეტრიულ ლაბორატორიაში მდებარეობს საყრდენი 
გრავიმეტრიული ბეტონის პოსტამენტი. ეს პუნქტი შეიქმნა 1933 წელს, როცა 
უნივერსიტეტში ჩამოყალიბდა გეოფიზიკის კათედრა და გრავიმეტრიული 



ლაბორატორია [1]. ამიტომ  საინტერესო იყო გამოგვეკვლია ამ პუნქტის მდგრადობის 
საკითხი თითქმის 90 წლის გასვლის შემდეგ. მით უმეტეს, რომ ამჟამად ეს პუნქტი 
წარმოადგენს კავკასიის ტერიტორიისათვის საყრდენ გრავიმეტრიულ პუნქტს, რომელიც 
გამოსავალ პუნქტადაა მიღებული ყველა გრავიმეტრიული გაზომვებისა და 
სამუშაოებისათვის. ამ პუნქტის მდგრადობის შესასწავლად ჩვენს მიერ გამოყენებულ იქნა 
მაღალი სიზუსტის ამერიკული წარმოების დახრისმზომი, რომლის მგრძნობიარობა  0,2 
კუთხური წამია. სიცხადისათვის ავღნიშნავთ, რომ თუ პოსტამენტზე დაყენებული 
ხელსაწყო დაიხარა 1 კუთხ. სეკუნდით, ეს ნიშნავს, რომ 1 მ ბაზისა მქონე პოსტამენტის 
კიდე  დაიხარა 0,005 მმ ანუ 5 მიკრონით. ხელსაწყო ზომავს პოსტამენტის დახრას ორი 
ურთიერთმართობული  X და Y მიმართულებით (ხელსაწყო ორ კოორდინატიანია). 
პოსტამენტზე ის დგას გეოგრაფიული მდებარეობით ანუ:   X   ზომავს  ( ჩ -ს ) 
მიმართულებით და Y  ( ა-დ) მიმართულებით.

ცხრილი 1

Date X  mV კუთ.სეკ. Y mV კუთ.სეკ.
9/27/2022 7.3 7300 730 4.6 4600 460
9/30/2022 7.32 7320 732 4.64 4640 464
10/4/2022 7.38 7380 738 4.72 4720 472
10/6/2022 7.39 7390 739 4.7 4700 470
10/7/2022 7.38 7380 738 4.74 4740 474

10/10/2022 7.45 7450 745 4.74 4740 474
10/13/2022 7.53 7530 753 4.73 4730 473
10/17/2022 7.54 7540 754 4.78 4780 478
10/18/2022 7.62 7620 762 4.8 4800 480
10/20/2022 7.62 7620 762 4.82 4820 482
10/24/2022 7.67 7670 767 4.79 4790 479
10/26/2022 7.71 7710 771 4.82 4820 482
10/28/2022 7.79 7790 779 4.85 4850 485
10/30/2022 7.78 7780 778 4.84 4840 484

11/2/2022 7.78 7780 778 4.82 4820 482
11/7/2022 7.78 7780 778 4.84 4840 484

11/10/2022 7.8 7800 780 4.81 4810 481
11/11/2022 7.82 7820 782 4.86 4860 486
11/14/2022 7.83 7830 783 4.86 4860 486
11/17/2022 7.87 7870 787 4.9 4900 490
11/21/2022 7.87 7870 787 4.9 4900 490
11/24/2022 7.89 7890 789 4.91 4910 491
11/28/2022 7.9 7900 790 4.9 4900 490
11/30/2022 7.96 7960 796 4.97 4970 497

12/1/2022 7.99 7990 799 4.94 4940 494
12/1/2022 8 8000 800 4.95 4950 495
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ნახ. 1

დაკვირვების შედეგად მიღებული მონაცემები მოყვანილია ცხრილ 1-ში. 
განვიხილოთ დაკვირვებით მიღებული შედეგები. ხელსაწყო დაყენებულ იქნა 2022 წლის 
19 სექტემბერს. ხელსაწყოს რეჟიმში შესვლას დასჭირდა 1 კვირა. ანუ ანათვლების აღება 
დავიწყეთ 27 რიცხვიდან. როგორც ნახ. 1 ჩანს   X (ჩ-ს) მდგენელის დახრა ხდება 
ჩრდილოეთ მიმართულებით და რიცხობრივად ის 70 კუთხ. წმ ტოლია.  Y (დ -ა) 
მდგენელი იხრება აღმოსავლეთით, მისი რიცხვითი მნიშვნელობა 35 კუთხ. წამს არ 
აღემატება. რეზულტირებული მდგენელის  (ჩ -ა)  რიცხვითი მნიშვნელობა დაახლოებით 
78 კუთხ. წამია.

ჩვენ შეგვიძლია პოსტამენტის ზედაპირის კუთხური დახრა გადავიყვანოთ 

გადაადგილებაში. ვიყენებთ გადამყვან ფორმულას: S=2L     სადაც L   არის ∙ 𝑠𝑖𝑛
∝
2



ხელსაწყოს ბაზა, რომელიც 20 სმ-ია, ხოლო    არის კუთხე რადიანებში. რადგან დახრის 𝜶

კუთხე სეკუნდებშია, ამიტომ            და ფორმულა მიიღებს სახეს:   S=2L  L𝑠𝑖𝑛
∝
2 ≈

∝
2 ∙

∝
2 =

.   გამოვთვალოთ X მიმართულებით:   = L =20 სმ   მმ ;  = L∙ 𝛼 𝑆𝑥 ∙ 𝛼𝑥 ∙ 70''/0,21 ≈ 0,067 𝑆𝑦 ∙ 𝛼𝑦

=20სმ ∙ 35''/0,21 ≈ 0,033 მმ
როგორც ვხედავთ, სამი თვის დაკვირვების მონაცემებმა გვიჩვენა, რომ პოსტამენტი 

განიცდის მცირე დეფორმაციას, თუმცა დეფორმაცია მაინც გვაქვს. ამიტომ სასურველია 
ვიცოდეთ რა დეფორმაცია გვექნება 1 წლის  ან 2 წლის შემდეგ და, საერთოდ, ეს 
პოსტამენტი ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ სასურველია მასზე გეოფიზიკური 
დაკვირვება მუდმივ რეჟიმში ვაწარმოოთ.       
ქვე-მიმართულებები
1.საინჟინრო გეოფიზიკის მეთოდების (სეისმური, ელექტრული, გეორადიოლოკაცია) განვითარება 
სამშენებლო მოედნების გეოლოგიური სტრუქტურის დასადგენად, საინჟინრო ნაგებობების 
უსაფრთხოების ინსტრუმენტული კონტროლი, ეკოგეოფიზიკის და  სამედიცინო გეოფიზიკის  
მეთოდების განვითარება
2. მეწყრების, ღვარცოფების, წყალდიდობების და სხვა მავნე ეგზოგენური პროცესების შესწავლა, 
ლაბორატორული და თეორიული მოდელირება, საშიშროებების და რისკების კარტირება, 
ადრეული შეტყობინების სისტემების შექმნა კატასტროფები რისკის შესამცირებლად 
ზედაპირული და კოსმოსური დაკვირვებების გამოყენებით

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მიხელ ნოდიას 
სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის,  ექსპერიმენტალური და გამოყენებითი გეოფიზიკის 
სექტორის ბუნებრივი კატასტროფების მოდელირების ლაბორატორიაში გაგრძელდა 
ექსპერიმენტები ზამბარა-მცოცის და ბურიჯ-კნოპოვის ექსპერიმენტულ დანადგარებზე (ნახ.1), 
რომლებზეც მიმდინარეობს სეისმური და მეწყრული პროცესების მოდელირება. ჩატარდა 
ექსპერიმენტები მშრალი მყარი და მარცვლოვანი ხახუნის შესასწავლად. გაგრძელდა 
ექსპერიმენტები დახრილ დანადგარზე, როგორც სეისმური პროცესის ტრიგერირების 
მოდელირებისათვის, ასევე მარცვლოვანი გარემოს (მეწყრის) ტრიგერირების მოდელირებისათვის.



  

ნახ.3. ექსპერიმენტები დახრილ, ბურიჯ-კნოპოვის და ფხვიერ მოდელებზე

ამჟამად მიმდინარეობს ექსპერიმენტული შედეგების მათემატიკური დამუშავება, დამუშავების  
მეთოდების დახვეწა და შედეგების ანალიზი.

შემსრულებლები: ნ. ვარამაშვილი, თ ჭელიძე, პ. მინდელი, თ. გვანცელაძე, დ. კიტოვანი, დ. 
ამილახვარი, ზ. ამილახვარი, ლ. ქიტესაშვილი და ასევე ლ. დვალის მონაწილეობით.

3. საველე-საექსპედიციო კომპლექსური პროექტი
1. თბილისში ვაშლიჯვრის (მაჭავარიანის ქუჩის მიმდებარე) მეწყრული უბნების შესწავლა 
ვერტიკალური ელექტრული ზონდირების და ბუნებრივი ელექტრული ველის მეთოდით.
 მეწყრულ სხეულზე ჩატარებული კვლევების შედეგად მიღებული მასალების შემდგომი 
დამუშავება და ანალიზი.
პროექტში ჩართულები იყვნენ: ნ. ვარამაშვილი, დ. ამილახვარი, ლ. ქიტესაშვილი და ასევე ა. 
თარხან-მოურავი, ჯ. ქირია, ლ. დვალი
2. თბილისი-გომბორი-თელავის საავტომობილო გზის რეკონსტუქცია-მშენებლობასთან 
დაკავშირებით, მის არეალში მდებარე მეწყრული სხეულების შესწავლა და საინჟინრო 
ჯგუფისათვის შესაბამისი რეკომენდაციების მიცემა (ნახ.2).



  
 

ნახ.2. ელექტროსაძიებო ხელსაწყო (Earth Resistivity Meter PASI 16GL-N) და მუშაობის პროცესი 
მეწყრულ სხეულზე, საგარეჯოს და თელავის რაიონებში

პროექტში ჩართულები იყვნენ: ნ. ვარამაშვილი, დ. ამილახვარი, ლ. ქიტესაშვილი და ასევე ა. 
თარხან-მოურავი და ჯ. ქირია
3. თბილისი-წყნეთი-ბეთანიის სამანქანო გზის მონაკვეთზე, ბაგების დასახლების და დაბა წყნეთს 
შორის, გააქტიურებული მეწყრული სხეულის შესწავლა და საინჟინრო ჯგუფისათვის შესაბამისი 
რეკომენდაციების მიცემა.



ნახ.3. ბაგების დასახლებასა და დაბა წყნეთს შორის  გააქტიურებულ მეწყერზე საძიებო 
აპარატურის განლაგება

პროექტში ჩართულები იყვნენ: ნ. ვარამაშვილი, დ. ამილახვარი, ლ. ქიტესაშვილი და ასევე ა. 
თარხან-მოურავი და ჯ. ქირია
4. ჭიათურის რაიონის სოფელ ითხვისში განვითარებული კატასტროფული მეწყრული 
მოვლენების შესასწავლად ჩატარდა ელექტროსაძიებო სამუშაოები. მონაწილეობა მივიღეთ 
შესაბამისი სამთავრობო კომისიის მუშაობაში და ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში წარვადგინეთ 
დასკვნები.

ა.



                                                               ბ.                                                                       გ.
ნახ.4. ა) მასშტაბური ჩაქცევა სოფელ ითხვისში, ბ) ელექტროსაძიებო სამუშაოები ვერტიკალური 

ელექტრული ზონდირების მეთოდით, გ) გეოტექნიკური სამუშაოები ჩინური აპარატურით

პროექტში ჩართულები იყვნენ: ნ. ვარამაშვილი, დ. ამილახვარი, ლ. ქიტესაშვილი და ასევე ა. 
თარხან-მოურავი და ჯ. ქირია

5. ქ. თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე მდებარე საპროექტო ტერიტორიაზე ჩატარდა 
გეოფიზიკური კვლევები ბეტონის საფარზე წარმოქმნილი ბზარების სიღრმეების დადგენის 
მიზნით. კვლევები ჩატარდა ულტრაბგერითი მეთოდით. შესწავლილი იქნა ბზარების სიღრმეები 
და გაცემული იქნა რეკომენდაცია ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში.

ნახ.5. საკვლევი უბანი და კვლევის პროცესი

პროექტში ჩართულები იყვნენ: ნ. ვარამაშვილი, დ. ამილახვარი, ლ. ქიტესაშვილი. 

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



3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
 
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

5. პატენტები:
5.1. საერთაშორისო პატენტები:

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
6.1. მონოგრაფიები/წიგნები

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

6.2. სახელმძღვანელოები
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

6.3. კრებულები

6.4. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით
1) ავტორი/ავტორები
1. Varamashvili, N. D. ., K. Kiria, J. ., Tarkhan-Mouravi, A. G. ., & Ghlonti, N. Y.
2. Varamashvili, N. D. ., Gigiberia, M. G. ., Kiria, J. K. ., & Ghlonti, N. Y.

2) სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI
1. Electroprospecting Methods in the Assessment of Subsurface Humidity and Groundwater Flow in a 
Landslide Area.  ISSN: 1512-1127, DOI: https://doi.org/10.48614/ggs2520224796

2. The results of the Research of Machavariani Street Landslide by Electroprospecting and Seismic Methods. 
ISSN: 1512-1127, DOI: https://doi.org/10.48614/ggs2520225955

3) ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი
1. Journals of Georgian Geophysical Society, 25(No.1)
2. Journals of Georgian Geophysical Society, 25(No.2)

4) გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა
1. Tbilisi State University, 2022
2. 

5) გვერდების რაოდენობა
1. 8
2. 11
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

https://doi.org/10.48614/ggs2520224796
https://doi.org/10.48614/ggs2520225955


1.ელექტროძიება არის გეოფიზიკური მეთოდების მიმართულება, რომელიც სწავლობს სხვადასხვა 
ბუნების ელექტრომაგნიტურ ველებს. ელექტროძიების მიზანია გეოლოგიური გარემოს 
ელექტრომაგნიტური მახასიათებლების დადგენა (წინააღმდეგობა, გამტარობა, პოლარიზაცია და 
ა.შ.), საიდანაც შეიძლება გავაკეთოთ დასკვნები შესწავლილი ტერიტორიის აგებულების შესახებ. 
ელექტრული გამოკვლევა შეიძლება დაიყოს ორ ჯგუფად: პასიური და აქტიური მეთოდები. 
პირველ მათგანს ბუნებრივი ელექტრული ველის (ბევ) მეთოდებს უწოდებენ, ხოლო მეორეს - 
ხელოვნური ელექტრული ველის მეთოდებს. ჩვენს ნაშრომში წარმოდგენილი მასალები 
მიღებულია წინააღმდეგობის (ვერტიკალური ელექტრული ზონდირების) მეთოდით და 
ბუნებრივი ელექტრული ველის მეთოდით. სტატიაში წარმოდგენილია ქანების გაწყლიანების და 
მიწისქვეშა წყლების ნაკადების შესაძლო არსებობის კვლევა.

2.გეოფიზიკური მეთოდების (სეისმური და ელექტრომაგნიტური) საშუალებით შესაძლებელია 
გეოლოგიური გარემოს სხვადასხვა მახასიათებლების დადგენა. სეისმური მეთოდები საშუალებას 
გვაძლევს დავადგინოთ გარემოს დრეკადი პარამეტრები (სიმკვრივე, პუასონის კოეფიციენტი, 
იუნგის დინამიური მოდული და ა.შ...), ხოლო ელექტროძიების მეთოდების საშუალებით 
შესაძლებელია გეოლოგიური გარემოს ელექტრომაგნიტური მახასიათებლების (წინააღმდეგობა, 
გამტარობა და ა.შ.) დადგენა. კომპლექსური ძიების შედეგებიდან შეიძლება გავაკეთოთ დასკვნები 
შესწავლილი ტერიტორიის აგებულების და დატენიანების შესახებ. ნაშრომში წარმოდგენილია ქ. 
თბილისში, მაჭავარიანის ქუჩაზე განვითარებულ მეწყერზე ჩატარებული კვლევების შედეგები. 
სეისმური კვლევები ჩატარდა გარდატეხილი ტალღების და სეისმური ტომოგრაფიის მეთოდით, 
ხოლო ელექტრული კვლევები - ვერტიკალური ელექტრული ზონდირების და ბუნებრივი 
ელექტრული ველის მეთოდებით. მიღებული შედეგების ანალიზის საფუძველზე, გაკეთებულია 
დასკვნები ქანების ბზარების სიღრმეების, ქანების მექანიკური მდგომარეობის, მათი გაწყლიანების 
და ასევე მიწისქვეშა წყლების ნაკადების შესაძლო არსებობის შესახებ.

6.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით
1) ავტორი/ავტორები
1. დავით კიტოვანი   
2. 

2) სტატიის სათაური, ISSN
1. მეწინავე ტალღის საწყისი წერტილის განსაზღვრა. ISSN: 1512-1135
2. 

3) ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი
1. მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, 2022,  ტ.LXXIV
2

4) გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა
1. Tbilisi, Tbilisi State University
2. 

5) გვერდების რაოდენობა
1. 
2. 



ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

სტატიაში ნაჩვენებია თუ როგორ ხდება მეწინავე ტალღის ფორმირება: საწყის N წერტილში 
მეწინავე ტალღის ფრონტი მოწყდება მისი აღმძვრელი პირდაპირი ტალღის ფრონტს და იწყებს 
დამოუკიდებელ გავრცელებას.  შესაბამისად  მეწინავე  ტალღის საწყისი წერტილის  
კოორდინატების  ცოდნას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება გარდატეხილ ტალღათა კორელაციური 
მეთოდის სიზუსტის გაზრდისთვის.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
1) მომხსენებელი/მომხსენებლები
1. ვარამაშვილი ნ., ამილახვარი დ., დვალი ლ., ქიტესაშვილი ლ.
2. 

2) მოხსენების სათაური
1. ელექტროძიების მეთოდების გამოყენება მეწყერის შესწავლაში
2. 

3) ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1. ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენცია: დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერების 
თანამედროვე პრობლემები. ნაშრომები, ISBN 978-9941-36-044-2   თბილისი, საქართველო, 21-22 
ნოემბერი, 2022 წ.
2. 

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

ააააააააააა 4. გეორადიოლოკაცია: გეოლოგიური და გეოტექნიკური ამოცანების 
გადაწყვეტა (სამოდელო, თეორფიული და საველე სამუშაოები).

1. 1).ფიზიკური მოდელირება გეორადიოლოკაციაში
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მიხელ ნოდიას 
სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის,  ექსპერიმენტალური და გამოყენებითი გეოფიზიკის 
სექტორის , ფიზიკური მოდელირების დანადგარზე ჩატარდა სხვადასხვა ფორმის ობიექტების 
რადიოსახეების გამოკვლევა, დიელექტრიკულად რთული შედგენილობის ობოექტებისათვის. 
კვლევაში მონაწილეობდნენ:
 ოდილავაძე დ.,ჭელიძე თ., ა. თარხნიშვილი , ო. იავოლოვსკაია, თსუ  უნივერსიტეტის, და 
საქართველოს უნივერსიტეტის არქეოლოგიის დეპარტამენტის მაგისტრანტების და 
ბაკალავრიატის სტუდენტები.



1. მართკუთხივანი, კუთხოვანი, ცილინდრული   ფორმის დიელექტრიკის და მეტალური 
ფორმების ერთმანეთში კომბინირებით მიღებული გეოტექნიკური მოდელების 
რადიოსახეების შესწავლა.

        2.არქეოლოგიური მნიშვნელობის მქონე სხვადასხვა ტიპის შეზღუდული სივრცეების  
მოდელების რადიოსახეების გამოკვლევა.

        3.კარსტული სიღრუების დამახასიათებელი სიცარიელეების მოდელების რადიოსახეების 
გამოკვლევა-დადგენა მათი კარსტულ გარემოში გეორადარული პროფილების 
ინტერპრეტაციისათვის.

2. 

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. კვლევაში მონაწილეობდნენ:
 ოდილავაძე დ.,ჭელიძე თ., ა. თარხნიშვილი , ო. იავოლოვსკაია, თსუ  უნივერსიტეტის, და საქართველოს 
უნივერსიტეტის არქეოლოგიის დეპარტამენტის მაგისტრანტების და ბაკალავრიატის სტუდენტები.

1.ოდილავაძე დავითი--ზოგადი და პრაქტიკული ხელმძღვანელობა, ექსპერიმენტალურ კვლევებისა და 
საველე სამუშაოებში უშუალო მონაწილეობა, საველე და ლაბორატორიულ კვლევების შედეგების 
კამერალურ-პროგრამული დამუშავება და მათი ინტერპრეტაცია.

2.,ჭელიძე თ., --ზოგადი ხელმძღვანელობა ექსპერიმენტალური კვლევების დაგეგმვა და შედეგების 
ანალიზი-დასკვნები.

3.ა. .ო.იავოლოვსკაია,--კამერალურდა ექსპერიმენტალურ-ლაბორატორიულ სამუშაოებში მონაწილეობა, 
პროგრამული დამუშავება.

4. თარხნიშვილი --საველე და ექსპერიმენტალურ-ლაბორატორიულ სამუშაოებში მონაწილეობა.

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი 
პროექტების შესრულების შედეგები 

2.1. ფიზიკური მოდელირების   შედარებითი გეორადიოლოკაციური მეთოდის გამოყენებით   
გამოიკვეთა გეოტექნიკური შინაარსის მილების, ცილინდრებისა და სფეროების ტიპის ობიექტების 
რეალური გეორადიოლოკაციური  რადიოსახეები, რომლებიც ცალსახად შეიძლება გავრცელებულ 
იქნას საველე ობიექტების რადიოსახეებად შებრუნებული ამოცანების ამოსახსნელად.  

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
კარსტულ -კირქვულ გარემოში გეორადიოლოკაციიური შედეგების ინტერპრეტაციისას 
გამოყენებულ და დანერგილ იქნა  ფიზიკური მოდელირების   შედარებითი გეორადიოლოკაციური 
მეთოდის გამოყენებით  რადიოსახეების მიხედვით მიწისქვეშა განთავსების ობიექტების რაობის 
დადგენის შესაძლებლობა ცილინდრული ტიპის სივრცული განლაგების განსხვავებული გარემოს  
შემცველი ობიექტებისათვის.
ოდილავაძე დ.,ჭელიძე თ.,

ამჟამად, აქტუალური რჩება სხვადასხვა დანიშნულების  მიწისქვეშა ნაგებობების მშენებლობისა და 
დაცვის  საკითხები  მათ შორის ვერტიკალური, ჰორიზონტალურიდა რთული გეომეტრიული  
სიღრუების ფორმებისთვის. GPR– ის ფიზიკური მოდელირების მეთოდის გამოყენებით ჩატარდა 



GPR– ის ლაბორატორიული კვლევები ღრუ მართკუთხოვან , ლითონის პროფილური  ჩანართით.  
სამუშაოები ჩატარდა 2.5 მ X1.5 მ X1.5 მ მოცულობის დანადგარზე, დღიური ზედაპირიდან  ქვიშიან 
გარემოში ჩაფლული 17 სმ დიამეტრის ღრუ ცილინდრული  ობიექტისთვის,  და ვერტიკალური 
ლითონის  პროფილური  ობიექტებისთვის. სამუშაოების მიზანი იყო მიწისქვეშა ობიექტის 
მოდელის რადიო გამოსახულების მიღება, რომელიც ელექტრომაგნიტური ველის მსგავსობის 
თეორიის შესაბამისად შეესაბამება სრულმასშტაბიანი ობიექტის რადიო გამოსახულებას  
მოდელური GPR სამუშაოები ჩატარდა Zond 12e GPR– ით, 2 გჰც ანტენის და Prism 2.5 პროგრამის 
გამოყენებით.
ნაშრომი გამოავლენს  და განსაზღვრავს პროფილური ზედაპირის რადიო გამოსახულებაში 
კონტურულ კრიტერიუმებსა და მახასიათებლებს  ღრუ ჩართულობით მიღებული პარალელური 
პროფილების  რადიოგრამებისათვის. ამრიგად, გამოვლინდა სამთო და მიწისქვეშა ნაგებობების 
საჭიროებებისათვის მიწის ზედაპირზე  რადარის სამუშაოების დროს მიწისქვეშა  ღრუს ამოცნობის 
შესაძლებლობა , მათი რაობა,  გარჩევის კრიტერიუმები რადიოსახის მიხედვით. 

1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. 
2. 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ოდილავაძე დავითი--ზოგადი და პრაქტიკული ხელმძღვანელობა, ექსპერიმენტალურ კვლევებისა და 
საველე სამუშაოებში უშუალო მონაწილეობა, საველე და ლაბორატორიულ კვლევების შედეგების 
კამერალური დამუშავება და მათი ინტერპრეტაცია.
.,ჭელიძე თ., --ზოგადი ხელმძღვანელობა ექსპერიმენტალური კვლევების დაგეგმვა და შედეგების 
ანალიზი-დასკვნები.
ა. თარხნიშვილი --საველე და ექსპერიმენტალურ-ლაბორატორიულ სამუშაოებში მონაწილეობა.
ო. იავოლოვსკაია,--კომპიოტერულ-პროგრამული დამუშავება, ლაბორატორიული მუშაობა.

4. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები
4.1 საველე გეოფიზიკა, გეორადიოლოკაცია. 2022 სექტემბერ-ოქტომბერი.

მონაწილეობა 2022 წლის 22 ივნისს შვედეთის რადიაციული მარეგულირებელი ორგანოს 
(SSM) , შპს რადიაციული ტექნოლოგიების და უსაფრთხოების ცენტრის და სსიპ 
ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს, საქართველო გარემოს დაცვისა 
და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გაფორმებული ხელშეკრულების 
საფუძველზე ანასეულის საიტის რემედიაციის (ოზურგეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ 
ანასეულში მდებარე სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მ/ტ -ზე რადიოაქტიურად 
დაბინძურებული ნიადაგების რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში) პროექტით 
გათვალისწინებულ სამუშაოებში.

1. ანასეულის ტერიტორიაზე არსებულ რადიაქტიული ნარჩენების სამარხ-საცავთა 
ნაწილის გამოკვლევა გეორადიოლოკაციური მეთოდით.
დასავლეთ საქართველოში, ოზურგეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანასეულში მდებარე 
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მ/ტ -ზე რადიოაქტიურად დაბინძურებულ 
ადგილზე საჭირო გახდა  ზედაპირული დონის, მიწის საფარით დაფარული, სამარხების 
გეორადარული კვლევა, რომლის საშუალებით უნდა დადგინდეს:
• სამარხების ზომები სიგრძე, სიგანე და სიღრმე
• სექცირებულია სამარხები თუ არა და როგორ



• სამარხების (სექციების) გარშემორტყმა ძირის და სახურავის გათვალისწინებით 
(გამოყენებულია თუ არა ბეტონის ფილები და სავარაუდოდ რა სისქის)
• რაოდენ ჰომოგენურია სამარხში განთავსებული მიწა (შესაძლო საგნების არსებობა).
საკითხის გადასაწყვეტად გამოყენებულ იქნა გეორადიოლოკაციის მეთოდი სამი 
გეორადარული ცენტრალური სიხშირისთვის: 2გჰც, 500მჰც და 150მჰც, შესაბამისად 
გამოყენებულ იქნა ზემაღალი სიხშირის, ეკრანირებული და დიპოლური ანტენები. 
გამოყოფილ სამ უბანზე საკვლევი ფართები დაქსელილ იქნენ ორი პარალელური და 
მათდამი მართობული ორი  პარალელური , პროფილებით, სქემატური ნახაზი მოტანილია 
ნახ.1-ზე. გეორადარული მონაცემების მოკრება და მიღებული რადაროგრამების 
ინტერპრეტაცია შესრულდა 36 პროფილისათვის.

მაგალითისთვის მოგვყავს უბანი-1 ის თვის ორი პროფილი...
   

ნახ.2, წარმოდგენილია რადაროგრამა უბანი-1, პროფ.1, სიგრძით 14მ, შესრულებულია 
2გჰც ზემაღალი სიშირის გეორადარული საშტატო ანტენით.
ნახ.2, წარმოდგენილი რადარაროგრამიდან იკვეთება არმირებული ზედაპირის შესაბამისი 
რადიოსახე, რომლის  სიგრძე იწყება დისტანციაზე 2მ და გრძელდება დისტანციამდე 13მ. 
მკაფიოდ გამოხატული ყვითელი ფერის ლაქები შეესაბამება სავარაუდო არმირების 
რადიოსახეების განთავსების ლოკაციას. თეთრი წირებით მონიშნულია არმირებული 
ბეტონის განსაკუთრებულობები, კერძოდ რადიოსახის საწყისსა და ბოლოში 
დამრეცობები შეესაბამება არმირებული ბეტონის საფარის დასაწყისსა და ბოლოს 2მ და 13 
დისტანციებზე. რადაროგრამა თითქმის სიმეტრიულია 6.5მ დისტანციის ტრასის მიმართ 
და კარგად გამოსახავს დაახლოებით ერთი მეტრით დაშორებულ არმირების ღერძების 
ლოკაციას ბეტონის ფილებში, რომელთა ბეტონის ტექსტურა საკმაოდ დეგრადირებულია, 
რაც მიუთითებს ბეტონის ფილების დაშლაზე. მნიშვნელოვნად აცილებულია სახურავი 
ფენის კონსტრუქციას 7.75 და 8.75მ დისტანციებზე ნაწილობრივ ჩამოწეული , 
ჰორიზონტის მიმართ 30 გრადუსით, დეგრადირებული ფილის ნაწილი.  გადაფარვის 
რკინაბეტონის არმატურის  კიდურა ღერძებს შორის ვერტიკალურად დაშორება 0.12მ.  
 



 

ნახ.3, წარმოდგენილია რადაროგრამა უბანი-1, პროფ.2, სიგრძით 14მ, შესრულებულია 
2გჰც ზემაღალი სიშირის გეორადარული საშტატო ანტენით.
ნახ.3, წარმოდგენილი რადარაროგრამიდან იკვეთება არმირებული ზედაპირის შესაბამისი 
რადიოსახე, რომლის  სიგრძე იწყება დისტანციაზე 2მ და გრძელდება დისტანციამდე 13მ. 
მკაფიოდ გამოხატული ყვითელი ფერის ლაქები შეესაბამება სავარაუდო არმირების 
რადიოსახეების განთავსების ლოკაციას. თეთრი წირებით მონიშნულია არმირებული 
ბეტონის განსაკუთრებულობები, კერძოდ რადიოსახის საწყისსა და ბოლოში 
დამრეცობები შეესაბამება არმირებული ბეტონის საფარის დასაწყისსა და ბოლოს 2მ და 13 
დისტანციებზე. მნიშვნელოვნად დეგრადირებულია არმირებული ბეტონის შემადგენელი 
მასალა, კონსტრუქციის ძირითადი ფორმა შეკავებულია არმატურის ღერძებით.პროფ.1 
მონიშნული ფილის დახრილი ნაწილი აღარ იკითხება პროფ.2 , სავარაუდოდ 
ჩამოშლილია.
პროფ.2 გამოიკვეთა საყრდენი კონსტრუქციის არსებობა დისტანციებზე 2.5მ-3.75მ 11.25-
12.5მ,  ამასთან დეგრადირებული და დეფორმირებულია, როგორც პირველი ასევე მეორე 
საყრდენი კონსტრუქციები. მეორე მნიშვნელოვნად დეფორმირებულია და მოცილებულია 
ძირითად საყრდენ კონსტრუქციას 45 გრადოსით ჰორიზონტის მიმართ. კონსტრუქციის 
მთლიანობა შეკავებულია ზედაპირული ფენის ასევე მნიშვნელოვნად დეგრადირებული 
არმირების ღერძებით. სამარხის სიგრძე დაახლოებით -11მ.
 შესრულდა,  და კომპიუტერულ-პროგრამულად დამუშავდა  36 გეორადიოლოკაციური 
პროფილი
მოგვყავს რიგი დასკვნები...

სამივე სამარხ-საცავი სექცირებულია, ორ დონებრივია,  გამოყოფილია 
არმირებული გადაფარვით. თვითოეული დონე წარმოდგენილია ორ სექციად, 
გამოყოფილია ტიხრებით, არის მცირე გატიხვრებიც. 

გამოყენებულია არმირებული გადაფარვები ამასთან ზედა, სახურავის გადაფარვის 
ქვეშ ფიქსირდება მეორე არმირებული ფენა ასეთივეა სართულებს შორის გადაფარვაც, 
რომელიც წყვეტილად და დაფერდებულად არის წარმოდგენილი. არმირებული 
გადაფარვები მნიშვნელოვნად დეგრადირებულ-ჩამოშლილია, დეფორმირებულია, ასევეა 
დეგრადირებულ -დაშლილი საყრდენი არმირებული კონსტრუქციები.



 რადაროგრამებზე, რიგ შემთხვევაში მოინიშნა მართკუთხოვანი და ოვალური, 
სავარაუდოდ გარეშე ობიექტები/ნივთები , მათი ლოკაცია მონიშნულია. 

მთავარი შემსრულებელი-------დავით ოდილავაძე,
 აკადემიური დოქტორი, ფიზიკოსი, გეოფიზიკოსი.
თსუ, გეოფიზიკის ისტიტუტი, გამოყენებითი და ექსპერიმენტალური გეოფიზიკის 
სექტორი.

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. დავით ოდილავაძე-ძირითადი შემსრულებელი. გეორადიოლოკაციური სამუშაოები, 
ინტერპრეტაცია, ანგარიშის ავტორობა.

.

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-
ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების 
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2.  
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. გეორადიოლოკაციური მეთოდის შედეგების ინტერპრეტაციისას სამგანზომილებიანი 
მობრუნებითი რადიოსახის ანალიზი, ახლოქვეზედაპირული განთავსების რადიოაქტიური 
სამარხ-საცავის არსებობისა და მისი აგებულების დადგენა

დ. ოდილავაძე, თ. ჭელიძე, ნ. ღლონტი, ო. იავოლოვსკაია

ანოტაცია
ჯვარედინად გატარებული  გეორადიოლოკაციური კვეთების (Prism 2.5) მიხედვით აგებული 
პროფილების შედეგად მიღებული შედეგების მიხედვით გაკეთებული ინტერპრეტაციის 
დასაზუსტებლად საჭირო ხდება დამატებით ,,Voxler 4“ პროგრამის გამოყენება, რათა დაზუსტდეს 
რადიოსახის გვარობა, მაშინ როდესაც ის მკაფიოდ არ იკვეთება. ჩვენს შემთხვევაში კვეთებზე 
(Prism 2.5) მიღებული შედეგების მიხედვით არ გამოიკვეთა მკაფიოდ სიღრუის დამაფიქსირებელი 
,,ბოუ-თაის“ ტიპის რადიოსახე. ,,Voxler4 „ პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენების შედეგად , 
მკაფიოდ დაფიქსირდა ,,ბოუ-თაის “ ტიპის 3D რადიოსახე, ხოლო პროფილთა გადაკვეთის ღერძის 
გარშემო ბრუნვითი რაკურსების შედეგად დადასტურდა რადიოსახის არსებობა. ამრიგად, 



შეიძლება ჩვენს მიერ მოყვანილი მაგალითი გამოდგეს პარადიგმად გეორადიოლოკაციური 
ინტერპრეტაციისას პრობლემურ პირობებში შედეგების მეტი ინფორმატულობით 
წარმოდგენისთვის.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1. D. Odilavadze , T.Chelidze, N. Glonti, O. Yavolovskaya
ON THE TERRITORY OF WESTERN GEORGIA TWO AND THREE-DIMENSIONAL IMAGES OF THE 
RADIO IMAGE OF THE UNDERGROUND REPOSITORY-BURIAL OF RADIOACTIVE MATERIALS 
PRESENTED BY THE GEORADAR METHOD .....................................................................................
111. BOOK OF ABSTRACTS
8th International Scientific-Practical Conference on Up-to-date Problems of Mining and Geology
20-21 October, 2022
Tbilisi20-21 October, 2022. Tbilisi. 
 MINERALOGICAL SOCIETY OF GEORGIA
G. TSULUKIDZE MINING INSTITUTE
GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY
INSTITUTE OF HYDROGEOLOGY AND ENGINEERING GEOLOGY
THE DEVELOPMENT OF MINING AND GEOLOGY IS THE PRECONDITION FOR
THE REVIVAL OF ECONOMY
BOOK OF ABSTRACTS
8th International Scientific-Practical Conference on Up-to-date Problems of Mining and Geology
20-21 October, 2022
Tbilisi
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში ან სხვა 
გამოცემაში არ გამოქვეყნებულა)

საველე გეოფიზიკა, გეორადიოლოკაცია. 2022 სექტემბერ-ოქტომბერი.

მონაწილეობა 2022 წლის 22 ივნისს შვედეთის რადიაციული მარეგულირებელი ორგანოს 
(SSM) , შპს რადიაციული ტექნოლოგიების და უსაფრთხოების ცენტრის და სსიპ ბირთვული და 
რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს, საქართველო გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს მიერ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ანასეულის საიტის 
რემედიაციის (ოზურგეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანასეულში მდებარე სამეცნიერო-
კვლევითი ინსტიტუტის მ/ტ -ზე რადიოაქტიურად დაბინძურებული ნიადაგების რეაბილიტაციის 
პროექტის ფარგლებში) პროექტით გათვალისწინებულ სამუშაოებში.

1. ანასეულის ტერიტორიაზე არსებულ რადიაქტიული ნარჩენების სამარხ-საცავთა ნაწილის 
გამოკვლევა გეორადიოლოკაციური მეთოდით.

დასავლეთ საქართველოში, ოზურგეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანასეულში მდებარე 
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მ/ტ -ზე რადიოაქტიურად დაბინძურებულ ადგილზე საჭირო 
გახდა  ზედაპირული დონის, მიწის საფარით დაფარული, სამარხების გეორადარული კვლევა, 
რომლის საშუალებით უნდა დადგინდეს:

• სამარხების ზომები სიგრძე, სიგანე და სიღრმე
• სექცირებულია სამარხები თუ არა და როგორ
• სამარხების (სექციების) გარშემორტყმა ძირის და სახურავის გათვალისწინებით 

(გამოყენებულია თუ არა ბეტონის ფილები და სავარაუდოდ რა სისქის)
• რაოდენ ჰომოგენურია სამარხში განთავსებული მიწა (შესაძლო საგნების არსებობა).



საკითხის გადასაწყვეტად გამოყენებულ იქნა გეორადიოლოკაციის მეთოდი სამი 
გეორადარული ცენტრალური სიხშირისთვის: 2გჰც, 500მჰც და 150მჰც, შესაბამისად გამოყენებულ 
იქნა ზემაღალი სიხშირის, ეკრანირებული და დიპოლური ანტენები. გამოყოფილ სამ უბანზე 
საკვლევი ფართები დაქსელილ იქნენ ორი პარალელური და მათდამი მართობული ორი  
პარალელური , პროფილებით, სქემატური ნახაზი მოტანილია ნახ.1-ზე. გეორადარული 
მონაცემების მოკრება და მიღებული რადაროგრამების ინტერპრეტაცია შესრულდა 36 
პროფილისათვის.

მაგალითისთვის მოგვყავს უბანი-1 ის თვის ორი პროფილი...
  

ნახ.2, წარმოდგენილია რადაროგრამა უბანი-1, პროფ.1, სიგრძით 14მ, შესრულებულია 2გჰც 
ზემაღალი სიშირის გეორადარული საშტატო ანტენით.

ნახ.2, წარმოდგენილი რადარაროგრამიდან იკვეთება არმირებული ზედაპირის შესაბამისი 
რადიოსახე, რომლის  სიგრძე იწყება დისტანციაზე 2მ და გრძელდება დისტანციამდე 13მ. მკაფიოდ 
გამოხატული ყვითელი ფერის ლაქები შეესაბამება სავარაუდო არმირების რადიოსახეების 
განთავსების ლოკაციას. თეთრი წირებით მონიშნულია არმირებული ბეტონის 
განსაკუთრებულობები, კერძოდ რადიოსახის საწყისსა და ბოლოში დამრეცობები შეესაბამება 
არმირებული ბეტონის საფარის დასაწყისსა და ბოლოს 2მ და 13 დისტანციებზე. რადაროგრამა 
თითქმის სიმეტრიულია 6.5მ დისტანციის ტრასის მიმართ და კარგად გამოსახავს დაახლოებით 
ერთი მეტრით დაშორებულ არმირების ღერძების ლოკაციას ბეტონის ფილებში, რომელთა 
ბეტონის ტექსტურა საკმაოდ დეგრადირებულია, რაც მიუთითებს ბეტონის ფილების დაშლაზე. 
მნიშვნელოვნად აცილებულია სახურავი ფენის კონსტრუქციას 7.75 და 8.75მ დისტანციებზე 
ნაწილობრივ ჩამოწეული , ჰორიზონტის მიმართ 30 გრადუსით, დეგრადირებული ფილის ნაწილი.  
გადაფარვის რკინაბეტონის არმატურის  კიდურა ღერძებს შორის ვერტიკალურად დაშორება 0.12მ.  

 



ნახ.3, წარმოდგენილია რადაროგრამა უბანი-1, პროფ.2, სიგრძით 14მ, შესრულებულია 2გჰც 
ზემაღალი სიშირის გეორადარული საშტატო ანტენით.

ნახ.3, წარმოდგენილი რადარაროგრამიდან იკვეთება არმირებული ზედაპირის შესაბამისი 
რადიოსახე, რომლის  სიგრძე იწყება დისტანციაზე 2მ და გრძელდება დისტანციამდე 13მ. მკაფიოდ 
გამოხატული ყვითელი ფერის ლაქები შეესაბამება სავარაუდო არმირების რადიოსახეების 
განთავსების ლოკაციას. თეთრი წირებით მონიშნულია არმირებული ბეტონის 
განსაკუთრებულობები, კერძოდ რადიოსახის საწყისსა და ბოლოში დამრეცობები შეესაბამება 
არმირებული ბეტონის საფარის დასაწყისსა და ბოლოს 2მ და 13 დისტანციებზე. მნიშვნელოვნად 
დეგრადირებულია არმირებული ბეტონის შემადგენელი მასალა, კონსტრუქციის ძირითადი ფორმა 
შეკავებულია არმატურის ღერძებით.პროფ.1 მონიშნული ფილის დახრილი ნაწილი აღარ იკითხება 
პროფ.2 , სავარაუდოდ ჩამოშლილია.

პროფ.2 გამოიკვეთა საყრდენი კონსტრუქციის არსებობა დისტანციებზე 2.5მ-3.75მ 11.25-
12.5მ,  ამასთან დეგრადირებული და დეფორმირებულია, როგორც პირველი ასევე მეორე საყრდენი 
კონსტრუქციები. მეორე მნიშვნელოვნად დეფორმირებულია და მოცილებულია ძირითად საყრდენ 
კონსტრუქციას 45 გრადოსით ჰორიზონტის მიმართ. კონსტრუქციის მთლიანობა შეკავებულია 
ზედაპირული ფენის ასევე მნიშვნელოვნად დეგრადირებული არმირების ღერძებით. სამარხის 
სიგრძე დაახლოებით -11მ.

 შესრულდა,  და კომპიუტერულ-პროგრამულად დამუშავდა  36 გეორადიოლოკაციური 
პროფილი

მოგვყავს რიგი დასკვნები...
სამივე სამარხ-საცავი სექცირებულია, ორ დონებრივია,  გამოყოფილია არმირებული 

გადაფარვით. თვითოეული დონე წარმოდგენილია ორ სექციად, გამოყოფილია ტიხრებით, არის 
მცირე გატიხვრებიც. 

გამოყენებულია არმირებული გადაფარვები ამასთან ზედა, სახურავის გადაფარვის ქვეშ 
ფიქსირდება მეორე არმირებული ფენა ასეთივეა სართულებს შორის გადაფარვაც, რომელიც 
წყვეტილად და დაფერდებულად არის წარმოდგენილი. არმირებული გადაფარვები 
მნიშვნელოვნად დეგრადირებულ-ჩამოშლილია, დეფორმირებულია, ასევეა დეგრადირებულ -
დაშლილი საყრდენი არმირებული კონსტრუქციები.

 რადაროგრამებზე, რიგ შემთხვევაში მოინიშნა მართკუთხოვანი და ოვალური, 
სავარაუდოდ გარეშე ობიექტები/ნივთები , მათი ლოკაცია მონიშნულია. 

სეისმოლოგიის, სეისმური საშიშროებისა და კატასტროფების რისკის სექტორი 



1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი:
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; 
პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი; დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს 
შემსწავლელი მეცნიერებანი: აქსელერომეტრული და ველოსიმეტრული ქსელის შექმნა, 
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ექპერიმენტული მასალის დამუშავება. 2014-2024 წწ.

2. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი; დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს 
შემსწავლელი მეცნიერებანი: მიწისძვრის გენერაციის ფიზიკური მექანიზმების გამოკვლევა.  
სეისმური წყაროების მოდელების დადგენა. 2014-2024 წწ.

3. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი; დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს 
შემსწავლელი მეცნიერებანი: სათანადო მონაცემთა ბაზების (სეისმური, საინჟინრო-გეოლოგიური, 
რისკის ელემენტების ინვენტორული აღწერები და სხვ.)  შექმნა და ანალიზი. 2014-2024 წწ.

4. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი; დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს 
შემსწავლელი მეცნიერებანი: გრუნტის მოძრაობის პროგნოზული განტოლებების აგება 
(მაკროსეისმური იტენსივობისა და აჩქარებისთვის ან სიჩქარისთვის). 2014-2024 წწ.

5. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი; დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს 
შემსწავლელი მეცნიერებანი: სეისმურობის დაზუსტება (მიკროზონირება) საინჟინრო-
სეისმოლოგიური მეთოდებით (გრუნტის თვისებების შესწავლა). 2014-2024 წწ.

6. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი; დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს 
შემსწავლელი მეცნიერებანი: საქართველოს ტერიტორიის სეისმური ისტორიის გამოკვლევა, 
მიწისძვრების ეფექტების დადგენა და ინჟინრული ანალიზი. 2014-2024 წწ.

7. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი; დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს 
შემსწავლელი მეცნიერებანი: სეისმური საშიშროების შეფასება.  სეიმური აქტივობის ზრდის 
ელექტრომაგნიტური ინდიკატორების შესწავლა. 2014-2024 წწ.

8. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი; დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს 
შემსწავლელი მეცნიერებანი: ნაგებობათა და სასიცოცხლო ინფრასტრუქტურის დაზიანებისა და 
მოწყვლადობის განსაზღვრა. 2014-2024 წწ.

9. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი; დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს 
შემსწავლელი მეცნიერებანი: კატასტროფების რისკებისა და ეკონომიკური ზარალების შეფასება. 
2014-2024 წწ.

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1.  ნ. წერეთელი (ხელმძვანელი), თ. შუბლაძე (შემსრულებელი), ნაზი ტუღუში (შემსრულებელი), 
ლაშა ღუდუშაური (შემსრულებელი).

2. ო. ვარაზანაშვილი (ხელმძვანელი), ნ. წერეთელი (შემსრულებელი), დ. სვანაძე (შემსრულებელი).

3. ნ. წერეთელი (ხელმძღვანელი), მ. კუპრაძე (შემსრულებელი), ი. ხვედელიძე (შემსრულებელი), ნ. 
ტუღუში (შემსრულებელი), ო. ვარაზანაშვილი (შემსრულებელი), ვ, არაბიძე, დ. სვანაძე 
(შემსრულებელი)



4. ნ. წერეთელი (ხელმძღვანელი), ო. ვარაზანაშვილი (შემსრულებელი),ხ თ. შარია 
(შემსრულებელი).

5. ნ. წერეთელი (ხელმძღვანელი), ვ. არაბიძე (შემსრულებელი), თ. შუბლაძე (შემსრულებელი), ნ. 
ტუღუში (შემსრულებელი), ლ. ღუდუშაური (შემსრულებელი). 

6. ო. ვარაზანაშვილი (ხელმძღვანელი), ნ. წერეთელი (შემსრულებელი), მ. კუპრაძე 
(შემსრულებელი).

7. ნ. წერეთელი (ხელმძღვანელი), ო. ვარაზანაშვილი (შემსრულებელი), ნ. ტუღიში 
(შემსრულებელი), თ. შუბლაძე (შემსრულებელი), ლ. ღუდუშაური (შემსრულებელი), თ. შარია 
(შემსრულებელი), , ი. ხვედელიძე (შემსრულებელი), მ. კუპრაძე (შემსრულებელი)., 

8. ვ. არაბიძე (ხელმძღვანელი).

9. ო. ვარაზანაშვილი (ხელმძღვანელი), ნ. წერეთელი (შემსრულებელი), მ. კუპრაძე 
(შემსრულებელი).

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი 
პროექტების შესრულების შედეგები 
2.1. 
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი; დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს 
შემსწავლელი მეცნიერებანი: აქსელერომეტრული და ველოსიმეტრული ქსელის შექმნა, 
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ექპერიმენტული მასალის დამუშავება: 1.1 
აქსელერომეტრული ქსელის ფუნქციონირების დახვეწა; 1.2  ველოსიმეტრული ქსელის 
გაფართოება;  1.3 სეისმური მონაცემების დამუშავების გაუმჯობესება (პროექტის 2022 წლის 
ეტაპი).

2. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი; დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს 
შემსწავლელი მეცნიერებანი: მიწისძვრის გენერაციის ფიზიკური მექანიზმების გამოკვლევა. 
სეისმური წყაროების მოდელების დადგენა: 2.1 სეისმური კერების ზონებისა და მიწისძვრების 
ეპიცენტრების სიმკვრივის რუკების შედარება და ანალიზი საქართველოსა და მისი მეზობელი 
ტერიტორიებისათვის, 2.2 მიწისძვრის კერის მექანიზმების განსაზღვრის ახალი ტექნოლოგიები  
(პროექტის 2022 წლის ეტაპი).

3. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი; დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს 
შემსწავლელი მეცნიერებანი: სათანადო მონაცემთა ბაზების (სეისმური, საინჟინრო-გეოლოგიური, 
რისკის ელემენტების ინვენტორული აღწერები და სხვ.)  შექმნა და ანალიზი: 3.1 დაკვირვრბის 
მონაცემების დამუშავება და სეისმური კატალოგების განახლება გაფართოვება 3.2 ქ. თბილისის 
ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგირი, გეოდინამიკური პირობების შესახებ (პროექტის 2022 წლის 
ეტაპი). 3.3 გრავიტაციული პროცესებთან დაკავშირებული სხვადასხვა ფაქტორული მონაცემები 
(პროექტის 2022 წლის ეტაპი)

4. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი; დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს 
შემსწავლელი მეცნიერებანი: გრუნტის მოძრაობის პროგნოზული განტოლებების აგება 
(მაკროსეისმური იტენსივობისა და აჩქარებისთვის ან სიჩქარისთვის): ინტენსივობის 
პროგნოზული განტოლებები (პროექტის 2022 წლის ეტაპი).                       



5. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი; დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს 
შემსწავლელი მეცნიერებანი: სეისმურობის დაზუსტება (მიკროზონირება) საინჟინრო-
სეისმოლოგიური მეთოდებით (გრუნტის თვისებების შესწავლა): 5.1 გრუნტის თვისებების 
შესწავლა სეისმუირ ხმაურის მეშვეობით             5.2 სეისმურობის დაზუსტება (მიკროზონირება) 
საქართველოში მოქმედი ნორმებით და მეთოდებით  (პროექტის 2022 წლის ეტაპი).

6. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი; დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს 
შემსწავლელი მეცნიერებანი: საქართველოს ტერიტორიის სეისმური ისტორიის გამოკვლევა, 
მიწისძვრების ეფექტების დადგენა და ინჟინრული ანალიზი: საქართველოს მოსაზღვრე 
ტერიტორიების/ქვეყნების (აზერბაიჯანი) ისტორიული (1900 წ.-მდე) სეისმურობის კვლევა. 
(პროექტის 2022 წლის ეტაპი).

7. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი; დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს 
შემსწავლელი მეცნიერებანი: სეისმური საშიშროების შეფასება.  სეიმური აქტივობის ზრდის 
ელექტრომაგნიტური ინდიკატორების შესწავლა: საქართველოში  განლაგებული სხვადასხვა 
ობიექტების ტერიტორიების სეისმური საშიშროების დეტალური შეფასება (პროექტის 2022 წლის 
ეტაპი).

8. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი; დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს 
შემსწავლელი მეცნიერებანი: ნაგებობათა და სასიცოცხლო ინფრასტრუქტურის დაზიანებისა და 
მოწყვლადობის განსაზღვრა: ევროკოდი 0-10-ის შესაბამისი მესამე დონის დოკუმენტების 
მომზადება საქართველოსთვის.   (პროექტის 2022 წლის ეტაპი).

9. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი: დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს 
შემსწავლელი მეცნიერებანი: კატასტროფების რისკებისა და ეკონომიკური ზარალების შეფასება: 
ბუნებრივი საშიშროებების მოვლენების (მეწყერი, ღვარცოფი, წყალმოვარდნა, გრიგალური ქარი 
და სეტყვა) პარამეტრული კატალოგების ქრონოლოგიური საფუძვლების შექმნა და მაგნიტუდური 
კლასიფიკაცია (პროექტის 2022 წლის ეტაპი).

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1.1 ნ. წერეთელი (ხელმძღვანელი), თ. შუბლაძე (შემსრულებელი),  ლ. ღუდუშაური, 
(შემსრულებელი), მ. ქირია (შემსრულებელი).
1.2  ნ. წერეთელი (ხელმძღვანელი), თ. შუბლაძე (შემსრულებელი),  ლ. ღუდუშაური, 
(შემსრულებელი),
1.3  ნ. წერეთელი (ხელმძვანელი), ნ. ტუღუში (შემსრულებელი), ი. ხვედელიძე (შემსრულებელი). 

2.1  ო. ვარაზანაშვილი (ხელმძღვანელი), ნ. წერეთელი (შემსრულებელი), დ. სვანაძე 
(შემსრულებელი)
2.2  ნ. წერეთელი (ხელმძღვანელი), ნ. ტუღუში (შემსრულებელი)

3.1 ნ. წერეთელი (ხელმძღვანელი), ნ. ტუღუში (შემსრულებელი), ი. ხვედელიძე (შემსრულებელი),             
მ. კუპრაძე (შემსრულებელი). თ. შუბლაძე (შემსრულებელი).
3.2  ვ. არაბიძე (ხელმძღვანელი).
3.3 დ. სვანაძე (ხელმძღვანელი).

4. ნ. წერეთელი (ხელმძღვანელი), თ. შარია (შემსრულებელი), ო. ვარაზანაშვილი (შემსრულებელი)

5.1 ნ. წერეთელი (ხელმძღვანელი), თ. შუბლაძე (შემსრულებელი), ნ. ტუღუში (შემსრულებელი),          
ლ. ღუდუშაური, (შემსრულებელი).
5.2  ნ. წერეთელი (ხელმძღვანელი) ვ. არაბიძე (შემსრულებელი).



6. ო. ვარაზანაშვილი (ხელმძღვანელი), ნ. წერეთელი (შემსრულებელი), მ. კუპრაძე 
(შემსრულებელი).

7. ნ. წერეთელი (ხელმძღვანელი), ო. ვარაზანაშვილი (შემსრულებელი), ნ. ტუღიში 
(შემსრულებელი), თ. შუბლაძე (შემსრულებელი), ლ. ღუდუშაური (შემსრულებელი), თ. შარია 
(შემსრულებელი).

8. ვ. არაბიძე (ხელმძღვანელი).

9. ო. ვარაზანაშვილი (ხელმძღვანელი), ა. ამირანაშვილი (შემსრულებელი). 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.1 ამ პროექტის ფარგლებში ძლიერი მოძრაობის ჩამწერ ხელსაწყოებზე, მონაცემების უწყვეტად 
მიღებისთვის დაწერილი იქნა სპეციალურო პროგრამა, რომელიც იძლევა ინფორმაციას სადგურის 
მდგომარეობის შესახებ (ინტერნეტის, ძაბვის, ტემპერატურის) 10 წუთში ერთხელ, ხოლო საათში 
ერთხელ გადმოსცემს ჩანაწერების მონაცემებს. ეს პროგრამა დატესტილი იქნა დედოფლის წყაროს 
სდაგურისთვის და ჩატვირთული ხელსაწყო ბაზალტში. დანარჩენ სადგურებზე ვერ მოხდა 
სისტემის ჩატვირთვა, რადგან თსუ-ს მიზეზით ვერ მოხერხდა მზის პანელებისა და  
აკუმულატორების შეძენა.
1.2 ენგურჰესის ირგვლივ ველოსიმეტრული ქსელის გაფართოება გაგრძელდა გერმანელ  
ექსპერტებთან ერთად. ამ ეტაპისთვის მუშაობს 8 სადგური, აქედან ერთი აფხაზეთში. ყწყვეტ 
მონაცემებს ვღებულობთ 6 სადგურიდან. ორი სადგურიდან კი ხდება მონაცემების ჩამოტვირთვა 
წელიწადში ერთხელ.  დაიდგა 5 დამატებითი სეისმური სადგური ჭუბერის ხეობაში.
1.3 სეისმური მონაცემების დასამუშავებლად დაინერგა ახალი სისტემები ლინუქსში, როგორიცაა 
shuffler, seisan. სისტემატურად მიმდინარეობს მიწისვრის პარამეტრების დამუშავება. გარდა ამისა 
დამუშავებაში დაინერგა მცირე და დიდი არეებისათვის წარმომადგენლობითი მახასიათებლების 
გადათვლის, სხვადასხვა ლოკალური მოდელებით არსებული მონაცემების დამუშავების (scatter, 
stepp, a b Values Calculations და completeness app) პროგრამები. შეიქმნა მიწისძვრისკატალოგების 
დუბლებისგან გაწმენდის პროგრამა.

2.1 სეისმური საშიშროების ზონირება აქტუალურია საქართველოს მთელი ტერიტორიისთვის. 
სეისმური საშიშროების შეფასების პროცესში, თანამედროვე კვლევებში, გამოიყენება სეისმური 
კერების ზონების მოდელები. ეს მოდელები წარმოდგენილია ძირითადად სამი ელემენტით:  
სეისმოგენური (რღვევითი) კერების ზონების (სკზ) მოდელი,  სეისმური კერების არეების ზონების 
(სკაზ) მოდელი  და მათ შორის მდებარე სეისმური კერების პოლიგონური ზონების (სკპზ) 
მოდელი. გარდა ამისა კვლევებისას გამოიყეენება ე.წ. „სუპერ ზონები“ ანუ გენერალიზებული  
ტექტონიკური ერთეულების (გტე) ზონები, რომლებიც ფაქტიურად რამოდენიმე სკაზ-ს 
აერთიანებენ ტექტონიკური ნიშნით. განხორციელდა საქართველოსა და მისი მეზობელი 
ტერიტორიებისათვის ჩვენს მიერ შექმნილი სკზ მოდელების რუკის შედარება (GIS ბაზაზე) 
მიწისძვრების ეპიცენტრების სიმკვრივის რუკასთან, რომელიც შეიქმნა აღნიშნული 
ტერიტორიისთვის კავკასიის მიწისძვრების კატალოგის საფუძველზე. ანალიზმა გგვიჩვენა, რომ 
სკზ მოდელების სხვადასხვა ელემენტებიდან ყველაზე კარგ კორელაციაში ეპიცენტრების 
სიმკვრივის არეებთან არის გტე ზონები. კერძოდ აქ ეპიცენტრების მაღალი სიმკვრივის არეები 
განლაგებულია გტე ზონების ცენტრალურ ზოლში, ანუ იქ სადაც სეისმოგენური რღვევების 
კონცენტრაცია უფრო მაღალია.  გარდა ამისა, როგორც სჩანს, თავის როლს თამაშობს ის ფაქტი, 
რომ  ეპიცენტრების სიმკვრივისა და  გტე ზონების რუკების დეტალობა თანაზომადია.
2.2 მიწისძვრის კერის მექანიზმების განსაზღვრისთვის შეირჩა 12 მიწისძვრა მაგნიტუდებით 2.9-4.3 
დიაპაზონში, რომლებისთვისაც შესაძლებელი იყო პირველი შემოსვლების ნიშნების აღება რვა და 
მეტი სადგურის ჩანაწერზე. მიღებული მასალა დამუშვდა მექანიზმების გათვლის პროგრამით 
LANDER 2002.



ასევე განისაზღვრა ახალი სადგურების მონაცემებით 8 სუსტი მიწისძვრის მექანიზი ახალი 
პროგრამით  seisan. კერძოდ მექანიზმები ისაძღვება არამარტო პირველი შემოსვლის ნიშნებით, 
არამედ p და s ტალღების მაქსიმალური ამპლიტუდების ფარდობის სტაბილურობით.

3.1 საანგარიშო წელში ახალი პროგრამებით დამუშავდა ენგურჰესის ირგვლივ ლოკალური 
სეისმურობის კინემატიკური და ენერგრტიკული პარამეტრები. კერძოდ განისაზღვრა 300 
მიწისძვრის ეპიცენტრი, ლოკალური და კოდა მაგნიტუდა. გარდა ამისა მოხდა არსებული 
სეისმური კატალოგის განახლება. კერძოდ, საქართველოს კატალოგში დღემდე  იყო მხოლოდ ის 
მიწისძვრები, რომელსაც ასაჯაროებდა  ილიაუნის დედამიწის შემსწავლელი ინსტიტუტი 
მაგნიტუდით M>2.9. ორი საერთაშორისო კატალოგიდან - აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის 
სეისმოლოგიური ცენტრი CSEM და საერთაშორისო სეისმოლოგიური ცენტრის მონაცემთა 
ბაზიდან მოხდა კატალოგის შევსება 2010-2020 წ.წ. პერიოდისთვის. ამავე პერიოდისთვის შეივსო 
აზერბაიჯანის ტერიტორიის კატალოგიც. სპეციალური პროგრამით განხორციელდა 
დუბლირებული მიწისძვრების გამოვლენა. კავკასის კატალოგი შეივსო ძირითადად სუსტი 
მიწისძვრებით. დღესდღეობით მიწისძვრების რაოდენობა ამ კატალოგში 171639 აღწევს. მოხდა 
მიღებული კატალოგის ჰარმონიზაცია ნაციონალურ მონაცემებზე აგებული კორელაციური 
დამოკიდებულებებით.
3.2 თემის აქტუალობა გამოწვეულია მშენებლობის გაზრდილი მოთხოვნილებების პირობებით, ქ. 
თბილისის განაშენიანების ტერიტორიის ათვისება მიმდინარეობს ურთულეს გეოლოგიური 
გარემოს პირობებში, რასაც თან ახლავს საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარება. 

თანამედროვე მშენებლობა არის რთული საინვესტიციო და საწარმოო პროცესი, რომელიც 
მოიცავს: არქიტექტურულ და ურბანული დაგეგმარების გადაწყვეტილებებს, საინჟინრო და 
კვლევით სამუშაოებს, პროექტირებას და მშენებლობას, სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოებს, 
ობიექტების ექსპლუატაციას მიმდინარე და ძირითადი რემონტის გათვალისწინებით. 

საინჟინრო-გეოლოგიური და გეოტექნიკური კვლევების სახეები უკიდურესად 
მრავალფეროვანია და მოიცავს საარქივო ინფორმაციის გამოყენებას კვლევის ობიექტის შესახებ, 
საველე და მონიტორინგის დისტანციურ და საკონტაქტო ტექნოლოგიებს, ინფორმაციის 
დამუშავებისა და წარმოდგენის კომპიუტერულ მეთოდებს, რომლებიც შეესაბამება სხვადასხვა 
პროფილის სპეციალისტების მოთხოვნებს. 

სექტორში არსებული 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 
ტერიტორიებისათვის სეისმურობის დაზუსტებას ლოკალური საინჟინრო-გეოლოგიური, 
ჰიდროგეოლოგიური და საინჟინრო-სეისმოლოგიური (მიკროდარაიონებითი) პარამეტრების 
გათვალისწინებით; სხვადასხვა თემატურ რუკებს (გეოლოგია, ფერდობების ექსპოზიცია, 
ფერდობების დახრილობა, როგორც რელიეფის ენერგეტიკული პოტენციალის დადგენის 
საფუძველი და სხვა). 

მიმდინარე სამუშაო წლის განმავლობაში: ქ.თბილისში მრავალ სამშენებლო ობიექტზე 
ჩატარდა საინჟინრო-გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური კვლევები და კვლევის ექსპერტიზები, 
რომელთა მონაცემები ინახება სექტორის არქივში. კერძოდ 24 ობიექტზზე რომელთა ნუსხა 
მოყვანილია სახელშეკრულებო სამუშაოების ჩამონათვალში
3.3 მთელი საქართველოს მასშტაბით შეგროვებულ და ერთიან ბაზაში (GIS Geotadabase) 
ინტეგრირებულ იქნა გრავიტაციული პროცესებთან დაკავშირებული სხვადასხვა ფაქტორული 
მონაცემები: რელიეფის მოდელი, ფერდობების დახრილობის მოდელი, ფერდობების 
ექსპოზიციების მოდელი, მცენარეული საფარის მოდელი, დასახლებული პუნქტების მოდელი, 
საგზაო ქსელი მოდელი, დასახლებული არეალების მონაცემები და სხვა ფაქტორები.

4. გაგრძელდა მაკროსეისმური ინტენსივობის პროგნოზული განტოლებებზე მუშაობა. ხდება 
პროგნოზული განტოლებების სხვადასხვა მანძილზე დაცხრომების შესწავლა, გრუნტის 



თვისებების და მექანიზმების გავლენის დადგენა. მზადდება პუბლიკაცია მიღებულ შედეგებზე. 
მიმდინარეობს  ენგურჰესის ტერიტორიაზე მომხდარი მიწისძვრების აჩქარებების მეტა=მონაცემთა 
ბაზის შექმნა.
 
5.1  გრუნტის თვისებების შესწავლა სეისმუირ ხმაურის მეშვეობით განხორვიელდა გურიაში 
მდინარე ბახვის  ხეობაში, რუსთავისა და თბილისის დიდი ხეივნის მიმდებარე ტერიტორიაზე. 
კვლევებში გამოყენებულ იქნა თანამედროვე აპარატურა: Tromino 3G (მაღალი მგრძნობიარობის 
მქონე ინსტრუმენტი, რომელიც გამოიყენება სეისმური ხმაურის შესაფასებლად).
5.2  სეისმური მიკროზონირება (მიკროდარაიონება), რომლის საბოლოო შედეგია 
ფართომასშტაბიანი რუკების შემუშავება, რომლებიც საშუალებას იძლევა დეტალურობის მაღალი 
ხარისხით შეაფასოს ადგილობრივი (ლოკალური) საინჟინროსეისმოლოგიური პირობები, არის 
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტი სეისმოდამცავი ღონისძიებების კომპლექსში, 
რომელიც ასევე ზრდის სეისმურ რეგიონებში სამოქალაქო, სამრეწველო, სატრანსპორტო და 
სასოფლო-სამეურნეო მშენებლობის უსაფრთხოებას. 

სეისმური მიკროდარაიონების (მიკროზონინგის) კლასიკური მეთოდები ეფუძნება 
ექსპერიმენტალურ (საინჟინრო-გეოლოგიურ, ჰიდროგეოლოგიურ და საინჟინრო-სეისმოლოგიურ) 
და თეორიულ (ანალიტიკური, სასრულელემენტოვანი, სასაზღვროელემენტოვანი და სხვა) 
კვლევებს. დღეისათვის სეისმური მიკროდარაიონების მეთოდები, ისევე როგორც სეისმომედეგი 
მშენებლობის ნორმები და მეთოდები მოძველებულია და მოითხოვს განახლებას ევროპულ ან 
ამერიკულ კოდებთან და სტანდარტებთან „ჰარმონიზაცია“-ს. 

ამ მიმართულებით ერთერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხს წარმოადგენს ევროპული 
კლასიფიკაციით „A, B, C, D, E“ ტიპის (ანუ პნ 01.01-09 „სეისმომედეგი მშენებლობა“-ს მიხედვით I - 
III კატეგორიის), ხოლო ამერიკული კლასიფიკაციით „A, B, C, D, E“ კლასის გრუნტებისათვის 
გაძლიერების S პარამეტრის ან FA და FV კოეფიციენტების მნიშვნელობების დადგენა. 

სეისმურობის დაზუსტება (მიკროდარაიონება) საინჟინრო-გეოლოგიური, საინჟინრო-
სეისმოლოგიური, ინსტრუმენტალური და თეორიული (სასრულელემენტოვანი) მეთოდებით 
განხორციელდა სახელშეკრულებო თემებში ჩამოთვლილ ოცდაოთხ ობიექტებზე

6. განხორციელდა საქართველოს მეზობელი ქვეყნის - აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ისტორიულ 
წარსულსში (1900-მდე) მომხდარი სეისმური მოვლენების მოძიება და რევიზია. რისთვისაც 
გამოყენებულ იქნა ექვსი ორგინალური კატალოგი: 1) Catalog of the Caucasus earthquakes, 2022;                         
2) Godzikovskaya, A. A. 2001. Data base "The cataogue of the Caucasus earthquaces with M≥4.0 (K≥11.0) 
from ancient times to 2000"; 3) Shebalin, N. V, Tatevosian, R. E. 1997. Catalogue of large historical 
earthquakes of the Caucasus; 4) Kondorskaya N.V., Shebalin N.V. (eds.) New catalog of strong earthquakes 
in the USSR from ancient times through 1975; 5) Kondorskaya N.V., Shebalin N.V. (eds.) New catalog of 
strong earthquakes in the USSR from ancient times through 1977; 6) Earthquake catalogue of the EMME 
region, 2012. შედგენილ იქნა M≥4 მაგნიტუდის ისტორიული მიწისძვრების სია. იგი მოიცავს 
როგორც მთავარ სეისმურ მოვლენებს, ასევე ზოგიერთ მათ ფორშოკებსა და აფტერშოკებსაც. სულ 
შეიკრიბა 82 მოვლენა. ანალიზმა ცხადყო, რომ ამ მიწისძვრების პარამეტრები ზოგჯერ 
მნიშვნელოვნად განსხვავდება ცალკეული კატალოგის  მიხედვით და ცხადია საჭიროებს 
ამოსავალი მასალების დამატებით რევიზიას და დამუშავებას, რათა  მიწისძვრებისთვის მივიღოთ 
ცალსახა და სარწმუნო პარამეტრები. ამ სამუშაოს ჩატარება გათვალიწინებულია მომავალ წელს.

7. საანგარიშო წლის განმავლობაში განხორციელდა საქართველოში დაპროექტებული ორი 
სხვადასხვა ტიპის ობიექტის მშენებლობის ადგილის სეისმური საშიშროების დეტალური 
შეფასება. კერძოდ, გურიაში, მდ. ბახვისწყლის ხეობაში ჩატარდა ბახვი 2 ჰესის მშენებლობის 
ადგილის დეტალური სეისმური შესწავლა. გარდა ამისა, ქ. რუსთავში განხორციელდა #7 
სპეციალური ნაგებობის  მშენებლობის ადგილის სეისმური საშიშროების შეფასება. ამ სამუშაოებში 
მოხდა აღნიშნული ობიექტების ცალკეული უბნების გეოფიზიკური კვლევა, მათი შემადგენელი 
გრუნტების  რეზონანსული სიხშირეების დადგენა. 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 ზონების 
ნაციონალური და EMME მოდელები და მოხდა მათი პარამეტრიზაცია. ობიექტების სამშენებლო 
უბნების სეისმური საშიშროების შეფასება ჩატარდა ალბათური და დეტერმინისტული 
მიდგომებით, გრუნტის პიკური და სპექტრალური აჩქარებების ჰორიზონტალური და 
ვერტიკალური კომპონენტებისთვის, ობიექტების ადგილის ეტალონური კლდის 
გრუნტებისათვის.  განხორციელდა სეისმური საშიშროების მაგნიტუდა-მანძილი-ეპსილონ ტიპის 
დეაგრეგაცია. ცალკეული ობიექტებისთვის საერთაშორისო მონაცემთა ბაზებიდან შერჩეულ იქნა 
აქსელეროგრამების პაკეტები სეისმური საშიშროების დონეების შესაბამისად. ამასთან 
აქსელეროგრამების შერჩევის პროცესში გათვალისწინებული იყო ალბათური და 
დეტერმინისტული სეისმური საშიშროებისა და დეზაგრეგაციის ყველა შედეგი. გარდა ამისა 
ყურადღება ექცეოდა ჩანაწერების სპექტრებს და შესაბამისი მიწიძვრების კერის მექანიზმებს, 
რომელებიც მსგავსი იყო საკვლევი რაიონში შესაძლო მიწისძვრების მექანიზმების. მოხდა 
შერჩეული ძლიერი მოძრაობის ჩანაწერების დაკალიბრება ერთიანი საშიშროების მრუდების 
მიხედვით, გამოთვლილ იქნა საშუალო სპექტრები. გაიცა სათანადო რეკომენდაციები სეისმური 
საშიშროების  დონეების შერჩევისთვის.

8. 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: პირველი - გარე ყდის მეთოდი (მხოლოდ 
სახელწოდების თარგმნა ქართულად); მეორე - დოკუმენტის ტექსტის სრული თარგმანი 
ინგლისურიდან (ფრანგული, გერმანული) ქართულ ენაზე და მესამე დონე - დოკუმენტისათვის 
ეროვნული დანართის შექმნა (ეროვნული პარამეტრების დამუშავება ადგილობრივი პირობების 
გათვალისწინებით). საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს, სამშენებლო პოლიტიკის 
დეპარტამენტთან არსებული სამშენებელო კომიტეტის მიერ (ჩვენი მონაწილეობით) დღეისათვის 
მომზადებულია ევროკოდი 7-ის „გეოტექნიკური დაპროექტება“: ნაწილი 7-1: ზოგადი წესები; 
ნაწილი 7-2: გრუნტების გამოკვლევა და გამოცდა; მესამე დონის დოკუმენტები უნდა გადაეცეს 
შესაბამის სამსახურებს საქართველოს სტანდარტად აღიარებისათვის.

9. ბუნებრივი საშიშროებების მოვლენების შესაძლო რეალიზაციის, მათი რაოდენობრივი 
პარამეტრების განსაზღვრისა და კლიმატის ცვლილებასთან მათი კავშირის დადგენის მიზნით 
საქართველოში ჩვენს მიერ დაიგეგმა მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზარალისა და მსხვერპლის 
მომტანი ხუთი ტიპის ბუნებრივი საშიშროების: მეწყრის, წყალმოვარდნის, ღვარცოფის, 
გრიგალური ქარისა და სეტყვის განვლილ ისტორიულ პერიოდში მომხდარი მოვლენების 
პარამეტრული კატალოგების შედგენა და მაგნიტუდური კლასიფიკაცია. საანგარიშო წლის 
განმავლობაში მოხერხდა ამ კატალოგების ქრონოლოგიური საფუძვლების შედგენა და 
თითოეული აღნიშნული საშიში მოვლენისათვის მაგნიტუდის მცნების განსაზღვრა. საფუძვლიანი 
ანალიზისა და რედაქტირების შემდგომ, მომავალ წელს, გათვალისწინებულია  ამ კატალოგების 
ერთ ბაზად წარმოდგენა და გამოქვეყნება. უნდა აღინიშნოს, რომ აქამდე საქართველოში 
მიწისძვრების გარდა სხვა არცერთი სახის ბუნებრივი საშიშროების  მოვლენის პარამეტრული 
კათალოგი არ გამოქვეყნებულა.

3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით 
დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
3.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით,  პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწყებისა და 
დამთავრების წლები



1. დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები: გეოლოგიური კატასტროფები და გეოსაფრთხეები: 
ბუნებრივი საშიშროებების ტენდენციები საქართველოში:  მაგნიტუდების  რაოდენობრივი 
კლასიფიკაცია და საშიშროების შეფასება. FR-21-1808. 2022-2025 წწ.

2. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი; დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები: მეწყრების და 
ღვარცოფების საშიშროების შეფასება საქართველოს ტერიტორიისათვის ნალექიანობის 
სტაციონალური და თანამგზავრული მონაცემებით. FR-19-8190. 2020-2023 წწ. 

3.  დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები: დედამიწის წიაღის ფიზიკა, სეისმოლოგია, 
გეოდინამიკა: აღძრული სეიმურობა და სეისმური საშიშროება მაღალი კაშხლებისთვის: ენგურის 
ჰიდროელექტროსადგური. FR -21-20840. 2022-2025 წწ. 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ო. ვარაზანაშვილი (ხელმძღვანელი), გ. გაფრინდაშვილი (კოორდინატორი), ე. ელიზბარაშვილი 
(მკვლევარი), ც. ბასილაშვილი (მკვლევარი), ა. ამირანაშვილი (ასისტენტი). 

2.  დ. სვანაძე (ხელმძღვანელი), თ. ჭელიძე (კოორდინატორი), ა. ამირანაშვილის (მკვლევარი),               
თ. წამალაშვილის (მკვლევარი), გ. თვაური (მკვლევარი)

3. ა. რეიტბროკი (ხელმძღვანელი),  ნ. წერეთელი (კოორდინატორი), თ. შარია (მკვლევარი), ი. 
ხვედელიძე (მკვლევარი).

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. საგრანტო პროექტის განხორციელების პირველი წელი მოიცავს პერიოდს 15.03.2022-15.03.2023. 
ამ დროის განმავლობაში დაგეგმილი იყო ორი ამოცანის რეალიზაცია: ამოცანა1 - ახალი 
კატალოგების შედგენა ყველაზე უფრო დამაზიანებელი (მიწისძვრების გარდა) ხუთი ტიპის 
ბუნებრივი საშიშროების მოვლენებისთვის - მეწყრების, ღვარცოფების, წყალმოვარდნების, 
გრიგალური ქარების, სეტყვების პირველი პარამეტრული კატალოგების შექმნა საქართველოსთვის 
და ამოცანა2 - ბუნებრივი საშიშროებების მაგნიტუდური კლასიფიკაცია და მათი კატალოგების 
ჰარმონიზაცია საქართველოში. მიმდინარე წლის განმავლობაში ამოცანა1-ის რეალიზაციის 
პროცესში დამთავრდა აღნიშნული ხუთი კატალოგის ქრონოლოგიური საფუძვლის შედგენა. 
კერძოდ, მეწყრების კატალოგისთვის 1900-2022 წწ. პერიოდისთვის შეკრებილ იქნა სხვადასხვა 
მაგნიტუდის 1500-ზე მეტი მოვლენა; ღვარცოფების  კატალოგისთვის 1776-2022 წწ. პერიოდისთვის 
- 800-ზე მეტი მოვლენა; წყალმოვარდნების კატალოგისთვის 735-2022 წწ. პერიოდისთვის - 950-ზე 
მეტი მოვლენა; გრიგალური ქარების კატალოგისთვის 1946-2022 წწ. პერიოდისთვის - 1550-ზე მეტი 
მოვლენა; სეტყვების კატალოგისთვის 1973-2022 წწ. პერიოდისთვის - 1500-ზე მეტი მოვლენა. 
ამჟამად მიმდინარეობს კატალოგების პარამეტრიზაცია, რომელიც  დამთავრდება პროექტის 
განხორციელების გეგმა-გრაფიკის I პერიოდის ბოლოს. პარალელურად ხდებოდა ამოცანა2-ის 
შესრულება. კერძოდ, ყოველი აღნიშნული ტიპის საშიშროების მოვლენისთვის განისაზღვრა 
მაგნიტუდის მცნება: მეწყრების შესახებ საქართველოში არსებული მონაცემების 
გათვალისწინებით ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მეწყრის სიდიდის საზომად ყველაზე უფრო მ3-ით 
გამოსახული მისი მოცულობა გამოდგება. ხოლო თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს მოცულობა 
ზოგჯერ მილიონობით მ3  აღწევს სჯობს მეწყრის მაგნიტუდად (MLL) მეწყრის მოცულობის (მ3=ში) 
ლოგარითმი ავიღოთ; ღვარცოფის მაგნიტუდა (MDF) არის ღვარცოფის სიდიდის საზომი, რომელიც 
შესაძლებელია რაოდენობრივად გამოითვალოს ერთი მოვლენის დროს მ3-ით გამოსახული 
ღვარცოფული გამონატანის მაქსიმალური მოცულობის ლოგარითმით;  წყალმოვარდნის 
მაგნიტუდა (MFF) არის წყალმოვარდნის სიდიდის საზომი, რომელიც შესაძლებელია 
რაოდენობრივად გამოითვალოს მ3/წმ-ით გამოსახული წყლის მაქსიმალური ხარჯის 
ლოგარითმით; გრიგალური ქარის მაგნიტუდა (MHR) არის გრიგალური ქარის სიდიდის საზომი, 
რომელიც შესაძლებელია რაოდენობრივად გამოითვალოს მ/წმ-ით გამოსახული ქარის სიჩქარით 
გაყოფილი 10-ზე; სეტყვის მაგნიტუდა (MHL) არის სეტყვის სიდიდის საზომი, რომელიც 



შესაძლებელია რაოდენობრივად გამოითვალოს მმ-ით გამოსახული სეტყვის მარცვლის ზომით 
გაყოფილი 10-ზე. ამჟამად მიმდინარეობს კატალოგების ჰარმონიზაცია შესაბამისი მაგნიტუდების 
მიხედვით.  
          
2. საქართველოს ტერიტორია მისი ბუნებრივად რთული გეოგრაფიული გარემოთი, 
მრავალფეროვანი გეოლოგიური, ტექტონიკური ფაქტორებით, ინტენსიური მიწათსარგებლობის, 
საინჟინრო ნაგებობების და მოსახლეობის მჭიდრო - მთისწინა, მთიან და საშუალო მთიან ზოლში 
განლაგებით განეკუთვნება ერთერთ მოწყვლად მაღალმთიან რეგიონს მსოფლიოში. 
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ქვეყანას აქვს ვალდებულება 
მოახდინოს ტერიტორიის გეოდინამიკური საშიშროებების მიმართ კატასტროფების პრევენცია 
საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით. საკითხის მნიშვნელოვანი კომპონენტია ტერიტორიის 
გეოდინამიკური პროცესებისადმი მოწყვლადობის შეფასება და ზონირება. გეოდინამიკური 
პროცესების გავრცელების არეალი ემთხვევა მოსახლობის საცხოვრებელი ზონას მთისწინეთში და 
მდინარეთა ხეობების ფერდობებზე, შესაბამისად იგი საფრთხეს უქმნიან მოსახლეობის 
სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას, მნიშვნელოვან ეკონომიკური ზარალის აყენებს საზოგადოებას. 

ამ მხრივ უკვე არსებობს საქართველოს ღვარცოფების/მეწყრების საშიშროების რუკები 
(ატლასი, 2012; Gaprindashvili, van Westen, 2015; Chelidze, Tsamalashvili, 2015). ამ ეტაპზე აღნიშნული 
რუკები ითვალისწინებენ მხოლოდ სტაციონარულ, დროში ნელა ცვლად ფაქტორებს (ფერდობის 
დახრას, ლითოლოგია, მცენარეულ საფარი და ა.შ.) იმავდროულად, ცნობილია, რომ ღვარცოფისა 
და მეწყერული სხეულების გააქტიურების ძირითადი მიზეზია - ნალექი. ამ მხრივ ჩვენი 
განსაკუთრებულ მიზანს ამოცანის ფარგლებში წარმოადგენდა ნალექიანობის მონაცემების 
შეგროვება, მისგან მონაცემთა ბაზის ფორმირება და გეო სივრცითი (GIS) განზომილების მიცემა და 
ამ და სხვა მონაცემების სტატისტიკური, გეო სივრცითი, არამკაფიო ლოგიკის და სხვა 
მეთოდოლოგიის გამოყენებით მოწყვლადია რეალების გამოყოფა და შესაბამისი მოდელის შემქნა.  

ნალექების მონაცემების კუთხით არსებობს ორი მთავარი წყარო, ესენია: მიწისპირა 
მონაცემები ავტომატური ან/და სხვადასხვა ტიპის მეტეოროლოგიურ სადგურებიდან (გარემოს 
ეროვნული სააგენტო) და სატელიტური მონაცემები. ნალექიანობის მონაცემების მნიშვნელოვანი 
ინფორმაციის წყაროა მიწისპირა მონაცემები მეტეოროლოგიური სადგურებიდან. თუმცა აქვე 
უნდა აღინიშნოს ამ მონაცემების სივრცეში საიმედოობის ნაკლოვანება, რაც საქართველოს მსგავსი 
მთიანი ქვეყნებისათვის არცთუ ისე გამოსადეგია, რადგანც კონკრეტული მეტეოროლოგიური 
სადგური უკეთ ახასიათებს მის მიმდებარე ახლომდებარე რეგიონს. მონაცემების საიმედოობას 
დამატებით ართულებს ქედების სიმაღლეების და რელიეფის სტრუქტურები. ნალექიანობის 
მონაცემების აღნიშნული ხარვეზის აღმოსაფხვრელად ამოცანის ფარგლებში მოვახდინეთ 
სატელიტური მონაცემების შეგროვება თავისუფალი ინტერნეტ წყაროების მეშვეობით 
(https://gpm.nasa.gov/).  
დანართი 1. ნალექიანობის მონაცემების გეო სტატისტიკური რუკა;  (GIS Geotadabase). 
დანართი 2. ნალექიანობის მონაცემების მონაცემთა ბაზა; (GIS Geotadabase; Excel Data). 
დანართი 3. მეწყრულ-გრავიტაციული პროცესების მონაცემები, მოხდენის შესაბამისი თარიღის, 
დროის და კოორდინატების მითითებით (Excel Data; GIS Geotadabase). 

3. საანგარიშო წლის განმავლობაშ დაიწყო სეისმოლოგიური კომუნიკაციების პროცესორის 
(SeisComP) დანერგვა. ბიულეტინების, კატალოგების და მეტამონაცემების შეგროვება-შედგენა 
ახალი სეისმური მონაცემებისათვის. ძველი ბიულეტინების აციფვრა და ახალი ელექტრონული 
ბიულეტენების შექმნა. მეტეოროლოგიური და გეოდეზიური მონაცემების შეგროვება,  ძველი 
სეისმური მონაცემების გადათვლა. გრუნტის ძლიერი მოძრაობის ჩამწერი სეისმური სადგურის 
ინსტალაცია. ძლიერი მოძრაობის მონაცემთა უწყვეტი გადაცემის დანერგვა და ძველი 
ექსტენზომეტრის გამოცვლა.

4. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები
4.1.



1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი, დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები: გეო საფრთხეების პრევენცია აზერბაიჯანის 
ენერგეტიკული დამოუკიდებლობისათვის. NATO SPS G5907. 2022-2025 წწ.

2. DAAD: SDG- კავკასია N57612053. გერმანია-საქართველო. 2022-2025 წწ. 

3. DAMAST ტრანსფერი. გერმანია. 2022-2024 წწ.

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ა. ტიბალდი (ხელმძღვანელი), ნ. წერეთელი (კო-დირექტორი საქართველოდან), ო. 
ვარაზანაშვილი (მკვლევარი), დ. სვანაძე (მკვლევარი), ნ. ტუღუში (მკვლევარი), თ შუბლაძე 
(მკვლევარი), ი. ხვედელიძე (მკვლევარი).

2. ა. შენკი (ხელმძღვანელი), ნ. წერეთელი (პროექტის ადმინისრაციული წარმომადგენელი თსუ-
დან) 

3. ფ. შილინგი (ხელმძღვანელი), ნ. წერეთელი (პროექტის ადმინისრაციული წარმომადგენელი 
თსუ-დან)

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. საანგარიშო წლის სამუშაობი მოიცავდა ბიბლიოგრაფიული ლიტერატურის შეკრებას 
სამეცნიერო სტატიებისა და წიგნების სახით, მითითებით  რუსულად დაწერილი ტექსტების 
თარგმანის აუცილებლობაზე. სხვა შეგროვებული მასალა მოიცავდა წინა საბჭოთა პერიოდის 
რუსულ გეოლოგიურ და ტოპოგრაფიულ რუკების ნაკრებს, რომლებიც თარგმნილია ინგლისურად 
და გეოგრაფიულად დარეგისტრირებულია GIS პროექტში და უფრო თანამედროვე რუკებში, და 
ბოლოს, გამოქვეყნებული გეოფიზიკური მონაცემების კოლექციის მიღებას, როგორიცაა 
მიწისძვრის კერის მექანიზმების ამოხსნები, გეოდეზიური GPS ვექტორები და სეისმური 
კატალოგები. ამ უკანასკნელმა მოითხოვა საქართველოს ეროვნული კატალოგის შერწყმა 
აზერბაიჯანულთან საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიზე და მისი ჩართვა საკვლევ არეალში.

2022 წლის ოქტომბრის განმავლობაში განხორციელდა საველე მისია პროექტში ჩართული 
ყველა ქვეყნის ინსტიტუტების  წარმომადგენელთა მონაწილეობით, გარდა უკრაინელი 
კოლეგებისა, რომლებიც ომის გამო ვერ ჩამოვიდნენ. ამ საველე მისიას ლოჯისტიკური ბაზა 
ჰქონდა ქალაქ შამკირში, საიდანაც ყოველდღე შამკირის  რეზერვუარის ჩრდილოეთ სანაპიროს 
გასწვრივ და მტკვრის ნაოჭა-შეცოცებით სარტყელამდე ორი  დაქირავებული მანქანით მიდიოდა. 
ამ რაიონებში, პირველ ორ დღეს, ყველა მონაწილე ერთად წავიდა, რათა მიეღო პირდაპირი ცოდნა 
მთავარი აქტიური რღვევის შესახებ, რომელიც ცნობილია როგორც მტკვრის რღვევა და 
რეზერვუარის სანაპირო ზოლის გასწვრივ მდებარე მთავარი მეწყერის შესახებ. მომდევნო 
დღეებში, ჯგუფი  ორად გაიყო და შესაბამისად, ერთმა ჯგუფმა ყურადღება გაამახვილა 
სტრუქტურულ დაკვირვებებზე,  ხოლო მეორემ მეწყერის დაზვერვაზე.

მომზადებულ იქნა გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემის (GIS) პროექტი, რომელიც 
შეიცავს შესწავლილი ტერიტორიის სხვადასხვა დონის ინფორმაციას. დონეები შეესაბამება: 
ტოპოგრაფიას, გეოლოგიას, ტექტონიკურ სტრუქტურებს (ძირითადი რღვევები და ნაოჭები), 
საველე გამოკვლევების ადგილებს, მეწყრებს, მიწისძვრებს და სეისმურ ჭრილებს. სამომავლოდ 
დაემატება უფრო მეტი დონეები, რომელშიც იქნება ინფორმაცია მიწისძვრის კერის მექანიზმებზე, 
GPS გეოდეზიურ ვექტორულ მონაცემებზე და ა.შ.

2. პროქტი მიზნად ისახავს სტუდენტების, ახალგაზრდა მეცნირების გაგზავნას კარლსრუეს 
ტექნოლოგიურ ინსტიტუტში (კტი) დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების სხვადახვა დარგებში 



ახალი მიმართულებების შესასწავლას და ასევე საველე სამუშაოების ჩატარებას საქართველოში 
გერმანელ და ქართველ ექსპერტებთან ერთად.

გერმანიაში კტი-ში წელს გაიგზავნა 10 სტუდენტი და ახალგაზრდა მეცნიერი, ჩატარდა 
საველე სამუშაოები გელოგიური, გეოფიზიკური კვლევების მიმართულებით და გეოტექნიური 
ტრეინინგი ენგურჰესის მაგალითზე. თსუ მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის 
სეისმოლოგიის სეისმური საშიშროებისა და კატასტროფების რისკის სექტორიდან გაიგზავნა ორი 
მაგისტრატურის სტუდენტი კარლსრუეს ტექნოლოგიურ ინსტიტუტის გეოფიზიკის 
დეპარტამენტში სეისმური მონაცემების თანამედროვე მეთოდებით დამუშავების შესასწავლად. 
აგრეთვე გაგზავნილ იქნა ერთი ახალგაზრდა მეცნიერი. კერძოდ მის მიერ 2022 წლის ნოემბერ-
დეკემბრში ქ. კარლსრუეს ტექნიკურ უნივერისტეტის, გეოდეზიის ინსტიტუტში. განხორციელდა 
DAMAST პროექტის ფარგლებში ენგურჰესის მიმდებარე ტერიტოტირბზე დამონტაჟებული GPS 
სადგურების მონაცემების დამუშავების მეთოდოლოგიის ათვისება და მიღებული დაკვირვების 
მასალების დამუშავება. დისტანციური ზონდირების მეთოდოლოგიის გამოყენებით მოხდა 
ლოკალური დეფორმაციების მონიტორინგის მეთოდოლოგიის ათვისება და მიღებული მასალების 
დამუშავება. ასევე ათვისებულ იქნა ახალი მეთოდოლოგია, რაც მოიცავს მიწისპირა დისტანციურ 
ზონდირებას ლაზერული სკანერის RIEGL vz2000i მეშვეობით. 

3.  პროექტის ძირითადი მიზანია სეისმური ქსელის განვითარება ჭუბერის ხეობაში და ლოკალური 
სეისმურობის შესწავლა. წელს დაინსტალდა 5 ახალი სეისმური სადგური გერმანელ ექსპერტებთან 
და თსუს სტუდენტებთან ერთად.

 4.2.
1) დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი, დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა, პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. DAMAST – მონიტორინგის ტექნოლოგია ჰიდროელექტროსადგურების უსაფრთხო და 
ეფექტური მუშაობისთვის. გერმანია. 2019-2022 წწ.

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ფ. შილინგი (ხელმძღვანელი), ნ. წერეთელი (პროექტის ადმინისრაციული წარმომადგენელი 
თსუ-დან)

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. DAMAST პროეტის ფარგლებში, გერმანიის ქ. კარსლრუეს ტექნიკური უნივერსიტეტის 
თანამშრომლებთან ერთად განხორციელდა ენგურის კაშხლის ყოველწლიური მონიტორინგი (2022 
წლის აპრილ - სექტემბერი). საველე სამუშაოები მოიცავდა ენგურის კაშხლის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე უკვე განთავსებულ 6 მუდმივმოქმედ GPS სადგურის მონიტორინგს. 
განხორციელდა აღნიშნული სადგურების ფუნდამენტების GPS და სანიველირო მონიტორიგნი, 
რაც საჭიროა მიღებული მონაცემების კორექტირებისთვის, რათა სრულყოფილად დადგინდეს 
ლოკალური ტექტონიკური დეფორმაციების მნიშვნელობები. ასევე საველე სამუშაოები მოიცავდა 
დამატებით 5 სადგურისთვის ადგილის შერჩევას უშუალოდ კაშხლის ტანზე. 4 სადგურისათვის 
განხორცილედა ელექტროენერგიით უზრუნველყოფის სამშაოები უკვე არსებულ ფუნდამენტზე. 

გარდა ამისა განხორციელდა აღნიშნული 6 მულტისიხშირული სადგურის LEICA M30 
მონაცემების დამუშავება, RTKLib პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით და დადგინა 
თვითოეულ სადგურზე დაფიქსირებული მოძრაობების ტენდენცია. აღსანიშნავია, რომ 
ლოკალური გეოტექტონიური გადაადგილებებლი მოითხოვს დროში ხანგრძლივ დაკვირვებას, 
რაც მოგვცემს საშუალებას შეფასდეს წყალსაცავში წყლის დონესა და ლოკალური დეფორამციებს 
შორის კავშირი. 

დამატებით დეფორამციების მონიტორინგისათვის გამოყენებული იქნა დისტანციური 
ზონდირების მეთოდოლოგია. Sentinel 1; 2 და TeraSAR X სატელიტური მონაცემების საფუძველზე 
დადგინდა კაძხლის მიმდებარე ტერიტორიების ლოკალური დეფრომაციები. 



ენგურის კაშხლის ირგვლივ რღვევათა სისტემის დაძაბული მდგომარეობის გაგების 
მიზნით, ჩატარდა ბურღვა, კაროტაჟი და  რიცხვითი მოდელირება. გამოყენებული იქნა 
ბათიმეტრიული კვლევა. ჯვრის წყალსაცავში ნატანის სტრატიფიკაციისა და სისქის შესწავლის 
მიზნით. ბათიმეტრიული კვლევის პარალელურად განხორციელდა ორი გაზომვა მრავალსხივიანი 
ექოლოტით.  სეისმური გაზომვები განხორციელდა ორი განსხვავებული პროფილებზე.

ენგურჰესის მონაცემების საფუძველზე გამოყვანილია რიცხვითი მოდელირებისთვის 
აქტუალური სასაზღვრო პირობები (შემოდინება, წყლის დონე, წყლის ამოღება და ა.შ.). წყლის 
დანაკარგების მონაცემები გაჟონვისა და გადადინების გამო, აგრეთვე  წყალსაგდებიდან წყლის 
ჩაშვების გამო,  მიღებულ იქნა შპს „ენგურჰესის“ მიერ მოწოდებული მასალებიდან.

დამთავრდა სეისმური ქსელის დაინსტალება ენგურჰესის ირგვლივ 10 კმ რადიუსში.

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-
ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების 
რაოდენობა
1. Varazanashvili, O., Gaprindashvili, G., Elizbarashvili, E., Basilashvili, Ts., Amiranashvili, A. 2022. 
Principles of natural hazards catalogs compiling and magnitude classification. Journal of the Georgian 
Geophysical Society, Physics of Solid Earth, Atmosphere, Ocean and Space Plasma, vol. 25 (1), pp. 5-11. 
Tbilisi, Georgian Geophysical Society, e-ISSN:2667-9973, p-ISSN:1512-1127. 7 გვერდი.

2. Amiranashvili A., Basilashvili Ts., Elizbarashvili E., Gaprindashvili G., Varazanashvili O. 2022 Statistical 
Analysis of the Number of Days with Hail in Georgia According to Meteorological Stations Data in 2006-
2021. Int. Conf. of Young Scientists “Modern Problems of Earth Sciences” November 21-22. 
Proceedings, TSU Publish House, Tbilisi State University, Tbilisi, 2022, pp. 164-168. ISBN 978-9941-36-
044-2. 5 გვერდი. 

3. Amiranashvili A., Chelidze T., Svanadze D., Tsamalashvili T., Tvauri G. 2022. Comparison of data from 
ground-based and sattelite measurment of the monthly sum of atmospheric precipitation on the examplxe 
of Tbilisi city in 2021-2020; Int. Conf. of Young Scientists “Modern Problems of Earth Sciences” November 
21-22. Proceedings, TSU Publish House, Tbilisi State University, Tbilisi, 2022, pp. 154-158. ISBN 978-9941-
36-044-2. 5 გვერდი. 
 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. ბუნებრივი საშიშროების (ბს) მოვლენების სისტემატური ინვენტარიზაცია მთელს 
საქართველოში აუცილებელია მოსალოდნელი საშიშროების და რისკის, ადამიანური და 
ეკონომიკური ზარალის შესაფასებლად, ბს-ის წარმოქმნასა და კლიმატის ცვლილებას შორის 
რაოდენობრივი კავშირის დასადგენად და მათი  პროგნოზირების ახალი ძალისხმევის 
შესაფასებლად. ამიტომ დაგეგმილია საქართველოში მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზარალისა და 
მსხვერპლის მომტანი 5 ტიპის ბუნებრივი საშიშროების: მეწყრის, წყალმოვარდნის, ღვარცოფის, 
გრიგალური ქარისა და სეტყვის მთელი ისტორიული დროის განმავლობაში მომხდარი 
მოვლენების კატალოგირება, მოძიებული ძველი და ახალი ანგარიშების, სამეცნიერო სტატიებისა 
და სხვა საშიშროების მონაცემთა ბაზების საფუძველზე. ამ სტატიაში შემუშავებულია ბს 
მონაცემების შეგროვებისა პრინციპები, ბს მოვლენების მაგნიტუდური კლასიფიკაციის  
საფუძვლები, რომლებიც გამოყენებულ იქნება ამ მოვლენების კატალოგების შედგენისა და 
მაგნიტუდური ჰარმონიზაციის პროცესში.

2. სეტყვიანი დღეების (წლიური და  აპრილიდან ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდისთვის ) 
მონაცემების სტატისტიკური ანალიზი წარმოდგენილია 2006-2021 წლებში საქართველოს 43 
დაკვირვების პუნკტის მიხედვით. კერძოდ, მიღებულია შემდეგი შედეგები. სეტყვიანი დღეების 



მაქსიმალური საშუალო წლიური რაოდენობა  დაიკვირვება ახალციხეში   (3.4).  სეტყვიანი 
დღეების მაქსიმალური წლიური რაოდენობა დაიკვირვება მირვეთში (16). თბილ პერიოდში 
სეტყვიანი დღეების მაქსიმალური საშუალო წლიური რაოდენობა ასევე ფიქსირდება ახალციხეში 
(3.3). თბილ პერიოდში სეტყვიანი დღეების მაქსიმალური წლიური რაოდენობა ფიქსირდება 
ხაშურში (9). შესწავლილ იქნა კლიმატის ცვლილების გავლენა თბილ პერიოდში სეტყვიანი 
დღეების რაოდენობაზე. 2006-2021 და 1941-1990 წლებში  30 მეტეოროლოგიური სადგურის 
ნიხედვით სეტყვიანი დღეების რაოდენობის შედარებამ აჩვენა, რომ მეორე დროით  პერიოდში, 
პირველთან შედარებით, 18 სადგურზე სეტყვიანი დღეების რაოდენობა შემცირდა, 10 სადგურზე - 
არ შეცვლილა და მხოლოდ ერთ სადგურზე (ქედა) გაიზარდა. ამ სამუშაოს მონაცემები 
გამოყენებული იქნება საქართველოში ბუნებრივი საშიშროების მოვლენების კატალოგების 
შედგენისთვის.

3. ატმოსფერული ნალექების ყოველთვიური ჯამის მიწისზედა (Prec_MS) და სატელიტური 
(Prec_Sat) გაზომვების მონაცემები შედარებულია 2001-2020 წლებისთვის თბილისის მაგალითზე. 
კერძოდ, მიღებულია შემდეგი შედეგები. ზოგადად, ყველა დაკვირვების მონაცემის მიხედვით (240 
თვე), Prec_MS მნიშვნელობები მერყეობს 0-დან 267.3 მმ-მდე, ხოლო Prec_Sat - 3.0-დან 184.0 მმ-მდე. 
მათი საშუალო მნიშვნელობებია, შესაბამისად, 43.6 და 64.8 მმ. ყოველთვიური საშუალო Prec_MS 
მერყეობს 16.7 მმ (იანვარი) 93.2 მმ (მაისი) და Prec_Sat მნიშვნელობები 32.5 მმ (დეკემბერი) 114.4 მმ-
მდე (მაისი). მიწისზედა გაზომვები სატელიტური მონაცემებზე ქვემოთაა წელიწადის ყველა 
თვისთვის. განსხვავება Prec_MS და Prec_Sat-ის საშუალო მნიშვნელობებს შორის 20 წლის 
განმავლობაში მერყეობს -8.8 მმ (ნოემბერი) -33.4 მმ (მარტი). თანაფარდობა საშუალო Prec_MS-სა 
და Prec_Sat-ს შორის მერყეობს 40.6%-დან (იანვარი) 81.5%-მდე (მაისი). შესწავლილ პარამეტრებს 
შორის არის პირდაპირი წრფივი კორელაცია. ყველა დაკვირვების მონაცემისთვის (240 თვე) 
კორელაციის კოეფიციენტი არის 0.86 (მაღალი კორელაცია), ცალკეული თვეებისთვის ის მერყეობს 
0.65-დან (ივლისი, ზომიერი კორელაცია) 0.94-მდე (აპრილი, ძალიან მაღალი კორელაცია). 
შესწავლილი ინდიკატორების საშუალო მნიშვნელობებს შორის კორელაციის კოეფიციენტი არის 
0.97 (ძალიან მაღალი კორელაცია).

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში
7.3. სტატიები
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI;  
ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების რაოდენობა
1. Basili R., Danciu L., Beauval C., Sesetyan K., Vilanova S., Adamia S., Arroucau P., Atanackov J., Baize S., 
Canora C., Caputo R., Carafa M., Cushing M., Custódio S., Demircioglu Tumsa M., Duarte J., Ganas A., 
García-Mayordomo J., Gómez de la Peña L., Gràcia E., Jamšek Rupnik P., Jomard H., Kastelic V., Maesano 
F., Martín-Banda R., Martínez-Loriente S., Neres M., Perea H., Sket-Motnikar B., Tiberti M., Tsereteli N., 
Tsironi V., Vallone R., Vanneste K., Zupančič P. 2022. European Fault-Source Model 2020 (EFSM20): 
online data on fault geometry and activity parameters. Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
(INGV). doi.org/10.13127/efsm20 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
რღვევითი წყაროს ევროპული  მოდელი 2020 (EFSM20) არის EU H2020 SERA პროექტის (WP25-
JRA3) პროდუქტი. იგი შექმნილია ევროპული სეისმური საშიშროების მოდელის 2020 (ESHM20) 
განახლებული ვერსიის აქტიური რღვევების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, 2013 წლის 
ევროპის სეისმური საშიშროების მოდელისთვის (ESHM13) დადგენილი ალბათობის საფუძვლების 
შესაბამისად.

EFSM20-ს აქვს სეისმური წყაროების ორი ძირითადი კატეგორია: ქერქის რღვევები და 
სუბდუქციის სისტემები. დედამიწის ქერქის რღვევები გამიზნულია სეისმურობის საშიშროების 
დონის მოდელების შესაქმნელად სხვადასხვა ტექტონიკურ სიტუაციაში, მათ შორის ხმელეთისა 
და ზღვის აქტიური ფილების კიდეები და მათი შიდა არეები. სუბდუქციური სისტემები 
შექმნილია იმისთვის, რომ უზრუნველყოს საშიშროების მოდელი, როგორც ფილების გამყოფ 
საზღვარზე, ასევე ფილების შიდა სეისმურობის დონეებით. მოდელი ფარავს ტერიტორიას, 

https://doi.org/10.13127/efsm20


რომელიც მოიცავს 300 კმ ბუფერულ ზონას ყველა სამიზნე ევროპული ქვეყნის გარშემო 
(ზღვისგარე ქვეყნების და OTCs ტერიტორიების გამოკლებით) და ფილების მაქსიმალური 
სიღრმით 300 კმ.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1. ამირანაშვილი, ა., ბასილაშვილი, ც. ელიზბარაშვილი, ე., გაფრინდაშვილი, გ.,  ვარაზანაშვილი, 
ო.. საქართველოში სეტყვიანი დღეების რაოდენობის სტატისტიკური ანალიზი მეტეოროლოგიური 
სადგურების მონაცემების მიხედვით 2006-2021 წლებში. ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო 
კონფერენცია „დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერების თანამედროვე პრობლემები“ 21-22 
ნოემბერი, 2022 წ., თბილისი, საქართველო. 

2. ამირანაშვილი ა., ჭელიძე თ., სვანაძე დ., წამალაშვილი თ., თვაური გ. ატმოსფერული ნალექების 
ყოველთვიური ჯამის მიწისზედა და სატელიტური გაზომვის მონაცემების შედარება ქალაქ 
თბილისის მაგალითზე 2021-202 წწ. ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენცია 
„დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერების თანამედროვე პრობლემები“ 21-22 ნოემბერი, 2022 წ., 
თბილისი, საქართველო.

3. კარამზადე, . ნ., გოჩერი, ე.,  წერეთელი, ნ. , ტუღუში, ნ., შუბლაძე, თ. ბეგელშპაჩერი, ფ.,  ფრიჩი, 
მ.,  რიტბროკი, ა. ენგურის კაშხლის რეგიონის სეისმურობის მონიტორინგი. DAMAST კონფერენცია 
მონიტორინგი მაღლივი კაშხლის სიცოცხლის ხანგრძლივობისთვის: წყლისა და 
ელექტროენერგიის საიმედო მიწოდება დეკარბონიზაციის დროს. 15-18 სექტემბერი 2022 წ.. 
თბილისი, საქართველო.

4. ტუღუში, ნ., კარამზადე, ნ. რიტბროკი, ა., წერეთელი, ნ., სეისმური მონაცემების დამუშავება და 
ლოკალური მოვლენების გამოვლენა ენგურის კაშხლის გარშემო. DAMAST კონფერენცია 
მონიტორინგი მაღლივი კაშხლის სიცოცხლის ხანგრძლივობისთვის: წყლისა და 
ელექტროენერგიის საიმედო მიწოდება დეკარბონიზაციის დროს. 15-18 სექტემბერი 2022 წ., 
თბილისი, საქართველო.

6. რებმაისტერი, მ., ვაისგერბერი, ი., სვანაძე, დ., კუტერერი, ჰ., ვესტერჰაუსი, მ., ჰინცი, შ., შენკი, ა. 
რეგიონალური და ლოკალური დეფორმაციები. DAMAST კონფერენცია მონიტორინგი მაღლივი 
კაშხლის სიცოცხლის ხანგრძლივობისთვის: წყლისა და ელექტროენერგიის საი მედო მიწოდება 
დეკარბონიზაციის დროს. 15-18 სექტემბერი 2022 წ., თბილისი, საქართველო. 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში ან სხვა 
გამოცემაში არ გამოქვეყნებულა)
8. 2. უცხოეთში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1. წერეთელი, ნ.,  გაუდიოსი, ი., ღუდუშაური, ლ., შუბლაძე. თ., ტუღუში, ნ. ადგილის დახასიათება 
და ადგილის რეაგირების კვლევა საქართველოში. მე-3 ევროპული კონფერენცია მიწისძვრის 
ინჟინერია და სეისმოლოგია. 4-9 სექტემბერი 2022 წ.,  ბუქარესტი, რუმინეთი. 

2. წერეთელი, ნ., დანციუ, ლ., შარია, თ., ხვედელიძე, ი., ვარაზანაშვილი, ო., რიტბროკი, ა., 
მიულერი,  ბ., სვანაძე, დ. 2022. შემავალი პარამეტრების ზემოქმედება ალბათური სეისმური 
საშიშროების შეფასების შედეგებზე:  საქართველოს მაგალითზე. მე-3 ევროპული კონფერენცია 
მიწისძვრის ინჟინერია და სეისმოლოგია. 4-9 სექტემბერი 2022 წ.,  ბუქარესტი, რუმინეთი.

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



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

საანგარიშო წელში შესრულებული სახელშეკრულებო თემები:
1. საქართველოში ბახვი 2 ჰესის მშენებლობის ადგილის გეოფიზიკური კვლევა და სეისმური 

საშიშროების შეფასება.
2. ქ. რუსთავში #7 სპეციალური ნაგებობის მშენებლობის ადგილის სეისმური საშიშროების 

შეფასება.
3. ქ. თბილისში, ხეხილსანერგე მეურნეობის ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი: N81.21.02.207) 

გეოფიზიკური კვლევების ჩატარება.
4. ქ. თბილისში, ვახტანგ გორგასლის ჩიხი #2 (ს.კ. 01.18.09.005.012, 01.18.09.005.144) 

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კომპლექსის ტერიტორიაზე სეისმური პროფილების აგება, 
სეისმურობის დაზუსტება ლოკალური პარამეტრების გათვალისწინებით, საპროექტო 
შენობისათვის საანგარიშო აქსელეროგრამების პაკეტების შერჩევა, დრეკადი და საანგარიშო 
რეაქციის სპექტრების აგება, მიღებული შედეგების წარმოდგენა პროგრამა Lira SAPR-ის 
ფორმატში.

5. ქ. რუსთავში, სახელმწიფოს კუთვნილებაში არსებულ ტერიტორიაზე (სკ 02.07.01.772) #7 
სპეციალური ნაგებობის მშენებლობისათვის სეისმური პროფილების აგება, სეისმური 
საშიშროების შეფასება, სეისმურობის დაზუსტება ლოკალური პარამეტრების 
გათვალისწინებით, ნაგებობისათვის საანგარიშო აქსელეროგრამების პაკეტის შერჩევა, 
დრეკადი და საანგარიშო სპექტრების აგება.

6. ქ. თბილისში, დ. გურამიშვილის გამზირის #196-ში (ს/კ 01.11.04.026.147) მრავალბინიანი 
საცხოვრებელი სახლის ტერიტორიაზე სეისმური პროფილების აგება, სეისმურობის 
დაზუსტება ლოკალური პარამეტრების გათვალისწინებით, საპროექტო შენობისათვის 
საანგარიშო აქსელეროგრამების პაკეტების შერჩევა, დრეკადი და საანგარიშო რეაქციის 
სპექტრების აგება, მიღებული შედეგების წარმოდგენა პროგრამა Lira SAPR-ის ფორმატში.

7. ქ. თბილისში, ც.დადიანის გამზირის #275-ში (ს/კ 01.12.11.036.032) მრავალბინიანი 
საცხოვრებელი სახლის ტერიტორიაზე სეისმური პროფილების აგება, სეისმურობის 
დაზუსტება ლოკალური პარამეტრების გათვალისწინებით, საპროექტო შენობისათვის 
საანგარიშო აქსელეროგრამების პაკეტების შერჩევა, დრეკადი და საანგარიშო რეაქციის 
სპექტრების აგება, მიღებული შედეგების წარმოდგენა პროგრამა Lira SAPR-ის ფორმატში.

8. ქ. ბათუმში, შ.ინასარიძის ქ.#25 / შ.ინასარიძის ჩიხი II #2 (ს/კ 05.32.12.239) მრავალსართულიანი 
შენობის (Batumi Resort) მშენებლობისათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე: (1) სეისმური 
პროფილების აგება; (2) სეისმურობის დაზუსტება ლოკალური პარამეტრების 
გათვალისწინებით; (3) საპროექტო შენობისათვის საანგარიშო აქსელეროგრამების პაკეტების 
შერჩევა; (4) დრეკადი და საანგარიშო რეაქციის სპექტრების დამუშავება; (5) მიღებული 
შედეგების წარმოდგენა პროგრამა Lira SAPR-ის ფორმატში.

9. ქ. თბილისში, ირაკლი აბაშიძის ქუჩა # 70-ში (ს/კ 01.14.11.027.014) მრავალსართულიანი 
საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე სეისმური 
პროფილების აგება, სეისმურობის დაზუსტება ლოკალური პარამეტრების გათვალისწინებით, 
საპროექტო შენობისათვის საანგარიშო აქსელეროგრამების პაკეტების შერჩევა, დრეკადი და 
საანგარიშო რეაქციის სპექტრების აგება, მიღებული შედეგების წარმოდგენა პროგრამა Lira 
SAPR-ის ფორმატში.

10. ქ. თბილისში, რ. შენგელიას ქუჩა #5-ში (ს/კ 01.11.13.002.210) მრავალბინიანი საცხოვრებელი 
სახლის ტერიტორიაზე სეისმური პროფილების აგება, სეისმურობის დაზუსტება ლოკალური 
პარამეტრების გათვალისწინებით, საპროექტო შენობისათვის საანგარიშო აქსელეროგრამების 
პაკეტების შერჩევა, დრეკადი და საანგარიშო რეაქციის სპექტრების აგება, მიღებული შედეგების 
წარმოდგენა პროგრამა Lira SAPR-ის ფორმატში.

11. სოფელ ძევრში საგვარჯილეს მღვიმეების მიმდებარედ არსებული რეკრიაციული ზონის 
მოწყობის სამშენებლო სამუშაოებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით 
გეოფიზიკური დასკვნის მომზადება.



12. ქ. თბილისში, ქეთევან წამებულის გამზირ # 69-ში (ს/კ 01.17.13.038.024) მრავალფუნქციური 
საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობისათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე სეისმური 
პროფილების აგება, სეისმურობის დაზუსტება ლოკალური პარამეტრების გათვალისწინებით, 
საპროექტო შენობისათვის საანგარიშო აქსელეროგრამების პაკეტების შერჩევა, დრეკადი და 
საანგარიშო რეაქციის სპექტრების აგება, მიღებული შედეგების წარმოდგენა პროგრამა Lira 
SAPR-ის ფორმატში.

13. ქ. თბილისში, ფარნავაზ მეფის გამზირი # 21, 23, 23ა, 25, 27, 29-ში (ს/კ 01.72.14.014.957, 
01.72.14.014.932, 01.72.14.014.086, 01.72.14.014.209, 01.72.14.014.959, 01.72.14.014.920, 
01.72.14.014.512) მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის გამოყოფილ 
ტერიტორიაზე სეისმური პროფილების აგება, სეისმურობის დაზუსტება ლოკალური 
პარამეტრების გათვალისწინებით, საპროექტო შენობისათვის საანგარიშო აქსელეროგრამების 
პაკეტების შერჩევა, დრეკადი და საანგარიშო რეაქციის სპექტრების აგება, მიღებული შედეგების 
წარმოდგენა პროგრამა Lira SAPR-ის ფორმატში.

14. ქ. თბილისში, ქინძმარაულის ქუჩა #12-ში (ს/კ 01.19.33.012.052) მრავალსართულიანი ორი 
საცხოვრებელი სახლის (A და B ბლოკი) მშენებლობისათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე 
სეისმური პროფილების აგება, სეისმურობის დაზუსტება ლოკალური პარამეტრების 
გათვალისწინებით, საპროექტო შენობისათვის საანგარიშო აქსელეროგრამების პაკეტების 
შერჩევა, დრეკადი და საანგარიშო რეაქციის სპექტრების აგება, მიღებული შედეგების 
წარმოდგენა პროგრამა Lira SAPR-ის ფორმატში.

15. ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, I კვარტლის მიმდებარედ (ს/კ 01.11.13.001.104) 
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე 
სეისმური პროფილების აგება, ფუძე-გრუნტების სეისმური კატეგორიის დადგენა, სეისმურობის 
დაზუსტება ლოკალური პარამეტრების გათვალისწინებით.

16. ქ. თბილისში, კრწანისის I ჩიხი #2ა-ში (ს/კ 01.18.06.018.052) მრავალსართულიანი საცხოვრებელი 
სახლების (3 შენობა) მშენებლობი-სათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე სეისმური პროფილების 
აგება, სეისმურობის დაზუსტება ლოკალური პარამეტრების გათვალისწინებით, საპროექტო 
შენობებისათვის საანგარიშო აქსელეროგრამების პაკეტების შერჩევა, დრეკადი და საანგარიშო 
რეაქციის სპექტრების აგება, მიღებული შედეგების წარმოდგენა პროგრამა Lira SAPR-ის 
ფორმატში.

17. ქ. თბილისში, დიდი დიღომი მე-III მიკრორაიონში 29 კორპუსის მიმდებარედ (ს/კ 
01.10.08.006.217) მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობისათვის გამოყოფილ 
ტერიტორიაზე სეისმური პროფილების აგება, სეისმურობის დაზუსტება ლოკალური 
პარამეტრების გათვალისწინებით, საპროექტო შენობისათვის საანგარიშო აქსელეროგრამების 
პაკეტების შერჩევა, დრეკადი და საანგარიშო რეაქციის სპექტრების აგება, მიღებული შედეგების 
წარმოდგენა პროგრამა Lira SAPR-ის ფორმატში.

18. ქ. თბილისში, ბევრეთის ქუჩაზე (ს/კ 01.18.01.002.001) მრავალსართულიანი საცხოვრებელი 
სახლების მშენებლობისათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე სეისმური პროფილების აგება, 
სეისმურობის დაზუსტება ლოკალური პარამეტრების გათვალისწინებით, საპროექტო 
შენობისათვის საანგარიშო აქსელეროგრამების პაკეტების შერჩევა, დრეკადი და საანგარიშო 
რეაქციის სპექტრების აგება, მიღებული შედეგების წარმოდგენა პროგრამა Lira SAPR-ის 
ფორმატში.

19. ქ. თბილისში, ბესარიონ ჟღენტის ჩიხი #5-ში არსებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი 
სახლის (ს/კ 01.14.01.002.105) მშენებლობისათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე სეისმური 
პროფილების აგება, სეისმურობის დაზუსტება ლოკალური პარამეტრების გათვალისწინებით, 
საპროექტო შენობისათვის საანგარიშო აქსელეროგრამების პაკეტების შერჩევა, დრეკადი და 
საანგარიშო რეაქციის სპექტრების აგება, მიღებული შედეგების წარმოდგენა პროგრამა Lira 
SAPR-ის ფორმატში.

20. მიწის ნაკვეთის გეოფიზიკური კვლევის ჩატარება და შესაბამისი დასკვნის მომზადება, 
რომელიც მოიცავს შემდეგს: ასაშენებელი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების 
ტერიტორიაზე სეისმური პროფილების აგება, სეისმურობის დაზუსტება ლოკალური 
პარამეტრების გათვალისწინებით, საპროექტო შენობებისათვის საანგარიშო აქსელეროგრამების 



პაკეტების შერჩევა, დრეკადი და საანგარიშო რეაქციის სპექტრების აგება, მიღებული შედეგების 
წარმოდგენა პროგრამა LIRA SAPR-ის ფორმატში.

21. ქ. თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩა #2-ში (ს/კ 01.14.06.008.089, 01.14.06.008.349 და 
01.14.06.008.350) ასაშენებელი მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის (ბლოკი A, B, C, D და 
T) ტერიტორიაზე სეისმური პროფილების აგება, სეისმურობის დაზუსტება ლოკალური 
პარამეტრების გათვალისწინებით, საპროექტო შენობებისათვის საანგარიშო აქსელეროგრამების 
პაკეტების შერჩევა, დრეკადი და საანგარიშო რეაქციის სპექტრების აგება, მიღებული შედეგების 
წარმოდგენა პროგრამა LIRA SAPR-ის ფორმატში.

22. ქ. თელავში, ალაზნის გამზირზე (ს/კ 53.20.31.721) ოთხი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის 
მშენებლობისათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე სეისმური პროფილების აგება, სეისმურობის 
დაზუსტება ლოკალური პარამეტრების გათვალისწინებით, საპროექტო შენობისათვის 
საანგარიშო აქსელეროგრა-მების პაკეტების შერჩევა, დრეკადი და საანგარიშო რეაქციის 
სპექტრების აგება, მიღებული შედეგების წარმოდგენა პროგრამა Lira SAPR-ის ფორმატში.

23. ქ. თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა #46-ში (ს/კ 01.14.05.003.013) მრაფალფუნქციური 
საცხოვრებელი შენობის მშენებლობისათვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე სეისმური 
პროფილების აგება, სეისმურობის დაზუსტება ლოკალური პარამეტრების გათვალისწინებით, 
საპროექტო შენობისათვის საანგარიშო აქსელეროგრამების პაკეტების შერჩევა, დრეკადი და 
საანგარიშო რეაქციის სპექტრების აგება, მიღებული შედეგების წარმოდგენა პროგრამა Lira 
SAPR-ის ფორმატში.

24. ქ. თბილისში, ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩა #12ა-ში (ს.კ 01.10.16.006.001), 
ინდივიდუალური ბინათმშენებლობის ამხანაგობა „გამსახურდია-12“-ის საკუთრებაში 
არსებული შენობის სამშენებლო ტერიტორიაზე სეისმური პროფილების აგება, სეისმურობის 
დაზუსტება ლოკალური პარამეტრების გათვალისწინებით, საპროექტო შენობებისათვის 
საანგარიშო აქსელეროგრამების პაკეტების შერჩევა, დრეკადი და საანგარიშო რეაქციის 
სპექტრების აგება, მიღებული შედეგების წარმოდგენა პროგრამა Lira SAPR-ის ფორმატში.

25. ახალციხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. საყუნეთში, მდ. მტკვარზე მშენებარე „მტკვარიჰესი“-ს 
ტერიტორიაზე ჰესის შენობის მიმდებარედ სადაწნეო მილსადენების ზონაში გრუნტში 
არსებული ბზარის ფარგლებში, სეისმური პროფილების აგება, გრუნტების სეისმური 
თვისებების დადგენა საპროექტო ფერდობის მდგრადობის შეფასება მოსალოდნელი სეისმური 
ზემოქმედების გათვალისწინებით

26. ქ. თბილისში, ბესარიონ ჟღენტის #8-ში (ყოფილი მისამართი: ნუცუბიძის I და II მიკრო 
რაიონებს შორის მდებარე ხევის გასწვრივ და ასასვლელი გზის დასაწყისში) (ს.კ 
01.14.01.007.300) დასრულებული მშენებლობის ტერიტორიაზე სეისმური პროფილების აგება, 
სეისმურობის დაზუსტება ლოკალური პარამეტრების გათვალისწინებით, საპროექტო 
შენობებისათვის საანგარიშო აქსელეროგრამების პაკეტების შერჩევა, დრეკადი და საანგარიშო 
რეაქციის სპექტრების აგება, მიღებული შედეგების წარმოდგენა პროგრამა Lira SAPR-ის 
ფორმატში. 

გეოფიზიკური ველების დინამიკისა და გამოთვლითი გეოფიზიკის 
სექტორი.

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი 
პროექტების შესრულების შედეგები 
2.1. 
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1.  სეისმური პროცესის დინამიკური მახასიათებლების კვლევა (ენგურის კაშხლის მაგალითი)  - 

2022- დღემდე



2. ფიქსირებული სიგრძის დროით ფანჯრებში ძლიერ მიწისძვრამდე დროის ინტერვალების  
განაწილების თავისებურების კვლევა რეგულარული განაწილებისა და შემთხვევითი 
განაწილების მოდელებთან შედარებით.  2017- დღემდე

3.  ინტერნეტ მონაცემების დინამიკური ცვლილების კვლევა და პროტოკოლის შედგენა - 2022-
დღემდე

4. არათანაბარი ხახუნის, როგორც სეისმური პროცესის მოდელის, დინამიკური თავისებურებების 
კვლევა.  - 2017- დღემდე

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. თ. მაჭარაშვილი - კვლევის დამატებითი მეთოდების შერჩევა და ტესტირება მოდელურ 

მასივებზე, ორიგინალური მონაცემთა მასივების ანალიზი შერჩეული მეთოდების 
გამოყენებით, გრაფიკული დიაგრამების აგება და შედარება. სტატიისა და ანგარიშის 
ტექსტის მომზადება. 
თ. ხუციშვილი - მონაცემთა დამუშავებისათვის პროგრმამული პაკეტების შექმნა
ე. მეფარიძე - მონაცემების მასივების  შეგროვება და ანალიზი სხვადასხვა
პროგრამული მეთოდების გამოყენებით, მიღებული სედეგების გრაფიკული  წარმოდგენა.
ა. სბორშჩიკოვი - მონაცემების დახარისხება, შეგროვება, სხვადასხვა პროგრამული  
მეთოდებით დამუშავება

              დ. ტეფნაძე - მონაცემების დამუშავება
              ლ. ლალიაშვილი - მონაცემების დამუშავება

2. თ. მაჭარაშვილი - კვლევის დამატებითი მეთოდების შერჩევა და ტესტირება მოდელურ 
მასივებზე, ორიგინალური მონაცემთა მასივების ანალიზი შერჩეული მეთოდების 
გამოყენებით, გრაფიკული დიაგრამების აგება და შედარება. სტატიისა და ანგარიშის 
ტექსტის მომზადება.
ე. მეფარიძე -მონაცემების დახარისხება, შეგროვება, სხვადასხვა პროგრამული მეთოდებით 
დამუშავება, გრაფიკული სურათების აგება
ა. სბორშჩიკოვი - მონაცემების დახარისხება, შეგროვება, სხვადასხვა პროგრამული  
მეთოდებით დამუშავება
თ. ხუციშვილი - მონაცემთა დამუშავებისათვის პროგრმამული პაკეტების შექმნა
დ. ტეფნაძე - მონაცემების დამუშავება
ლ. ლალიაშვილი - მონაცემების დამუშავება

3. თ. მაჭარაშვილი - კვლევის დამატებითი მეთოდების შერჩევა და ტესტირება მოდელურ 
მასივებზე, ორიგინალური მონაცემთა მასივების ანალიზი შერჩეული მეთოდების 
გამოყენებით, გრაფიკული დიაგრამების აგება და შედარება. სტატიისა და ანგარიშის 
ტექსტის მომზადება. 
თ. ხუციშვილი - მონაცემთა დამუშავებისათვის პროგრმამული პაკეტების შექმნა
ე. მეფარიძე - მონაცემების მასივების  შეგროვება და ანალიზი სხვადასხვა
პროგრამული მეთოდების გამოყენებით, მიღებული სედეგების გრაფიკული  წარმოდგენა.
ა. სბორშჩიკოვი - მონაცემების დახარისხება, შეგროვება, სხვადასხვა პროგრამული  
მეთოდებით დამუშავება

              დ. ტეფნაძე - მონაცემების დამუშავება
              ლ. ლალიაშვილი - მონაცემების დამუშავება

4. 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
ზ. ჭელიძე - ლაბორატორიული დანადგარის დახვეწა, ახალი მიდგომების შემუშავება



გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. კვლევის მიზანი იყო ენგურის თაღოვანი კაშხლის გარშემო  წყლის დონის პერიოდული 
ვარიაციის მიხედვით კაშხლის საძირკვლის გადაადგილების დინამიკური ცვლილებების 
ანალიზი. ჩვენი მონაცემთა ბაზა მოიცავს 1974 წლიდან 2020 წლამდე შეგროვებულ 
ინფორმაციას. ადგილობრივი სეისმური პროცესის დინამიური ცვლილებები ენგურის 
თაღოვანი კაშხლის მშენებლობის დაწყებიდან 1974 წლიდან 2020 წლამდე შემოწმებულია 
და გაანალიზებულია თანამედროვე რამდენიმე არაწრფივი მეთოდით. მონაცემთა 
ანალიზისთვის, ჩვენ ვირჩევთ რამდენიმე მეთოდს, როგორიცაა მულტიფრაქტალური 
ტრენმოცილებული ფლუქტუაციის (MFDFA) და (Lempel-Ziv) ლემპელ-ზივ 
ალგორითმული სირთულის (LZC) ანალიზი. ჩვენი კვლევის შედეგებიდან დგინდება, რომ 
კაშხლის საძირკვლის გადაადგილების დინამიური ცვლილებები დაკავშირებულია 
კაშხლის ქცევის პროცესთან და განსაკუთრებით გავლენას ახდენს ენგურის მაღალი 
კაშხლის უკან წყალსაცავში წყლის დონის ვარიაციაზე. ჩვენი შედეგებიდან ჩანს, რომ 
მრავალი გარე გავლენის ზემოქმედება ხდება  ენგურის თაღოვანი კაშხლის გარშემო 
ადგილობრივი სეისმურობის დინამიკის რაოდენობრივ ცვლილებებზე.

ამ კვლევაში ჩვენ გამოვიყენეთ დაძაბვის მრიცხველის მონაცემთა მნიშვნელობები, 
რომელიც გვიჩვენებს კაშხლის საძირკვლის გადაადგილებას. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 
ენგურის წყალსაცავის შევსება გავლენას ახდენს კაშხლის ირგვლივ სეისმურ აქტივობაზე. 
კვლევები ჩატარდა ენგურის თავდაპირველ და სუროგატულ (რანდომიზებულ) სეისმურ 
კატალოგზე (მიწისძვრების მოვლენებს შორის ინტერვალები- წუთებში). ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, მ. ნოდიას 
გეოფიზიკის ინსტიტუტის ბაზაზე შეიქმნა MF-DFA და LZC-ის გამოსათვლელი 
პროგრამული პაკეტი.

ჩვენი ანალიზის პირველი მეთოდი არის მულტიფრაქტალური ტრენმოცილებული 
ფლუქტუაციის MF-DFA მეთოდი და შეუძლია შეამოწმოს უფრო განზომილებიანი 
ფრაქტალური და მულტიფრაქტალური მახასიათებლები, რომლებიც დამალულია დროის 
სერიებში. 

ჩვენი ანალიზის ერთ-ერთი თემა იყო ლემპელ-ზივის ალგორითმული სირთულის (LZC) 
გაანგარიშების. ეს მეთოდი გამოიყენება რიგის სიდიდის (ან შემთხვევითობის) 
რაოდენობრივი დასადგენად სხვადასხვა წარმოშობის მონაცემთა ნაკრებებში.



ნახ. 1. სეისმური კატალოგის MF-DFA ანალიზი ენგურის კაშხლის გარშემო.  ორიგინალური 
და შემთხვევით მონაცემების შედარება.

ნახ. 2. ლემპელ - ზივის ალგორითმული სირთულის (LZC) ანალიზი ორიგინალური 
(ნაცრისფერი წრეები) და რანდომიზებული (შავი სამკუთხედი) სეისმური მონაცემების 
შედარება ენგურის თაღოვანი კაშხლის გარშემო.

2. ჩვენ გამოვიკვლიეთ კანონზომიერების (შემთხვევითობის) მასშტაბებში ფიქსირებული 
დროის ფანჯრებში  სეისმური პროცესის ცვლილებები. განხორციელდა 
რანდომიზებული კატალოგების სეისმური პროცესის სივრცითი, დროითი და 
ენერგეტიკული მახასიათებლების შედარება. კუმულაციური დროების, კუმულაციური 
მანძილების და კუმულაციური სეისმური ენერგიის ზრდა გამოვთვალეთ 
კალიფორნიის მიწისძვრების 1980 – 2020 წწ. კატალოგიდან. სუროგატული 
მონაცემების ტესტირებასთან ერთად ანალიზის მეთოდად არჩეული იყო მაჰალანობის 
დისტანციის გამოთვლა. სეისმური პროცესის ცვალებადობის ხარისხის ანალიზი 



განხორციელდა სხვადასხვა მაგნიტუდების და სხვადასხვა დროის 
ინტერვალებისათვის.

ნახ. 3. მიწისძვრის მაგნიტუდები SC კატალოგში (1980–2020), M2.6 ზღურბლზე. რუხი 
სამკუთხედები შეესაბამება მიწისძვრებს, რომლებიც მოხდა არაგადმფარავ ფანჯრები, 
რომელთა საშუალო MD (მაჰალანობის მანძილი) მნიშვნელობები სარწმუნოდ (p =0.01) 
განსხვავდება რანდომიზებული კატალოგების ნაკრებისგან. შავი წრეები შეესაბამება 
მიწისძვრებს, რომლებიც მოხდა არაგადმფარავ ფანჯრებში, და არ განსხვავდება 
რანდომიზებული კატალოგებისაგან. დროითი ფანჯრის სიგრძეა 96,480 წთ, ფანჯრების 
წნაცვლების ბიჯია  96,480 წუთი.

სეისმური პროცესის დროითი, სივრცითი და ენერგეტიკული ცვალებადობის 
თავისებურებების გაანალიზებით, დადგინდა, რომ ორიგინალური სეისმური პროცესი 
მნიშვნელოვნად განსხვავდება შემთხვევითი პროცესისგან. დროის პერიოდები, რომლებიც 
შეიცავენ არაშემთხვევით სეისმურობის მქონე ფანჯრებს, ყოველთვის მთავრდება 
ფანჯრების სერიით, რომლებშიც სეისმური პროცესი არ განსხვავდება შემთხვევითისაგან.

3. ჩვენ გამოვიკვლიეთ დინამიკური ცვლილებები ხასიათი სასაზღვრო კარიბჭის 
პროტოკოლის (BGP) განახლების პროცესში ინტერნეტში Slammer worm შეტევის დროს, 
რომელიც მოხდა  25.01.2003 წელს. ჩვენ გავაანალიზეთ BGP განახლებების დროის სერიები, 
რომლებიც ჩაწერილია მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მდებარე 8 RIPE RIS 
კოლექციონერზე. დროის სერიები დაფიქსირდა Slammer worm შეტევის დროს და შემდეგ. 
გამოყენებულია მონაცემთა კომპლექსური ანალიზის მეთოდები, რომლებიც ეფექტურია 
განხილულ პროცესში დინამიური ცვლილებების გასარკვევად. ლემპელ- ზივის 
სირთულის ანალიზი, ლოკალური ვარიაცია, ცალისის ენტროპია, კომპოზიტური 
მრავალმასშტაბიანი ენტროპია და განმეორებითი რაოდენობრივი ანალიზი ჩატარდა BGP 
განახლებების დროის სერიებზე 24 საათიან ფანჯრებზე  1 წუთის საფეხურით. ინტერნეტის 
სტაბილურობის საკითხისადმი ინტენსიური ინტერესის მიუხედავად, BGP განახლების 
პროცესის დინამიური მახასიათებლები სხვადასხვა მავნე ზემოქმედების ქვეშ ამჟამად 
ბოლომდე არ არის გასაგები. ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ BGP განახლებების ცვალებადობის 
პროცესში წესრიგის დონე გაიზარდა Slammer worm შეტევის დროს. ასეთი დინამიური 
ცვლილება გაგრძელდა დაახლოებით 20 საათის განმავლობაში და გავლენა მოახდინა BGP 
განახლებებზე ყველა განხილულ 8 ადგილას. ასევე ნაჩვენებია, რომ BGP განახლებების 
ვარიაციის პროცესში მომხდარი ცვლილებები ჭიების შეტევამდე დიდი ხნით ადრე და მის 
შემდეგ განსხვავებული ხასიათისაა, ვიდრე ჭიების შეტევის პერიოდთან შედარებით. 
წინამდებარე ანალიზის შედეგებზე დაყრდნობით, ჩვენ ვივარაუდებთ, რომ BGP 
განახლებების რეგულარულობის დაფიქსირებული ზრდა გამოწვეულია Slammer worm-ის 
გავლენით. ჩვენი დასკვნები დაგვეხმარება ინტერნეტის პროცესებზე არასასურველი 
გავლენის დინამიკის შემდგომ გააზრებაში.



ნახ. 4. საშუალოდ შერჩეული 8 ლოკაციისთვის BGP განახლების დროის სერიები 
(16.01.2003 - 02.02.2003).

ნახ. 5. LZ სირთულის გამოთვლილი საშუალო BGP განახლებების დროის სერიებისთვის. 
გაანგარიშება შესრულებულია 1440 წელს მონაცემთა მოცურების ფანჯრები 
გადაადგილებულია 1 მონაცემით. დაკვირვების პერიოდი 16.01.03-02.02.03.

ნახ. 6. Lv მნიშვნელობები გამოითვლება BGP განახლებების დროის სერიებისთვის, 
რომლებიც ჩაწერილია სხვადასხვა rrc ლოკაციებზე. გამოთვლები შესრულებულია 
მოცურების ფანჯრებისთვის, რომელიც შეიცავს 1440 მონაცემს, გადაადგილებულია 1 
მონაცემით. დაკვირვების პერიოდი 06.01.2003 - 09.01.2003 (მარცხნივ), 12.01.2003-15.01.2003 
(მეორე მარცხნიდან), 16.01.03.-02.02.03 (მესამე მარცხნიდან), 12.02.2003 - 15.02.2003 
(მარჯვნივ).

5. განსახილავ პერიოდში მიმდინარეობდა არათანაბარი ხახუნის აკუსტიკური ემისიის 
კვლევა ლაბორატორიულ პირობებში სხვადასხვა რეჟიმებში. გაგრძელდება მიწისძვრების 



კატალოგების მონაცემების, სეისმური პროცესების და აკუსტიკური ემისიის ცუგებს შორის 
მოლოდინის დროების თეორიული და პრაქტიკული კვლევისთვის გამოყენებული 
მონაცემთა ანალიზის კვლევის სხვადასხვა  წრფივი და არაწრფივი თანამედროვე 
მეთოდები. 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.

 3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით 
დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
3.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით,  პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწყებისა და 
დამთავრების წლები

1. მსოფლიოს სეისმური კატალოგების და ენგურის კაშხლის მონაცემთა მასივის დროში და 
სივრცეში განაწილების ანალიზი; ზუსტი მეცნიერებები და ინჟინერია (დედამიწის 
შემსწავლელი მეცნიერებები, მათემატიკა), ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო 
სამეცნიერო გრანტი N FR-21-7273; 16.03.2022-15.03.2025.

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ალექსანდრე სბორშჩიკოვი (ხელმძღვანელი)
2. ეკატერინე მეფარიძე (კოორდინატორი)
3. თეიმურაზ მაჭარაშვილი (მკვლევარი)
4. ლევან ლალიაშვილი (მკლევარი)

 
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. სადღეისოდ მიღებულია, რომ სეისმურობა განეკუთვნება არაშემთხვევითი რთული 
პროცესების სიმრავლეს. შესაბამისად არსებობენ კანონზომიერებები რომელთა 
რაოდენობრივი ანალიზი პრინციპში შესძლებელია და რომლებიც მართავენ  გამოვლენილ 
მიწისძვრების სტატისტიკას. კერძოდ მათი დროში და სივრცეში ან ენერგეტიკულ დომენში 
განაწილების თვალსაზრისით.  ამ საკითხების შესწავლა წარმოადგენს რთული სეისმური 
პროცესის კვლევის ერთ-ერთუმნიშვნელოვანეს მიმართულებას. შესაბამის წარმოადგენს 
დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებების კვლევის ერთ ერთ უმთავრეს ამოცანას. 
მიწისძვრების დროში განაწილების შესწავლა არის სწორედ ასეთი 
ინტერდისციპლინარური პრობლემაა თანამედროვე დედამიწის შემსწავლელ 
მეცნიერებაში. მოცემულ პროექტის ფარგლებში ჩვენ შევისწავლით მიწისძვრების დროში 
და სივრცეში განაწილების საკითხს მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში, მატ შორის ენგურის 
კაშხლის სეისმური და სხვა მახასიათებლების მონაცემთა ბაზის გამოყენებით. 
მთავარი ამოცანა მონაცემთა ანალიზის თანამედროვე მეთოდების კომპეტენტური 
გამოყენება (სტატისტიკური, დინამიკური, მასშტაბური ინვარიანტობის და სხვა). ეს 
მეთოდები სამუშაო ჯგუფის წევრებისთვის კარგადაა ცნობილი და იყენებენ სხვადასხვა 
მონაცემთა მასივებისთვის. ძირითად პერსონალს აქვთ მრავალწლიანი მუშაობის 
გამოცდილება მიწისძვრების განაწილების დინამიკის შესწავლაში. ბოლო დროს 
აღნიშნული საკითხი სამეცნიერო სფეროში ძალზედ აქტუალურია და ჩვენი პროექტის 



კვლევის მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს. პროექტის ამოცანები აქტუალურია 
სამეცნიერო სფეროში და პრაქტიკულად გამოიყენება ძლიერი მიწისძვრების ბუნების 
გარკვევაში. პროექტის ფარგლებში ძირითადი პერსონალი გამოიყენებს მოლოდინის 
დროების მონაცემთა მასივებს კვანტილის ფუნქციის აპროქსიმაციისთვის და 
შეფასებისთვის, იმ შემთხვევაში როცა განაწილების ფუნქციის შესახებ გვაქვს მცირე 
ინფორმაცია მაგალითად ცნობილია მომენტების მნიშვნელობა. აგრეთვე მიღებული 
შედეგები შედარებული იქნება ცნობილი შეფასების მეთოდებთან.  შემოთავაზებული 
კვლევა ახალია, პრობლემის საკითხის დასმის და მონაცემთა ანალიზის თანამედროვე 
მეთოდების გამოყენების მხრივ.
პროექტი სრულ თანხმობაშია ბოლო დროს გაზრდილ ინტერესთან მიწისძვრების დროში 
განაწილების საკითხისადმი და პრაქტიკულად მნიშვნელოვანია საკითხების 
გადაწყვეტაში, როგორიცაა მიწისძვრების საფრთხის შეფასება და სეისმური პროცესის 
ბუნების გარკვევა.
პროექტის განხორციელების ეტაპები იქნება შესაბამისობაში პროექტის მიზნებთან:
– მიწისძვრების კატალოებიდან ამოღებული მოლოდინის დროების მონაცემების წრფივი 
და არაწრფივი ბუნების შესწავლა, დახარისხება და ბაზის შექმნა ციკლური პერიოდეის 
მიხედვით.
––– ენგურის კაშხლის სეისმური და სხვა მონაცემების (გადახრა, დეფორმაცია, წყლის 
დონე) დახარისხება და ანალიზი.
–– მოლოდინის დროების და ენგურის კაშხლის მონაცემთა მასივების აპროქსიმაციია 
კვანტილის ფუნქციის გამოყენებით.
პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევა გლობალურია, მოიცავს რამდენიმე 
სამეცნიერო სფეროს მნიშვნელოვან საკითხებს. კვლევა ჩატარდება მსოფლიო 
კატალოგებიდან ამოღებული  მიწისძვრებს შორის მოლოდინის დროების და ენგურის 
კაშხლის სეისმური და სხვა (გადახრა, დეფორმაცია, წყლის დონე) მონაცემებზე. 
წარმოდგენილ პროექტს გააჩნია მნიშვნელოვანი უპირატესობა ტექნიქური პროგრესის 
მიმართულებით. პროექტის კვლევის შედეგებიდან დადგინდება  ურთიერთკავშირი 
სეისმური აქტივობის და ენგურის კაშხლის მახასიათებლების შორის. 
კვლევას ფუნდამენტური სამეცნიერო მნიშვნელობის გარდა აქვს პრაქტიკული 
მნიშვნელობაც, რადგანაც მიწისძვრების დროში განაწილების საკითხის გარკვევის გარეშე 
შეუძლებელი იქნება საფრთხის შეფასებასა და მიწისძვრების რთული ბუნების  საკითხში 
სერიოზული პროგრესის მიღწევა.

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-
ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების 
რაოდენობა

1. Sborshchikovi A., Mepharidze E., Chelidze T., Matcharashvili T., Zhukova N., Tepnadze D., 
Laliashvili L., THE ANALYSIS OF DYNAMICAL CHANGES OF BEHAVIOR OF ENGURI ARCH 
DAM; International Conference of Young Scientists "Modern Problems of Earth Sciences" 
Proceedings, ISBN 978-9941-36-044-2, Tbilisi, Georgia, November 21-22, 2022, 14-17.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)



1. ამ კვლევის მთავარი მიზანი იყო კაშხლის საძირკვლის გადაადგილების დინამიკური 
ცვლილებების ანალიზი ენგურის თაღოვანი კაშხლის ირგვლივ ტბაში წყლის დონის 
პერიოდული ვარიაციის მიხედვით. ჩვენ გამოვიყენეთ მონაცემთა ბაზა 1974 წლიდან 2021 
წლამდე. ამ ნაშრომში ჩვენ გამოვიკლვლიეთ და გავაანალიზეთ დინამიკური ცვლილებები  
რამდენიმე თანამედროვე არაწრფივი მეთოდით. ჩვენ ვირჩევთ ერთ-ერთ ყველაზე 
ეფექტურ მეთოდს Multifractal Detrended Fluctuation Analysis (MF-DFA). ჩვენი კვლევის 
შედეგებიდან ჩანს, რომ კაშხლის საძირკვლის გადაადგილების დინამიკური ცვლილებები 
დაკავშირებულია კაშხლის ქცევის პროცესთან. ერთ-ერთი მთავარი ფაქტი ისაა, რომ ამ 
პროცესზე გავლენას ახდენს ენგურის მაღალი კაშხლის უკან წყალსაცავში წყლის დონის 
ცვლილებაც.
ჩვენი კვლევებით დადგინდა, რომ კაშხლის საძირკვლის გადაადგილების დინამიკაზე 
ძლიერ გავლენას ახდენს თაღოვანი კაშხლის მშენებლობის პროცესი და განსაკუთრებით 
წყლის დონის ცვლილება. MF-DFA ანალიზიდან მივიღეთ მკაფიო შედეგები, რაც 
გვეხმარება განვსაზღვროთ ჩვენი სისტემის დინამიკური ცვლილებებისა და ქცევის 
ხარისხი.

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

7.3. სტატიები
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI;  
ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების რაოდენობა

1. Aleksandre Sborshchikovi, Tamaz Chelidze, Ekaterine Mepharidze, Dimitri Tepnadze, Natalia 
Zhukova, Teimuraz Matcharashvili, Levan Laliashvili, The Analysis of Dynamical Changes and 
Local Seismic Activity of the Enguri Arch Dam, In: Computational Intelligence-based Time Series 
Analysis, RIVER PUBLISHERS SERIES IN AUTOMATION, CONTROL AND ROBOTICS (ISBN: 
978-87-7022-417-8),  2022, 53-63. DOI:10.1201/9781003337676-4

2. Teimuraz Matcharashvili, Manana Janiashvili, Rusudan Kutateladze, Tamar Matcharashvili, Zurab 
Tsveraidze and Levan Laliashvili, The Classification Analysis of Variability of Time Series of 
Different Origin, In: Computational Intelligence-based Time Series Analysis, RIVER PUBLISHERS 
SERIES IN AUTOMATION, CONTROL AND ROBOTICS (ISBN: 978-87-7022-417-8), 2022, 20-36. 
DOI:10.1201/9781003337676-2

3. Tamaz Chelidze, Teimuraz Matcharashvili, Ekaterine Mepharidze, Levan Mebonia, Mirian 
Kalabegashvili, Nadezhda Dovgal, Potential of Nonlinear Dynamics Tools in the Real-Time 
Monitoring of Large Dams: The Case of High Enguri Arc Dam, Special Topics in Dam Engineering; 
IntechOpen: London, UK, p24.

4. Teimuraz Matcharashvili, Ahmed Elmokashfi, Natalia Zhukova, An analysis of BGP updates 
dynamics during Slammer worm attack, Research Square, p22. DOI: 
https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1394902/v1

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. ჩვენი კვლევის მიზანი იყო ენგურის თაღოვანი კაშხლის გარშემო  წყლის დონის 
პერიოდული ვარიაციის მიხედვით კაშხლის საძირკვლის გადაადგილების დინამიკური 
ცვლილებების ანალიზი. ჩვენი მონაცემთა ბაზა მოიცავს 1974 წლიდან 2020 წლამდე 
შეგროვებულ ინფორმაციას. ადგილობრივი სეისმური პროცესის დინამიური ცვლილებები 
ენგურის თაღოვანი კაშხლის მშენებლობის დაწყებიდან 1974 წლიდან 2020 წლამდე 
შემოწმებულია და გაანალიზებულია თანამედროვე რამდენიმე არაწრფივი მეთოდით. 
მონაცემთა ანალიზისთვის, ჩვენ ვირჩევთ რამდენიმე მეთოდს, როგორიცაა 
მულტიფრაქტალური ტრენმოცილებული ფლუქტუაციის (MFDFA) და (Lempel-Ziv) 
ლემპელ-ზივ ალგორითმული სირთულის (LZC) ანალიზი. ჩვენი კვლევის შედეგებიდან 
დგინდება, რომ კაშხლის საძირკვლის გადაადგილების დინამიური ცვლილებები 
დაკავშირებულია კაშხლის ქცევის პროცესთან და განსაკუთრებით გავლენას ახდენს 
ენგურის მაღალი კაშხლის უკან წყალსაცავში წყლის დონის ვარიაციაზე. ჩვენი 



შედეგებიდან ჩანს, რომ მრავალი გარე გავლენის ზემოქმედება ხდება  ენგურის თაღოვანი 
კაშხლის გარშემო ადგილობრივი სეისმურობის დინამიკის რაოდენობრივ ცვლილებებზე.

2. ამჟამად შეიძლება ჩამოვთვალოთ მრავალი განსხვავებული კვლევის სფერო, 
რომლებშიც წარმატებით გამოიყენება მონაცემთა წრფივი და არაწრფივი ანალიზის 
თანამედროვე მეთოდები. ეს მეთოდები ხელს უწყობს რთულ სისტემებში მიმდინარე 
პროცესების დინამიკური თვისებების ხარისხობრივ და/ან რაოდენობრივ შეფასებას. 
ზოგადად, ეს შეიძლება იყოს პროცესები, რომლებიც მიმდინარეობენ როგორც 
მოდელში, ასევე რეალურ სამყაროში. მართლაც, შეიძლება ჩამოვთვალოთ არაერთი 
მაგალითი სხვადასხვა სფეროში, დაწყებული ატმოსფეროდან და გეოფიზიკით,  
ფიზიოლოგიით და ინტერნეტის ბირთვით დამთავრებული პროცესებით და ა.შ. 
ამიტომ, გასაგებია, რატომ რჩება რთული დროის სერიების ანალიზის თეორიული და 
პრაქტიკული ასპექტები. ინტერდისციპლინური კვლევის ინტერესების ძირითადი 
სუბიექტებიდან. დღესდღეობით ცნობილია სხვადასხვა კონცეპტუალური 
გადაწყვეტილებები კომპლექსური დროის სერიების ანალიზში, თუმცა პრობლემები 
წარმოიქმნება, როდესაც რეალურ სამყაროში არსებული საზომი მონაცემთა ნაკრები არ 
აკმაყოფილებს მონაცემთა თანამედროვე ანალიზის ძლიერ მოთხოვნებს. ასეთ 
შემთხვევებში, არასრულყოფილი ხარისხის არასაკმარისი ხანგრძლივი სერიების 
ხელთ, მკვლევარები, როგორც წესი, იძულებულნი არიან გააერთიანონ სხვადასხვა 
მიდგომები, რათა ჰქონდეთ სულ მცირე გაგება მიზანმიმართული რთული პროცესების 
ზოგადი მახასიათებლების შესახებ. კლასიფიკაციის ანალიზი, კომბინირებული 
თანამედროვე რთული მონაცემთა ანალიზის კონცეფციებთან, ითვლება ერთ-ერთ 
ასეთ გადაწყვეტად შედარებით მოკლე მონაცემთა ნაკრებისთვის.

3. დიდი კაშხლები არის გრანდიოზული სტრუქტურები რთული არაწრფივი დინამიური 
ქცევით. ეს არაწრფივი ეფექტები, თუმცა შედარებით მცირე, შეიძლება იყოს ძალიან 
მნიშვნელოვანი კაშხლის მეზოსკოპური დაზიანების დაგროვების ანალიზისთვის. 
კაშხლის დინამიკის შესასწავლად, ავტორები იღებენ უცნობი დინამიკის მახასიათებლებს 
სტრუქტურის დახრების და დაძაბულობების დროის სერიების არაწრფივ მეთოდებს: 
რეკურენტული დიაგრამების (RP), რეკურენტული რაოდენობრივი ანალიზის (RQA), 
Lempel-Ziv სირთულის (LZC), ურთიერთინფორმაციის (MI), ტრენდმოცილებული 
ფლუქტუაციის ანალიზი (DFA) და სინგულარული სპექტრის ანალიზი (SSA). კაშხლის 
დახრის/დაძაბულობის გაზომილი დროის სერიების არაწრფივი დინამიკის 
მახასიათებლებში ანომალიები წყალსაცავის რეგულარული შევსების/დაცლის პროცესში 
შეიძლება მიუთითებდეს ობიექტის არანორმალურ ქცევაზე. ეს მეთოდები გამოყენებული 
იქნა 271 მ სიმაღლის ენგურის თაღოვანი კაშხლის, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე 
მაღალი კაშხლის მონიტორინგის მონაცემების გასაანალიზებლად, რომელიც აშენდა 
მდინარე ენგურის კანიონში (დასავლეთ საქართველო) 1970-იან წლებში. 1996 წლიდან 
ენგურის კაშხალზე მუშაობს ევროპის საბჭოს „მაღალი კაშხლების გეოდინამიკური 
საშიშროების“ ევროპული ცენტრი. 2020 წლიდან ენგურის კაშხლის ტერიტორიაზე 
მიმდინარეობს საერთაშორისო პროექტი DAMAST.

4. წინამდებარე ნაშრომში ჩვენ გამოვიკვლიეთ დინამიკური ცვლილებები ხასიათი 
სასაზღვრო კარიბჭის პროტოკოლის (BGP) განახლების პროცესში ინტერნეტში Slammer 
worm შეტევის დროს, რომელიც მოხდა  25.01.2003 წელს. ჩვენ გავაანალიზეთ BGP 
განახლებების დროის სერიები, რომლებიც ჩაწერილია მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში 
მდებარე 8 RIPE RIS კოლექციონერზე. დროის სერიები დაფიქსირდა Slammer worm შეტევის 
დროს და შემდეგ. გამოყენებულია მონაცემთა კომპლექსური ანალიზის მეთოდები, 
რომლებიც ეფექტურია განხილულ პროცესში დინამიური ცვლილებების გასარკვევად. 
ლემპელ- ზივის სირთულის ანალიზი, ლოკალური ვარიაცია, ცალისის ენტროპია, 
კომპოზიტური მრავალმასშტაბიანი ენტროპია და განმეორებითი რაოდენობრივი ანალიზი 
ჩატარდა BGP განახლებების დროის სერიებზე 24 საათიან ფანჯრებზე  1 წუთის 
საფეხურით. ინტერნეტის სტაბილურობის საკითხისადმი ინტენსიური ინტერესის 
მიუხედავად, BGP განახლების პროცესის დინამიური მახასიათებლები სხვადასხვა მავნე 



ზემოქმედების ქვეშ ამჟამად ბოლომდე არ არის გასაგები. ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ BGP 
განახლებების ცვალებადობის პროცესში წესრიგის დონე გაიზარდა Slammer worm შეტევის 
დროს. ასეთი დინამიური ცვლილება გაგრძელდა დაახლოებით 20 საათის განმავლობაში 
და გავლენა მოახდინა BGP განახლებებზე ყველა განხილულ 8 ადგილას. ასევე ნაჩვენებია, 
რომ BGP განახლებების ვარიაციის პროცესში მომხდარი ცვლილებები ჭიების შეტევამდე 
დიდი ხნით ადრე და მის შემდეგ განსხვავებული ხასიათისაა, ვიდრე ჭიების შეტევის 
პერიოდთან შედარებით. წინამდებარე ანალიზის შედეგებზე დაყრდნობით, ჩვენ 
ვივარაუდებთ, რომ BGP განახლებების რეგულარულობის დაფიქსირებული ზრდა 
გამოწვეულია Slammer worm-ის გავლენით. ჩვენი დასკვნები დაგვეხმარება ინტერნეტის 
პროცესებზე არასასურველი გავლენის დინამიკის შემდგომ გააზრებაში.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი

1. ლევან ლალიაშვილი; THE ANALYSIS OF DYNAMICAL CHANGES OF BEHAVIOR OF ENGURI 
ARCH DAM; ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენცია „დედამიწის შემსწავლელი 
მეცნიერების თანამედროვე პრობლემები“, შრომები, ISBN 978-9941-36-044-2, თბილისი, 
საქართველო, 21-22 ნოემბერი, 2022 წ.

დედამიწის ფიზიკის და გეომაგნეტიზმის სექტორი

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი 
პროექტების შესრულების შედეგები 
2.1. 
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. მყარ დედამიწაში მიმოქცევითი მოვლენების კვლევა თბილისის მიწისქვეშა ობსერვატორიაში 
მიღებული უწყვეტი დაკვირვებითი მონაცემების მიხედვით. 
(დედამიწის და მათთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერება: გეოფიზიკა).
 2010-2024 წწ.
2. გეოფიზიკის ინსტიტუტის 12 - სართულიანი შენობის სარდაფში  არსებული დახრისზომითი 
აპარატურის აღჭურვა თანამედროვე ციფრული მონაცემების დამაგროვებელით (date logger).
  (დედამიწის და მათთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერება: გეოფიზიკა) 
2017-2022 წწ.
3. საპლანეტათაშორისი მაგნიტური ველის სექტორული სტრუქტურის   გავლენა გეომაგნიტური 
ველის  Bz კომპონენტაზე.
    (დედამიწის და მათთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერება: გეოფიზიკა) 
2010-2024 წწ.
4. დუშეთის  ობსერვატორიის მაგნიტური ველის 100 წლოვანი მონაცემების აღდგენა, დამუშავება, 
მონაცემთა შორის სტატისტიკური მდგრადობების, ნდობის ინტერვალების და სანდო 
პროგნოზული მოდელის შექმნა.
(დედამიწის და მათთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერება: გეოფიზიკა) 
2010-2024 წწ.

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. თ. ქირია (ხელმძღვანელი), მ. ნიკოლაიშვილი, თ. ჩხაიძე (მასალების დამუშავება)



2. თ. ქირია (ხელმძღვანელი), მ. ნიკოლაიშვილი, თ. ჩხაიძე  (მასალების დამუშავება), ზ. ჭელიძე 
(ტექნიკური კონსულტანტი).

3. თ. ქირია, ნ. მებაღიშვილი (ხელმძღვანელები), მ. ნიკოლაიშვილი, თ. ჩხაიძე  (მასალების დამუშავება).
4.თ. ქირია (ხელმძღვანელი), მ. ნიკოლაიშვილი, თ. ჩხაიძე (მასალების დამუშავება).                                                                           

 გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. თბილისის  მიწისქვეშა ობსერვატორიაში მიღებული უწყვეტი დაკვირვებითი მონაცემების  
მიხედვით მყარ დედამიწაში მიმოქცევითი მოვლენების კვლევისათვის დამუშავებული იქნა 
რიცხვითი  მწკრივებიდან სასრული სხვაობების სქემების გამოყენებით საძიებო სიხშირის 
ჰარმონიკების და არაპერიოდული ნაწილის გამოსაყოფი მეთოდი. აგრეთვე წარმოებდა კვარცის 
ვერტიკალური ექსტენზომეტრით    1984-1986 წლებში თბილისში მიღებული უწყვეტი 
დაკვირვებითი მასალების კვლევა. ჰარმონიული ანალიზის თანამედროვე მეთოდების 
გამოყენებით განსაზღვრულია მიმოქცევითი ცხრა ძირითადი ტალღის ამპლიტუდები. ამ 
მონაცემებით გამოთვლილია ვერტიკალური მიმოქცევითი ფაქტორის  , გარემომცველი ქანების 
პუასონის კოეფიციენტის  და ლიავას მეოთხე რიცხვის -ის რიცხვითი მნიშვნელობები.                                                            f
2. გეოფიზიკის ინსტიტუტის შენობაში შექმნილია უწყვეტი დახრისმზომითი დაკვირვებების 
პუნქტი Applied Geomechanics AGI-700 დახრისმზომის გამოყენებით, რომელიც აღჭურვილია 
თანამედროვე ციფრული მონაცემების დამაგროვებელით (date logger) და  წარმოებს მონიტორინგი 
დედამიწის ზედაპირის დახრებზე. დაგროვილი ემპირიული მონაცემებისათვის დამუშავდება 
სტატისტიკური სოფტები და ,, Python”’(Python scikit learn) ბიბლიოთეკა, ჩატარდება 
გეოფიზიკური ინტერპრეტეცია ტენდენციების და ძირითადი პარამეტრების ცვლილების შესახებ. 
3. მიღებული ახალი თანამგზავრული  მონაცემების მიხედვით შეფასებულია მზე-დედამიწის  
გეოფიზიკური პარამეტრები, გამოვლენილია ეპიზოლური ანომალიები და ძლიერ  მიწისძვრებთან 
კავშირი.
 4. ჩატარებულია დუშეთის ობსერვატორიის 2020-2021 წლების მაგნიტური ველის მდგენლების 
ყოველწუთიერი ჩანაწერის სტატისტიკური ანალიზი, რომელიც მოიცავს Time – დროს, X, Y და Z–
მაგნიტური ველის შესაბამის მდგენელებს. დრო აღრიცხულია წუთობრივი დისკრეტიზაციით, 
მონაცემთა მასივის სიგრძე კი მოიცავს 990612 ჩანაწერს. მაგნიტური ველის მდგენლებისთვის 
ნაჩვენებია სიხშირეთა ჰისტოგრამული წარმოდგენა, რომელიც საშუალებას გვაძლვს, უფრო 
კონკრეტულად დავაკვირდეთ ანომალიების ინტენსივობას (წილობრივ რაოდეონობას) მთელ 
დროით მწკრივებში. სამივე მდგენლისთვის ჩატარებულმა ტესტმა ნორმალური განაწილების 
შესახებ უარყოფითი პასუხი მოგვცა. ისინი, როგორც მაგნიტური ველის მთავარი კომპონენტები, 
ეპიზოდურად ავლენენ სუსტ და ძლიერ ანომალიებს. გარკვეულწილად, ეს პროცესები 
მონაცვლეობითი კანონზომიერებით ხასიათდება.

3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით 
დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
3.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით,  პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწყებისა და 
დამთავრების წლები
1. კავკასიონის პრო-სოლის, ძირულა-იმერეთის აზევების ზონის აგებულება და კინემატიკური 

ევოლუცია. ზუსტი მეცნიერებები და ინჟინერია-გეოლოგია; FR-21-26377; 2022-2024 წწ.

2. აღმოსავლეთ აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყლის ფრონტული ნაწილის 
გეომეტრია და კინემატიკური ევოლუცია. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი-გეოლოგია; YS-
12612; 2021-2023 წწ.

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)



1. ვიქტორ ალანია - პროექტის ხელმძღვანელი
ონისე ენუქიძე - კოორდინატორი
შოთა ადამია - მკვლევარი
ნინო სადრაძე -მკვლევარი
ნინო ყვავაძე - მკვლევარი
თამარ ბერიძე - დამხმარე პერსონალი

2. ონისე ენუქიძე - პროექტის ხელმძღვანელი
ვიქტორ ალანია -მენტორი
თორნიკე ჭიკაძე - დამხმარე პერსონალი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. კავკასიონის ოროგენი, არაბეთ-ევრაზიის კოლიზიური სისტემის ფარგლებში წარმოადგენს 
შიდაკონტინენტური მთათაწარმოშობის უნიკალურ მაგალითს. ჩვენი კვლევის ობიექტს 
წარმოადგენს კავკასიონის პრო-სოლის ფრონტული ნაწილი - ძირულა-იმერეთის აზევების ზონა. 
პროექტის მიზანია გავიგოთ კავკასიონის ფრონტული ნაწილის სიღრმული აგებულება და 
კინემატიკური ევოლუცია. ძირითადი იდეა შემდეგია: (1) სერიული ბალანსირებული ჭრილების 
გამოყენება სიღრმული აგებულების დასადგენად, (2) დეფორმაციის სტრუქტურული სტილის და 
კინემატიკის დადგენა და (3) რაჭის 1991 (Mw=7.0) წლის მიწისძვრიეს ეპიცენტრული ზონის 
სამგანზომილებიანი სტრუქტურული მოდელის აგება. კვლევის საქმიანობის აქტუალობა და 
სიახლე არის რღვევებთან დაკავშირებული ნაოჭების თეორიის გამოყენებით სეისმური 
პროფილების ინტერპრეტაცია და მათზე დაყრდნობით სერიული ბალანსირებული და 
რეკონსტრუირებული ჭრილების აგება.

2. კვლევის ობიექტი მოიცავს მტკვრის ფორლანდის სამხრეთ და აღმოსავლეთ აჭარა-თრიალეთის 
ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელის ფრონტულ ნაწილებს. ნაშრომის აქტუალობა განპირობებულია 
საკვლევი ტერიტორიაზე ნახშირწყალბადების ძებნა-ძიების პერსპექტიულობით. საკვლევი 
რეგიონის ხანგრძლივი შესწავლილობის ისტორიის მიუხედავად, კვლავ საჭიროა გეოლოგიური 
პრობლემების რიგი მნიშვნელოვანი საკითხების დაზუსტება. კერძოდ, განსხვავებულია 
სხვადასხვა ავტორების მიერ შემოთავაზებული ტექტონიკური მოდელები. პროექტის ძირითადი 
მიზანია თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით დეტალური სტრუქტურული მოდელების აგება, 
რაც საშუალებას მოგვცემს დავაზუსტოთ საკვლევი სიღრმული აგებულება და ტექტონიკური 
ევოლუცია. ბოლო წლებში სტრუქტურული ჭრილების აგებისათვის, ფართოდ გამოიყენება 
რღვევებთან დაკავშირებული ნაოჭების თეორია. მისი გამოყენება მნიშვნელოვანია როგორც 
აქტიური ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყლების გეოდინამიური პროცესების შეფასებისთვის, ასევე 
ნახშირწყალბადების ბუდობებისათვის პერსპექტიული სტრუქტურების დადგენაში. ჩვენი 
კვლევის ძირითად იდეას სწორედ რღვევებთან დაკავშირებული ნაოჭების თეორიის გამოყენება 
წარმოადგენს. პროექტის მთავარი ამოცანაა საკვლევი ტერიტორიის სიღრმული აგებულების 
შესწავლა და ორ და სამგანზომილებიანი სტრუქტურული მოდელების აგება.

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
6.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
 1. Sh.Adamia, N.Sadradze, V.Alania, G.Talakhadze, K.Khmaladze, G.Sadradze. 2022. GEOLOGY AND 
GEODYNAMICS OF THE LITHOSPHERE OF GEORGIA 1:200000-scale Digital Geological Map and 
Explanatory Note of Georgia, 2020. Ivane Javakhishvili Tbilisi state university, Mikheil Nodia geophysical 
institute, proccedings v.LXXIV. ISSN 1512-1135. Publishing House  Ltd Vesta, Tbilisi, Georgia. 169 p. 6 
sheet maps and 1 sheet legend.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)



1. წიგნში მოცემულია დღეისთვის არსებული და ხელმისაწვდომი მონაცემები საქართველოს 
ლითოსფეროს გეოლოგიური და სიღრმული აგებულების, ნეოპროტეროზოურ-ფანეროზოურ 
დროში იქ მიმდინარე გეოდინამიკური პროცესების და ლითოსფეროს ევოლუციის შესახებ. 
ფაქტიური მასალა წარმოდგენილია საქართველოს 1:200000 მასშტაბის ციფრული, ინტერაქტიული, 
განახლებული გეოლოგიური რუკით და განმარტებითი ბარათით, აგრეთვე ბოლო ათეულ წლებში 
სამეცნიერო კვლევებით მოპოვებული გეოლოგიური, გეოქიმიური და გეოფიზიკური 
მონაცემებით, რომლებშიც ასახულია აღმოსავლეთი შავი ზღვა - კასპიის ზღვის რეგიონის 
ლითოსფეროს აგებულება და ზედა მანტია - ქერქში მიმდინარე გეოდინამიკური პროცესების 
ურთიერთკავშირი. წიგნი განკუთვნილია დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა დარგის 
სპეციალისტებისთვის და სტუდენტებისთვის

6.2. სახელმძღვანელოები
ავტორი/ავტორები; სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. შოთა ადამია და  ნინო სადრაძე. 2022. სეისმოტექტონიკა (ლექციების მოკლე კურსი). თბილისი. 

335 გვ. https://bit.ly/3BLIkRm 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. სეისმოტექტონიკა დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების ერთ-ერთი დარგია, კომპლექსურია, 
გეოლოგიის, გეოდეზიის, გეომორფოლოგიის და გეოფიზიკის მიჯნაზეა. სეისმოტექტონიკის 
კვლევის ობიექტია ტექტონიკური მიწისძვრები. დარგი უაღრესად აქტუალურია თეორიული თუ 
გამოყენებითი თვალსაზრისით. სეისმოტექტონიკის ქართულენოვანი საუნივერსიტეტო 
სახელმძღვანელო ახლა იქმნება ძირითადად ინგლისურენოვანი, ნაწილობრივ ქართული 
საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოების ბაზაზე.

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 
(არსებობის შემთხვევაში); ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი; გამოცემის 
ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1.   Samuel Bewick, Ian J. Parkinson, Nigel Harris, Shota Adamia, Nino Sadradze, Mark B. Allen and Sam 
Hammond. 2022. Quaternary Collision-Zone Magmatism of the Greater Caucasus. Journal of Petrology, 
2022, 63,1–32. https://doi.org/10.1093/petrology/egac037.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
 1. კავკასიონის მთათა სისტემა წარმოადგენს არაბეთის და ევრაზიის კოლიზიის ზონის ჩრდილო 

კიდეს. კავკასიონის ცენტრულ ნაწილში მაგმატიზმი დაიწყო პლეისტოცენში, დაახლოებით 
25 მილიონი წლის მერე კოლიზიის დაწყებიდან. სტატიაში წარმოდგენილია ყაზბეგის 
რეგიონის 39 მეოთხეული ვულკანური ქანის (<450 Ka) პეტროქიმიური მახასიათებლები და  
Sr–Nd–Pb იზოტოპების გეოქიმია ლავების მაგმური ევოლუციის და დნობის სავარაუდო 
ბიძგი (ტრიგერი) აღსაქმნელად რეგიონული ტექტონიკის გათვალისწინებით. 
შედგენილობით სჭარბობს კირტუტე ანდეზიბაზალები - დაციტები (57–67 % SiO2). 
მიუხედავად იმისა რომ ლავა ამოიფრქვეოდა სქელი კონტინენტური ქერქის გავლით 
მასიური ქერქული კონტამინაციის მტკიცებულებები ცოტაა. იშვიათი მიწაელემენტების  და 
იზოტოპების განაწილება მიუთითებს ლავების სუპრა-სუბდუქციური ზონის ნიშნებზე 
(ანაბეჭდზე), რაც მდნარის და სუბდუციებული სლების ფლუიდის ურთიერთქმედებით 
უნდა იყოს გამოწვეული და უკავშირდება პრე- სინ- და პოსტკოლიზიურ მოვლენებს. 
სუბდუცირებულ სლებთან კავშირზე მიუთითებს Sr–Nd იზოტოპების მასის ბალანსის 
მოდელირება. მცირე კავკასიონის მაგმატიზმთან ყაზბეგის რეგიონის მაგმატიზმი 
განსხვავდება ტყვიის იზოტოპის შემცველობით და Th /Yb და Dy/Yb შეფარდებებით, რაც 
განსხვავებული მაგმური წყაროს მტკიცებულებაა. ლავის წყაროს იშვიათიმიწაელემენტების 
მოდელირება 3-4% დნობაზე მიუთითებს, რომელიც დაიწყო გრანატიან პერიდოდიტში და 
გაგრძელდა შპინელის ფაციესში ან მიმდინარეობდა გრანატ-შპინელის გარდამავალ ზონაში. 

https://bit.ly/3BLIkRm
https://doi.org/10.1093/petrology/egac037


მცირემასშტაბიანი კონვექციით კი უნდა იყოს გამოწვეული მანტიის ამოზიდვა, რაც 
კავკასიონის პოსტკოლიზიური ვულკანიზმის მექანიზმად/მოდელად შეგვიძლია მივიღოთ 
და რომელიც ხსნის არაბეთის და ევრაზიის კოლიზიური ზონის გასწვრივ პოსტკოლიზიურ 
ვულკანიზმს.

 
6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-
ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების 
რაოდენობა

1. ქირია თ., ნიკოლაიშვილი მ.,  ჩხაიძე თ., მებაღიშვილი ნ.;  ,, დუშეთის  ობსერვატორიის 2020-
2021 წლების მაგნიტური ველის მდგენლების ყოველწუთიერი ჩანაწერის სტატისტიკური 
ანალიზი” . მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის   შრომები, ISBN 978-9941-36-044-2, 
თბილისი,  ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2022,  
31-34 გვ.
2. ქირია თ., ნიკოლაიშვილი მ.,  მებაღიშვილი ნ. ,,დუშეთის ობსერვატორიის 2020-2021 წლების 
მაგნიტური ველის ვარიაციების დროით-სივრცითი  გამოკვლევა“.
  მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები, ISSN 1512-1135, ტ. LXXV, თბილისი,  ივ. 
ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა,  2022, გვ.158-163.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. ნაშრომში შესწავლილია დუშეთის გეომაგნიტური ობსერვატორიის 2020-2021 წლების 
მაგნიტური ველის მდგენლების ყოველწუთიერი ჩანაწერების სტატისტიკური პარამეტრები. გამო-
კვეთილია ძლიერი ანომალიური ეპოზოდები 2020-2021 წლის მაის-ივნისის პერიოდში. 
დაიკვირვება მდგენლებისთვის განსხვავებული ბუნების პროცესები. გამოიკვეთა X მდგენელის 
სტაციონარობა დროში და Z მდგენლისთვის, პირიქით, არასტაციონარული ბუნება, ვინაიდან 
არასტაბილურია ძირითადი სტატისტიკური პარამეტრის მნიშველობები. სამივე მდგენლისთვის 
ჩატარებულმა ტესტმა ნორმალური განაწილების შესახებ უარყოფითი პასუხი მოგვცა. ისინი, 
როგორც მაგნიტური ველის მთავარი კომპონენტები, ეპიზოდურად ავლენენ სუსტ და ძლიერ 
ანომალიებს. გარკვეულწილად, ეს პროცესები მონაცვლეობითი კანონზომიერებით ხასიათდება. 

2. ნაშრომში შესწავლილია დუშეთის გეომაგნიტური ობსერვატორიის 2020-2021 წლების 
მაგნიტური ველის მდგენლების ყოველწუთიერი ჩანაწერების დროით-სივრცითი ანალიზი. 
გამოყოფილია ძლიერი ანომალიური ეპიზოდები 2021-2022 წლის მაის-ივნისის პერიოდში. 
პერიოდულად დაიკვირვება ცვლილებები მაგნიტური ველის  მდგენლებისთვის განაწილების 
წესებში, მაგრამ არ ფიქსირდება სტატისტიკური მახასიათებლების ძლიერი ცვლილებები. 
გამოიკვეთა X მდგენლის სტაციონარობა დროში ორივე წელს და Z მდგენლისთვის, პირიქით, 
არასტაციონარული ბუნება, ვინაიდან არასტაბილურია ძირითადი სტატისტიკური პარამეტრის 
მნიშველობები. სამივე მდგენლისთვის ჩატარებულმა ტესტმა ნორმალური განაწილების შესახებ 
უარყოფითი პასუხი მოგვცა. ისინი, როგორც მაგნიტური ველის მთავარი კომპონენტები, 
ეპიზოდურად ავლენენ სუსტ და ძლიერ ანომალიებს. გარკვეულწილად, ეს პროცესები 
მონაცვლეობითი კანონზომიერებით ხასიათდება.  უნდა აღინიშნოს, რომ ადრე ჩატარებული 
კვლევებთან შედარებით 2020-2021 წლებში მაგნიტური ველის მდგენლებში განსხვავებული 
ბუნების ანომალიები არ შეინიშნება და თვისობრივად ძლიერ განსხვავებული პროცესები არ 
გვაქვს. პროცესთა ურთერთ მსგავსებაზე ჩატარებული ტესტები ამას მკაფიოდ ადასტურებენ.

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

7.3. სტატიები



ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI;  
ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების რაოდენობა
1. Earthquake forecast by imbalance machine learning using geophysical predictors
Tengiz Kiria*, Tamaz Chelidze*,  George Melikadze, Tamar Jimsheladze and Gennady Kobzev
M. Nodia Institute of Geophysics, Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia

Special Issue “Developments in Earthquake Precursors Studies” to be soon announced by Annals of 
Geophysics. [https://www.annalsofgeophysics.eu/, (IF 2020/2021: 1.362, Q2 in 
Geophysics: https://academic-accelerator.com/Impact-of-Journal/Annals-of-Geophysics), no publication 
fees]. Geophysics by end of Spring or early Summer of 2023.

2. Alania, V., Melikadze, G., Pace, P., Fórizs, I., Beridze, T., Enukidze, O., Giorgadze, A., Razmadze, A. 
(2022). Deformation structural style of the Rioni foreland fold-and-thrust belt, western Greater Caucasus: 
Insight from the balanced cross-section. Frontiers in Earth Science, 10968386, 
https://doi.org/10.3389/feart.2022.968386 (გვ. 14)

3. Gusmeo, T., Schito, A., Corrado, S., Alania, V., Enukidze, O., Zattin, M., Pace, P., Cavazza, W. (2022). 
Tectono-thermal evolution of central Transcaucasia: Thermal modelling, seismic interpretation, and low-
temperature thermochronology of the eastern Adjara-Trialeti and western Kura sedimentary basins 
(Georgia). Journal of Asian Earth Sciences 237, 105355, https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2022.105355  (გვ. 22)
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
   

1. მოცემულ სტატიაში ჩვენს მიერ განხილულია მიწიძვრის პროგნოზირების ამოცანა  მანქანური  
სწავლების ინბალამსური მეთოდით საქართველოს ხუთი ლოკაციისთვის, სადაც სწავლებაში 
შემავალ პარამეტრებად ვიყენებთ   გეოფიზიკური  მონაცემების სტასტიკური პარამეტრების  
ცვლილებებზე დაყრდნობით ხუთი წლის (2018-2021 წწ.) მონაცემთა ბაზა (მაგნიტური ველის 
მდგენელები, ჭაბურღილებში წყლის დონის, ატმოსფეროს წნევის, მიმოქცევითი მონაცემები).  
ამასთან, დამატებით შემოგვაქვს ახალი პარამეტრი - წინა 5 დღის სეისმურობის შეწონილი W(t) 
მნიშვნელობა

2. სტატიაში ნაჩვენებია რიონის ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყლის დეფორმაციის 
სტრუქტურული სტილი დაფუძნებული სეისმურ პროფილებზე და ბალანსირებულ ჭრილზე. 
რიონის ფორლანდურ ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყლის ფარგლებში სტრუქტურები ძირითადად 
წარმოდგენილია რღვევა-გავრცელებადი ნაოჭებით, დუპლექსებით და სამკუთხა ზონით. 
შეკუმშვის სიდიდე შეადგენს 40% (42.78 კმ). სინკლინები რიონის ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი 
სარტყლის ფარგლებში ამოვსებულია შუა-მიოცენ-პლეისტოცენური მარჩხი ზღვის და 
კონტინენტური ნალექებით და ქმნის შეცოცებებთან დაკავშირებილი აუზების სერიას. 
შეცოცებების თანმიმდევრობის კონცეფციის მიხედვით, შეცოცებებთან დაკავშირებული აუზები 
რიონის ფორლანდის ფარგლებში წარმოდგენილია სამი ტიპით: (1) ტიპი I: ”ფიგიბექ” აუზები, (2) 
ტიპი II: ”ბრეიქბექ” აუზები და (3) ტიპი III: შეცოცებებთან დაკავშირებული აუზები 
დაკავშირებული ბი-ვერგენტულ შეცოცებებთან.

3. სტატიაში წარმოდგენილია კავკასიონის და მცირე კავკასიონის კონვერგენციის ზონის საკვანძო 
სეგმენტი. კვლევის ობიქტი მოიცავს აჭარა-თრიალეთის პალეოგენური კიდურა აუზის და მტკვრის 
ფორლანდის ოლიგოცენ-ნეოგენურ აუზს. აღმოსავლეთ აჭარა-თრიალეთის ფარგლებში არსებული 
ჭაბურღილებიდან აღებული მონაცემების თერმული მოდელირების საშუალებით დადგინდა 
სწრაფი დაძირვის ორი ფაზა: გვიან პალეოცენი-ადრე ეოცენური და შუა-გვიან ეოცენური. 
დასავლეთ მტკვრის ფორლანდის ფარგლებში ოლიგოცენიდან გვიან მიოცენის განმავლობაში 
ადგილი ჰქონდა ფლექსურულ დაძირვას. 

https://www.annalsofgeophysics.eu/
https://academic-accelerator.com/Impact-of-Journal/Annals-of-Geophysics
https://doi.org/10.3389/feart.2022.968386
https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2022.105355


8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1. ქირია თ., ნიკოლაიშვილი მ.,  ჩხაიძე თ., მებაღიშვილი ნ.;  ,,დუშეთის გეომაგნიტური 
ობსერვატორიის 2020-2021 წლების მაგნიტური ველის მდგენლების ყოველწუთიერი ჩანაწერის 
სტატისტიკური ანალიზი”’;  
ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო  კონფერენცია „დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერების 
თანამედროვე პრობლემები“, თბილისი, საქართველო, 21-22 ნოემბერი, 2022 წ.

8. 2. უცხოეთში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1. Gusmeo, T., Cavazza, W., Zattin, M., Corrado, S., Schito, A., Alania, V., and Enukidze, O. Burial and 
exhumation history of the Georgian sector of the central Greater Caucasus, EGU General Assembly 2022, 
Vienna, Austria, 23–27 May 2022

2. Cavazza, W., Gusmeo, T., Zattin, M., Corrado, S., Alania, V., Enukidze, O., Schito, A., and Pace, P. The 
Adjara-Trialeti fold-and-thrust belt (Georgia): Neogene structural inversion of a Paleogene back-arc basin 
in the hinterland of the Arabia-Eurasia collision zone. AAPG Europe Geoscience Workshop, Trabzon (TR), 
6-7 September 2022
3. Gusmeo, T., Schito, A., Cavazza, W., Corrado, S., Zattin, M., Alania, V., Enukidze, O., Pace, P. 
Contrasting subsidence-exhumation patterns in the hinterland of the Africa-Eurasia collision zone: the 
eastern Adjara-Trialeti, western Kura and central Greater Caucasus inverted sedimentary basins (Georgia). 
91° SGI-SIMP (Italian Geological Society and Italian Society of Mineralogy and Petrography) joint Congress 
“Geosciences for a sustainable future”, Torino (IT), 19-21 Sep 2022

ატმოსფეროს ფიზიკის სექტორი

1. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი 
პროექტები (სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის გეგმა)
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით
1. საქართველოში ბუნებრივი და ანთროპოგენური ატმოსფერული მახასიათებლების და 
მოვლენების კვლევა უსაფრთხო ეკოსისტემების შექმნის და ეკონომიკის მდგრადი განვითარების 
ხელშეწყობის მიზნით.
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, გეოფიზიკა, ატმოსფეროს ფიზიკა, ამინდის მოდიფიკაცია, 
კლიმატის ცვლილება, ეკოლოგია, მწვანე ტექნოლოგიები, კომპლეასური გეოფიზიკური კვლევები, 
კატასტროფების რისკების შეფასება, ბიოკლიმატოლოგია, ეპიდემიოლოგია
2) პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. 2014-2023

3) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

სამეცნიერო ერთეულის პერსონალური შემადგენლობა.

1. ამირანაშვილი ა., ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტორები., სექტორის ხელმძღვანელი;  კერესელიძე ზ., 
ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტორები., ჩიხლაძე ვ., ბლიაძე თ., აკად. ხარ. დოქტორები - მთავარი მეცნ. 
თანამშრომლები, ეტაპების ხელმძღვანელები; ხარჩილავა ჯ., ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტორები; 
კირკიტაძე დ., ელბაქიძე  ხ., ჩხიტუნიძე მ. – აკად. ხარ. დოქტორები, უფრ. მეცნ. თანამშრომლები; 
ფიფია მ. -  აკად. ხარ. დოქტორები, ჭანკვეტაძე ა., ჯამრიშვილი ნ., თავიდაშვილი ხ. - მეცნ. 
თანამშრომლები;   ჩხაიძე გ. - ინჟინრი; ნიკიფოროვი გ., ბერიშვილი ტ. – ლაბორანტები; 
ჩერკეზიშვილი ს.  - სპეციალისტი. (პროექტის ძირითადი პერსონალი).



ჯანელიძე ი. -  სპეციალისტი (შტატგარეშე პერსონალი, ანაზღაურების გარეშე)
ინსტიტუტის სხვა პერსონალი: ჭელიძე თ. (აკადემიკოსი, საგრანტო პროექტის 

კოორდინატორი), ღლონტი ნ. (აკად. ხარ. დოქტორი, ინსტიტუტის დირექტორი), ბაქრაძე თ. (აკად. 
ხარ. დოქტორი, სექტორის გამგე); სვანაძე დ. (აკად. ხარ. დოქტორები, უფრ. მეცნ. თანამშრომელი, 
საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელი), თვაური გ. (აკად. ხარ. დოქტორები, უფრ. მეცნ. 
თანამშრომლები, საგრანტო პროექტის მკლევარი), წამალაშვილი თ. (მეცნ. თანამშრომელი, 
საგრანტო პროექტის მკლევარი), ვარაზანაშვილი ო. (აკად. ხარ. დოქტორები, მთ. მეცნ. 
თანამშრომლები, საგრანტო პროექტის ხელმძღანელი), ერკომაიშვილი თ., არზიანი ზ.

საქართველოს სხვა პარტნიორ ორგანიზაციებიდან მონაწილე პირები (პროგრამული 
დაფინანსების გარეშე):  ქართველიშვილი ლ. (ტექნ. დოქტორი, გარემოს ეროვნული სააგენტო), 
კუტალაძე ნ., მეგრელიძე ლ., გაფრინდაშვილი გ. (აკად. ხარ. დოქტორები, გარემოს ეროვნული 
სააგენტო); ელიზბარაშვილი ე. (გეოგრ. მეცნ. დოქტორები, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, 
სტუ), ტატიშვილი მ.,  ბეგლარაშვილი ნ., ბასილაშვილი ც., კაპანაძე ნ. (აკად. ხარ. დოქტორები, 
ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, სტუ), მკურნალიძე ი. (მეცნ. თან., ჰიდრომეტეოროლოგიის 
ინსტიტუტი, სტუ);  ლაღიძე ლ. (აკად. ხარ. დოქტორები, თსუ); დავითაშვილი მ., ბერძენიშვილი ნ. 
ჟორჟოლაძე ნ. (აკად. ხარ. დოქტორები, ი. გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი);  ხახიაშვილი მ. (მაგისტრი, ი. გოგებაშვილის სახ. თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი); 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), 
რევიშვილი ა. (მედიცინის აკად. დოქტ., საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის 
სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი).

მონაწილთა როლი პროექტში - მასალების ერთობლივი დამუშავება, მონაცემთა ბაზების 
შექმნა, ანალიზი, ერთობლივი ნაშრომების გამოქვეყნება, საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა, 
მეთოდური რეკომენდაციების შემუშავება და ა.შ.

კვლევითი პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 
შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
კვლევითი პროექტების ფარგლებში 2022 წლის ეტაპის  ფარგლებში გრძელდებოდა  ქალაქ 
თბილისში და საქართველოს სხვა რეგიონებში სხვადასხვა  მეტეო-გეოფიზიკური პარამეტრების 
მონიტორინგი (გაზომვები, მონაცემების მოპოვება, მონაცემების მიმდინარე ანალიზი, მონაცემების 
ელექტრტონული ბაზის შექმნა),  საქართველოში ამინდის მოდიფიცირებისთვის საჭირო 
პერსპექტივების დამუშავება,  ეკოსისტემების  მოწყვლადობის შეფასება,  საქართველოში 
კლიმატის ცვლილების ემპირიული მოდელის შემდგომი განვითარება მათი ძირითადი 
ელემენტების სხვადასხვა გეოფიზიკურ ფაქტორებთან კავშირების გათვალისწინებით, კავკასიის 
რეგიონში ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების შეფასების მიზნით ბიოკლიმატური 
ინდექსების გამოკვლევა კლიმატის ცვლილების ფონზე. გარდა ამისა გრძელდებოდა საგანგებო 
გარდამავალუი ეტაპის დამუშავება. კერძოდ: COVID-19-ით ინფიცირების მაჩვენებლის, 
დაინფიცირების და სიკვდილიანობის შემთხვევების ერთთვიანი ინტერვალური პროგნოზი 
საქართველოში; სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში (სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო) 2020 წლის 12 
მარტიდან 2022 წლის 31 მაისამდე ახალი კორონავირუსით COVID-19-ით ოფიციალურად 
რეგისტრირებული სიკვდილიანობის  მონაცემების სტატისტიკური ანალიზი; ქ. თბილისში 
COVID-19-ის გავრცელებაზე ზოგიერთი მარტივი თერმული ინდექსის გავლენის შეფასება.

2022 წ. ატმოსფეროს ფიზიკის სექტორის თანამშრომლების მიერ გამოქვეყნებულია 28 ნაშრომი 
(მათ შორის - 2 სამეცნიერო-პოპულარული); ნაშრომების გვერდების საერთო რაოდენობა - 332. 
სექტორის თანამშრომლებს მიღებული აქვს მონაწილეობა 5 საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენციაში (მათ შორის - 2 უცხოეთში). სექტორის თანამშრომლებს მიღებული აქვთ აქტიური 
მონაწილეობა თბილისში 2022 წ. 21-22 ნოემბერს ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო  



კონფერენციის „დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერების თანამედროვე პრობლემები“ ორგანიზებასა 
და ჩატარებაში. მათ ამ კონფერენციაზე 4 ნაშრომი წარადგინეს (პ. 6.3.9, პ. 9.12).

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი 
პროექტების შესრულების შედეგები 
2.1. 
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით
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 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) 

2. გარდამავალი ეტაპი:
ამინდის მოდიფიცირება საქართველოში. განვითერების პერსპექტივები.

3. გარდამავალი ეტაპი:
ეკოსისტემების მოწყვლადობის შეფასება სხვადასხვა ბუნებრივი და ანთროპოგენური მეტეო–
გეოფიზიკური ფაქტორების გავლენაზე.

4. გარდამავალი ეტაპი:
საქართველოში კლიმატის ცვლილების ემპირიული მოდელი მათი ძირითადი ელემენტების 
სხვადასხვა გეოფიზიკურ ფაქტორებთან კავშირების გათვალისწინებით.

5. გარდამავალი ეტაპი:
კომპლექსური გეოფიზიკური კვლევები.

6. გარდამავალი ეტაპი:
კავკასიის რეგიონში ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების შეფასების მიზნით ბიოკლიმატური 
ინდექსების გამოკვლევა კლიმატის ცვლილების ფონზე.

7. საგანგებო გარდამავალი ეტაპი:
7.1 COVID-19-ით ინფიცირების მაჩვენებლის, დაინფიცირების და სიკვდილიანობის შემთხვევების 
ერთთვიანი და სამთვიანი ინტერვალური პროგნოზი საქართველოში.
7.2 სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში (სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო) 2020 წლის 12 მარტიდან 
2022 წლის 31 მაისამდე ახალი კორონავირუსით COVID-19-ით ოფიციალურად რეგისტრირებული 
სიკვდილიანობის  მონაცემების სტატისტიკური ანალიზი. 
7.3 ქ. თბილისში COVID-19-ის გავრცელებაზე ზოგიერთი მარტივი თერმული ინდექსის გავლენის 
შეფასება.

8. იონოსფერული პლაზმის  ტურბულენტური მდგომარეობის მულტი-ფრაქტალური ანალიზი



2) პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები
1. 2014-2023 
2. 2015-2023
3. 2020-2023
4. 2019-2023
5. 2014-2023
6. 2021-2023
7. 2021-2023
8. 2021-2023

3) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ამირანაშვილი ა. – პროექტის ხელმძღვანელი; ჩიხლაძე ვ. – ეტაპების ხელმძღვანელი, ძირითადი 
შემსრულებელი, ხარჩილავა ჯ., ბლიაძე თ., კირკიტაძე დ., ფიფია მ., ჭანკვეტაძე ა., ჯამრიშვილი ნ., 
თავიდაშვილი ხ., ჩხაიძე გ., ნიკიფოროვი გ., ბერიშვილი ტ., ჩერკეზიშვილი ს.
2. ამირანაშვილი ა., ფიფია მ., კაპანაძე ნ., მკურნალიძე ი., ბერძენიშვილი ნ., კირკიტაძე დ. 
3. ამირანაშვილი ა., ბლიაძე თ., ჩიხლაძე ვ.,  ფიფია მ., ბეგლარაშვილი ნ., ჯანელიძე ი., ლაღიძე ლ., 
ჩხიტუნიძე მ., თავიდაშვილი ხ., ჯამრიშვილი ნ., დავითაშვილი მ., ხახიაშვილი მ., კერესელიძე ზ., 
არზიანი ზ., ჟორჟოლაძე ნ.
4. ამირანაშვილი ა., ბლიაძე თ., ფიფია მ., დავითაშვილი მ., ხახიაშვილი მ. , ქართველიშვილი ლ., 
ჯაფარიძე ნ., ხაზარაძე ქ., რევიშვილი ა.
5. ამირანაშვილი ა., კერესელიძე ზ., კირკიტაძე დ., არზიანი ზ., ღლონტი ნ., ბაქრაძე თ., 
ერკომაიშვილი თ., ჭანკვეტაძე ა.
6. ამირანაშვილი ა., ქართველიშვილი ლ., ჯაფარიძე ნ., ხაზარაძე ქ., რევიშვილი ა.
7. ამირანაშვილი ა., ჯაფარიძე ნ., ხაზარაძე ქ., რევიშვილი ა., ქართველიშვილი ლ.
8. ელბაქიძე ხ.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
 
1.2022 წ. გაგრძელდა მიწისპირა ოზონის კონცენტრაციის, რადონის და  მსუბუქი იონების 
შემცველობის,  სტანდარტული მეტეოროლოგიური პარამეტრების (ჰაერის ტემპერატურა და 
ტენიანობა, ატმოსფეროს წნევა, ქარის სიჩქარე და მიმართულება, ხილვადობა და სხვა) 
კომპლექსური მონიტორინგი, არსებული მონაცემების დამუშავება და ანალიზი.

2. ჩატარებულია მორიგი კვლევები საქართველოში ამინდის მოდიფიცირების განვითერების 
შესახებ.
გამოქვეყნებულია 2 სტატია [იხ. პპ. 6.5.10, 6.5.11; 9.22, 9.23]. 

3. გაგრძელდა კვლევები ეკოსისტემების მოწყვლადობის შეფასების შესახედ სხვადასხვა 
ბუნებრივი და ანთროპოგენური მეტეო–გეოფიზიკური ფაქტორების გავლენის ქვეშ.
გამოქვეყნებულია 8 სტატია [იხ. პპ. 6.3.2, 6.3.6,   6.3.7, 6.5.2, 6.5.3, 6.5.7, 6.5.9, 6.5.14; 9.6,  9.10, 9.11, 
9.14, 9.15, 9.19, 9.21, 9.26; პ.სამეცნიერო-პოპულარული სტატია - 1]. ზოგიერთი საილუსტრაციო 
მასალა  [იხ. პ. 6.3.6, 6.5.2, 6.5.7, 6.5.9]:



დიდთოვლობა და ზვავი, მუნიციპალიტეტების მიხედვით 2014-2018 წლებში (პ. 6.5.2).

ქუთაისში 2011-2020 წწ. ანგსტრომის ხანძრis ინდექსის (AFI) სხვადასხვა მნიშვნელობებით დღეების 
რაოდენობა წელიწადში (პ. 6.5.6).
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დღიური საშუალო და მაქსიმალური ქარის სიჩქარის გამეორადობა თბილისში ბოფორტის 
სკალის მიხედვით 1971-2016 წწ. (პ. 6.5.7).
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I II III IY Y YI YII YIII IX X XI XII
1973-1977 5.3 5.1 4.4 3.4 3.0 2.8 2.4 2.2 3.1 3.8 4.4 5.0
2012-2016 4.8 4.8 3.9 3.4 3.0 2.3 2.1 1.6 2.5 3.8 4.4 4.8

1973-1977 2012-2016

A
FI

ანგსტრომის ხანძრის ინდექსის (AFI) საშუალო თვიური მნიშვნელობები თელავში 1973-
1977 და 2012-2016 წლებში (პ. 6.5.9).
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1973-1977 40.3 25.5 14.0 9.9 10.4
2012-2016 32.0 27.0 13.1 12.0 15.8

1973-1977 2012-2016

%

ანგსტრომის ხანძრის ინდექსის დღიური მნიშვნელობების განმეორადობა თელავში 1973-
1977 და 2012-2016 (პ. 6.5.9).

4. საქართველოში კლიმატის ცვლილების ემპირიული მოდელი მათი ძირითადი ელემენტების 
სხვადასხვა გეოფიზიკურ ფაქტორებთან კავშირების გათვალისწინებით.

გამოქვეყნებულია 4 სტატია [იხ. პპ. 6.3.4, 6.5.1, 6.5.9,  6.5.12;  9.8, 9.13,  9.21, 9.24]. ზოგიერთი 
საილუსტრაციო მასალა  [იხ. პ. 6.5.1, 6.5.9]:
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ჰაერის ტემპერატურის საშუალო მაქსიმალური წლიური მნიშვნელობების ტრენდი ბათუმში 1956-
2015 წლებში (პ. 6.3.4).
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ჰაერის ფარდობითი ტენიანობის საშუალო წლიური მინიმალური მნიშვნელობების ტრენდი1956-
2015 წლებში ბათუმში (პ. 6.3.4).
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ქარის სიჩქარის საშუალო წლიური მნიშვნელობების ტრენდი ბათუმში 1956-2015 წლებში (პ. 6.3.4).

ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურის ანომალიების ცვალებადობა მსოფლიოს სხვადასხვა 
ადგილას და თბილისში 1880-2021 წლებში (რეალური მონაცემები). (პ. 6.5.1).



განსხვავება ჰაერის საშუალო წლიურ ტემპერატურას შორის მსოფლიოს სხვადასხვა ადგილას და 
თბილისში 1992-2021 და 1880-1909 წლებში (პ. 6.5.1).
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ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურის საშუალო წლიური მნიშვნელობების ცვლილება 
თელავში 1973-2016 წლებში (პ. 6.5.9).
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I II III IY Y YI YII YIII IX X XI XII
1973-1977 3.4 5.9 10.2 17.8 22.2 25.7 28.1 28.3 23.3 17.6 12.1 7.0
2012-2016 6.9 7.8 12.3 18.7 23.4 27.9 29.3 31.8 25.7 18.0 12.3 7.2

1973-1977 2012-2016

°C

ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურის საშუალო თვიური მნიშვნელობები თელავში 1973-
1977 და 2012-2016 წლებში (პ. 6.5.9).
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ჰაერის მინიმალური ფარდობითი ტენიანობის საშუალო თვიური მნიშვნელობები 
თელავში 1973-1977 და 2012-2016 წლებში (პ. 6.5.9).

5. გაგრძელდა სამუშაოები კომპლექსური გეოფიზიკური კვლევების მიმართულებით.
გამოქვეყნებულია 4 სტატია  [იხ. პ. 6.5.4, 6.5.5, 6.5.13; 9.16, 9.17, 9.25; პ.სამეცნიერო-პოპულარული 
სტატია - 1]. ზოგიერთი საილუსტრაციო მასალა [იხ. პ. 6.5.4]:

გალაქტიკური კოსმოსური სხივების ინტენსივობის  დროითი რიგები მსოფლიოს 6 წერტილში (პ. 
6.5.4).



წრფივი კორელაციის კოეფიციენტის კავშირი გალაქტიკური კოსმოსური სხივების ინტენსივობის 
სხვადასხვა კომპონენტებს შორის თბილისში და სხვა საზომ ადგილებში თბილისიდან დაშორებით 

(პ. 6.5.4).

6. კავკასიის რეგიონში ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების შეფასების მიზნით 
ბიოკლიმატური ინდექსების გამოკვლევა კლიმატის ცვლილების ფონზე.
გამოქვეყნებულია 1 სტატია [იხ. პ. 6.3.4; 9.8]. ზოგიერთი საილუსტრაციო მასალა [იხ. პ. 6.3.4]:
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მისენარდის მიხადვით ჰაერის ეფექტური ტემპერატურის (ET) საშუალო წლიური მნიშვნელობების 
ტრენდი ბათუმში 1956-2015 წლებში (პ. 6.3.4).
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Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year Cold Warm
1956-1985 5.6 5.7 7.9 12.3 16.1 19.8 21.9 22.4 19.9 16.1 12.3 8.5 14.1 9.4 18.7
1986-2015 6.3 6.8 8.5 12.7 16.2 20.3 22.8 23.6 20.6 17.2 12.3 8.9 14.7 10.0 19.4

°C

ET-ს საშუალო თვიური და სეზონური მნიშვნელობების შიდაწლიური განაწილება ბათუმში 1956-
1985 და 1986-2015 წლებში (პ. 6.3.4).
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1956-1985 1.7 23.9 35.0 22.2 12.5 4.7 0.0
1986-2015 1.1 22.8 35.8 17.8 13.9 8.6 0.0

%

ET-ს ყოველთვიური მნიშვნელობების გამეორადობა ბათუმში 1986-2015 და 1956-1985 
წლებში(პ. 6.3.4).

7.1 COVID-19-ით ინფიცირების მაჩვენებლის, დაინფიცირების და სიკვდილიანობის შემთხვევების 
ერთთვიანი და სამთვიანი ინტერვალური პროგნოზი საქართველოში.
გამოქვეყნებულია 2 სტატია [იხ. პ. 7.3.1, 7.3.2; 9.1, 9.2]. 
COVID-19 ინფიცირების მაჩვენებლის, დაინფიცირების და სიკვდილიანობის შემთხვევების ერთ 
თვიანი ინტერვალური პროგნოზი საქართველოში რეგულარულად იგზავნება დაავადებათა 
კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრში (ცენტრის გენერალურ 
დირექტორთან  ა. გამყრელიძესთან შეთანხმებით, წერილი #06/4378, 2020 წ. 20 ოქტომბერი).  
პროგნოზი აგრეთვე თავსდება ა. ამირანაშვილის Facebook-ის გვერდზე 
https://www.facebook.com/Avtandil1948/. 

ზოგიერთი საილუსტრაციო მასალა [პ.7.3.2, https://www.facebook.com/Avtandil1948/]:

https://www.facebook.com/Avtandil1948/
https://www.facebook.com/Avtandil1948/
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COVID-19 ინფიცირების შემთხვევების ინტერვალური პროგნოზირების მაგალითი საქართველოში 
01.01.2022-დან 31.01.2022-მდე (პ.7.3.2).

7.2 სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში (სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო) 2020 წლის 12 მარტიდან 
2022 წლის 31 მაისამდე ახალი კორონავირუსით COVID-19-ით ოფიციალურად რეგისტრირებული 
სიკვდილიანობის  მონაცემების სტატისტიკური ანალიზი. 
გამოქვეყნებულია 1 სტატია [იხ. პ. 7.3.3; 9.3]. ზოგიერთი საილუსტრაციო მასალა [იხ. პ. 7.3.3]:

1 მილიონ მოსახლეზე Covid-19-ით დღიური გარდაცვალების შემთხვევების დროის რიგები  
სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში 2020 წლის 12 მარტიდან 2022 წლის 31 მაისამდე (პ. 

7.3.3).



M
A

R
-2

0
A

P
R

-2
0

M
A

Y
-2

0
JU

N
-2

0
JU

L
-2

0
A

U
G

-2
0

S
E

P
-2

0
O

C
T

-2
0

N
O

V
-2

0
D

E
C

-2
0

JA
N

-2
1

F
E

B
-2

1
M

A
R

-2
1

A
P

R
-2

1
M

A
Y

-2
1

JU
N

-2
1

JU
L

-2
1

A
U

G
-2

1
S

E
P

-2
1

O
C

T
-2

1
N

O
V

-2
1

D
E

C
-2

1
JA

N
-2

2
F

E
B

-2
2

M
A

R
-2

2
A

P
R

-2
2

M
A

Y
-2

2

0

100

200

300

400

500

600

ARM AZE GEO

D
EA

TH
S 

PE
R

 M
IL

LI
O

N
 P

O
P.

1 მილიონ მოსახლეზე Covid-19-ით თვიური გარდაცვალების შემთხვევების დროის რიგები  
სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში 2020 წლის მარტიდან 2022 წლის მაისამდე (პ. 7.3.3).

1 მილიონ მოსახლეზე Covid-19-ით გარდაცვალების შემთხვევების შიდაკვირეული განაწილება  
სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში 2020 წლის მარტიდან 2022 წლის მაისამდე (პ. 7.3.3).

7.3 ქ. თბილისში COVID-19-ის გავრცელებაზე ზოგიერთი მარტივი თერმული ინდექსის გავლენის 
შეფასება.
გამოქვეყნებულია 1 სტატია [იხ. პ. 6.3.5; 9.9]. ზოგიერთი საილუსტრაციო მასალა [იხ. პ. 6.3.5]:
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COVID-19  ინფიცირების დადებითობის მაჩვენებლის კავშირი მისენარდის მიხედით ჰაერის 
ეფექტურ ტემპერატურასთან (ET) თბილისში 2020 წლის 1 სექტემბრიდან 2021 წლის 31 მაისამდე 

(პ. 6.3.5).
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COVID-19 ინფექცირების დადებითობის მაჩვენებლის მნიშვნელობები ET-ს  სხვადასხვა 
კატეგორიის მიხედვით (პ. 6.3.5).
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COVID-19  ინფიცირების დადებითობის მაჩვენებლის კავშირი Wet-Bulb-Globe-Temperature -სთან 
(WBGT) თბილისში 2020 წლის 1 სექტემბრიდან 2021 წლის 31 მაისამდე (პ. 6.3.5).

9.5

7.4

3.9

0.8

Comfortably Warm Hot Very hotly
0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

WBGT Category

In
fe

ct
io

n 
R

at
e,

%

COVID-19 ინფექცირების დადებითობის მაჩვენებლის მნიშვნელობები WBGT-ს სხვადასხვა 
კატეგორიის მიხედვით (პ. 6.3.5).



8. გაგრძელდა კვლევა წინა წლებში განხილული იონოსფერული პლაზმის  ტურბულენტური 
მდგომარეობის მულტი-ფრაქტალური ანალიზის ხაზით. საკვლევი ობიექტია ნავიე-სტოქსის 
კლასიკური განტოლებების ორგანზომილებიანი და ერთგანზომილებიანი მოდელები. 
განზომილების შეკვეცა განხორციელდა  იტალიის რიგ ექსპერიმენტალურ ლაბორატორიებში 
მიღებულ დაკვირვებათა მონაცემების დამუშავებისა და მოდელირების საფუძველზე პროფესორ 
გაეტანო ზიმბარდოსა და ლუკა სორისო ვალვოსთან (კალაბრიის უნივერსიტეტი, რენდე, იტალია) 
თანამშრომლობით. შესაბამისი პროცესი აღწერილ იქნა შედარებით ახლი არაწრფივი წევრით, 
რომელიც უზრუნველყოფს ენერგიის გადატანას. კვლევის მეთოდი ეფუძნება სათანადო 
ალბათური ზომის თვისებების ინტერპრეტაციას გარკვეული სიდიდის-დროის მიხედვით 
სიმკვრივის განაწილების-განსაზღვრით, რომლისთვისაც  განხორციელებულ იქნა  ამონახსნის 
წარმოდგენა მიტაგ-ლეფლერის მეთოდოლოგიის არსებითად  გამოყენებით. საბოლოოდ, მიღებულ 
იქნა ძირითადი მახასიათებლებისათვის ანალიზური წარმოდგენა ნავიე-სტოქსის არასრული 
განტოლებისათვის წილადური წარმოებულთა  აღრიცხვის გამოყენებით; დედამიწის 
ახლომდებარე კოსმოსური გარემო (იონოსფერო, მაგნიტოსფერო) ხასიათდება რთული 
არასტაციონალური დინამიკით და ასეთი პროცესემის ანალიზისათვის, განსაკუთრებით გარედან 
არასტაციონალური (დარტყმითი) ზემოქმედების პირობებში მნიშვნელოვანია დინამიკის 
დეტერმინირებული და სტოქასტური ნაწილების შეფასება,  როგორც დიდმასშტაბიანი ტალღური 
სტრუქტურების, ასევე ფრაქტალური ბუნების სტრუქტურების გენერაციის შესაძლებლობის 
გამოკვლევა. არაწრფივი დინამიკის მეთოდებით შესწავლილ იქნა სატელიტებით დამზერილი 
გეოკოსმოსური დინებების სიჩქარის და მაგნიტურ ველის შეშფოთებების მდგენელების 
სხვადასხვა პერიოდის დროითი მწკრივები. ამ მონაცემების ციფრული დამუშავებისათვის 
გამოყენებულ იქნა არაწრფივი დინამიკის მეთოდები: კორელაციური  და ფრაქტალური და 
მულტიფრაქტალური ანალიზის მეთოდები, რომელიც ეფექტურად მუშაობენ რთული სიგნალების 
ანალიზის ამოცანებში. ფრაქტალურობა არის სიგნალების დინამიური მახასიათებელი, რომლის 
რაოდენობრივი შეფასება შესაძლებელია ფრაქტალური და მულტიფრაქტალური, ინფორმაციული 
განზომილებების დათვლით, რაც ტექნიკურად რთული ამოცანაა. ასეთი პროცესების 
ანალიზისთვის შედგენილ იქნა პროგრამა მატლაბში სიგნალების ფრაქტალური რაოდენობრივი 
მახასიათებლების გამოკვლევისთვის პლაზმური შეშფოთებების არაწრფივი ანალიზის შედეგების 
ინტერპრეტაციის მიზნით. არაწრფივი დინამიკის მეთოდების   საშუალებით გამოვლენილ იქნა 
ექსპერიმენტებში გაზომილი სიგნალების ქაოსური და ლამინარული მდგენელების ბუნება და 
დინამიური ქაოსის პარამეტრები. ერთმანეთთან შედარებულ იქნა რიცხვითი მოდელირებით და 
თანამგზავრული მონაცემების დამუშავებით მიღებული შედეგები.

2.2.
1) დასრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 
მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. ფიზიკური და მათემატიკური მოდელი, რომელიც აღწერს  ლითოსფერო-ატმოსფერო-
იონოსფერულ კავშირებს შგ ტალღური სტრუქტურების საფუძველზე.
 
2. პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები
2021-2022
3. პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით).  
ელბაქიძე ხ.

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

საანგარიშო პერიოდში მიღებულია ფიზიკური და მათემატიკური მოდელი, რომელიც აღწერს  
ლითოსფერო-ატმოსფერო-იონოსფერულ კავშირებს შგ ტალღური სტრუქტურების საფუძველზე.  



შგ ტალღების იონოსფეროსა და ატმოსფეროს სხვადასხვა შრეებში გენერაციისა და მათი შემდგო მი 
ევოლუციის თავისებურებების გამოკვლევისას გათვალისწინებულ იქნა ადგილობრივ არაერ 
თგვაროვან დინებებთან (ქარებთან) ურთიერთქმედება. განსახილველი პროცესების კვლევისათ 
ვის გამოყენებულ იქნა ე.წ. არამოდალური მათემატიკური ანალიზი. ამ მეთოდით მოცემულ გა 
რემოში (იონოსფეროში, მაგნოტოსფეროში) ტალღა-დინებების (ქარების) წრფივი ურთიერთქმე 
დების აღმწერი მათემატიკური მოდელი (კერძოწარმოებულიანი წრფივ დიფერენციალურ განტო 
ლებათა სისტემა) დაყვანილ იქნა პირველი რიგის (დროის მიხედვით) ჩვეულებრივი დიფერენ 
ციალურ განტოლებათა სისტემაზე. მიღებული მატემატიკური მოდელის გამოყენებით საწყის  
ეტაპზე, წრფივ მიახლოებაში, როცა შეშფოთებული წევრების მნიშვნელობა მცირეა და არაწრფივი  
ეფექტები უგულვებელყოფადია, შეშფოთებული სიდიდეების ბრტყელი ტალღით აპროქსიმაციი 
სას, საწყისი განტოლებათა სისტემიდან მიღებულია დისპერსიული თანაფარდობა, რომელიც  
აღწერს წრფივი შგ ტალღების მახასიათებლებს (სიხშირე, სიჩქარე, ჩაქრობის დეკრემენტი).  
შექმნილია კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც ითვლის დს შგ ტალღის სიხშირის დამოკიდე 
ბულებას ტალღური ვექტორისაგან და გარემოს პარამეტრებისაგან. მიღებულია შგტ სტრუქტურე 
ბის დინამიკის აღმწერი არაწრფივი დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემა ატმოსფეროსა და  
იონოსფეროსათვის; არამოდალური მათემატიკური მეთოდის გამოყენებით მოცემულ გარემოში  
(იონოსფეროში, მაგნოტოსფეროში) ტალღა-დინებების (ქარების) წრფივი ურთიერთქმედების  
აღმწერი მათემატიკური მოდელი (კერძოწარმოებულიანი წრფივ დიფერენციალურ განტოლება თა 
სისტემა) დაყვანილ იქნა პირველი რიგის (დროის მიხედვით) ჩვეულებრივი დიფერენციალურ 
განტოლებათა სისტემაზე. ჩატარებულ იქნა რიცხვითი სიმულაცია, გამოვლენილ იქნა შგ  
ტალღების გაძლიერების მექანიზმი.
ასევე, შესწავლილია სოლიტონური და გრიგალური ტიპის მრავალგანზომილებიანი 
არაწრფივიმულტიმასშტაბური სოლიტონური ტიპისა და ტალღური სტრუქტურების ფორმირება 
კომპლექ სურ გარმოებში (ატმოსფერო, ჰიდროსფერო, იონოსფერული და მაგნიტოსფერული 
პლაზმურიგარემო), დაჯახებადი და არადაჯახებადი ურთიერთქმედების დინამიკა, მიღებულია 
პრობლემისკვლევის თეორიული და რიცხვითი მოდელები. ნაჩვენებია, რომ არაწრფივი 
გრიგალური სტრუქ ტურები შეიძლება იყოს მონოპოლუტი ტიპის, გრიგლური ჯაჭვი ან სიგრძივი 
გრიგალური ბილი კი არაერთგვაროვანი ლოკალური ქარის ფონზე, რაც დამოკიდებულია 
წანაცვლებითი დინებისსიჩქარის სახეზე. ასეთი გრიგალების აკუმულაციას შეუძლია განაპირობოს 
გარემოს ძლიერიტურბულენტური მდგომარეობა. ჩატარებულია რიცხვითი სიმულაციები და 
შესწავლილია სოლიტონური ტიპის მულტიმასშტაბური სტრუქტურების ურთიერთქმედება 
კომპლექსურ გარემოებთან, რომელიც აღიწერება დინამიკური არაწრფივი შრედინგერის 
ამოცანათა კლასით დისპერსიული და დისიპაციური ეფექტების გაათვალისწინებით.

გამოქვეყნებულია 1 სტატია ( იხ. პ. 7.3.4 ; პ.9.4)
3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
3.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით,  პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი
1. მეწყრების და ღვარცოფების საშიშროების შეფასება საქართველოს ტერიტორიისათვის 
ნალექიანობის სტაციონალური და თანამგზავრული მონაცემებით, საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებანი, FR-19-8190

2) პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები
1. 2019-2023

3) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. სვანაძე დ. (ხელმძღვანელი), ჭელიძე თ. (კოორდინატორი), ამირანაშვილი ა. (მკლევარი), თვაური 
გ. (მკლევარი), წამალაშვილი თ. (მკლევარი), დალაქიშვილი ლ. ( პროექტის მონაწილე 
საზოგადოებრის საწყისებზე)



გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

გამოქვეყნებულია 2 სტატია [იხ. პ.6.3.3, 6.5.6; პ. 9.7, 9.18]
ზოგიერთი საილუსტრაციო მასალა [იხ. პ. 6.3.3, 6.5.6]:
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21 მეტეო სადგურისთვის  ნალექების საშუალო წლიური ჯამის ცვალებადობა 1981-2020 წლებში 
1936-1975 წლებთან შედარებით, 1936-2020 წლებში ამ სადგურებში ნალექების ჯამის საშუალო 

მნიშვნელობასთან მიმართებაში, %, α≤0.2 (პ. 6.3.3).
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ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობის ცვალებადობა 21 მეტეოროლოგიურ სადგურისთვის 
(Pₐ) 1936 წლიდან 2020 წლამდე და მისი პროგნოზირება 2040 წლამდე (პ. 6.3.3).
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საშუალოების ინტერვალური პროგნოზი 2026 წლიდან 2045 წლამდე (პ. 6.3.3).
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თბილისში ატმოსფერული ნალექების თვიური ჯამის დროითი ვარიაციები მიწისპირა (Prec_MS) 
და სატელიტური (Prec_Sat) გაზომვების მიხედვით 2001 წლის იანვრიდან 2020 წლის დეკემბრამდე 

(პ. 6.5.6).
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თბილისში ატმოსფერული ნალექების საშუალო თვიური ჯამის შიდაწლიური განაწილება 
მიწისპირა (Prec_MS) და სატელიტური (Prec_Sat) გაზომვების მიხედვით 2001 წლის იანვრიდან 

2020 წლის დეკემბრამდე (პ. 6.5.6).

3.2 
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით,  პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი
1. ბუნებრივი საშიშროებების ტენდენციები საქართველოში:  მაგნიტუდების  რაოდენობრივი 
კლასიფიკაცია და საშიშროების შეფასება, FR-21-1808

2) პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები
1. 2022-2025

3) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ვარაზანაშვილი ო. (ხელმძღვანელი), გაფრინდაშვილი გ. (კოორდინატორი), ელიზბარაშვილი ე. 
(მკლევარი), ბასილაშვილი ც. (მკლევარი), ამირანაშვილი ა. (დამხმარე პერსონალი)

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

გამოქვეყნებულია 2 სტატია [იხ. პ.6.3.1, 6.5.8; პ. 9.5, 9.20]
ზოგიერთი საილუსტრაციო მასალა [იხ. პ. 6.5.8]:

სეტყვიანი დღეების წლიური რაოდენობის სტატისტიკური მახასიათებლები საქართველოს 43 
ლოკაციაზე 2006-2021 წლებში. საქართველოს 25 წერტილში (ღია ლურჯით მონიშნული) წლის ცივ 

პერიოდში (ნოემბერი-მარტი) სეტყვიანი პროცესები არ დაფიქსირებულა (პ. 6.5.8).

Season Year Season Year
Location Max Mean St Dev Location Max Mean St Dev

Akhalkalaki 5 2.4 1.3 Lentekhi 1 0.1 0.3
Akhaltsikhe 8 3.4 1.9 Luji 4 1.3 1.6

Alpana 2 0.6 0.9 Magharoskari 1 0.2 0.4
Ambrolauri 1 0.1 0.3 Marneuli 1 0.1 0.3
Bakhmaro 4 0.8 1.3 Mirveti 16 3.3 4.9



Bakuriani 8 2.9 2.2 Mta-Sabueti 1 0.1 0.3
Bolnisi 5 1.7 1.5 Nokalakevi 2 0.4 0.8
Borjomi 6 2.3 1.6 Paravani 1 0.1 0.3
Chakvi 6 0.4 1.5 Pasanauri 3 0.4 0.8

Chokhatauri 8 3.2 2.5 Poti 2 0.1 0.5
Dedoplistskaro 2 0.4 0.7 Sagarejo 3 0.7 1.1

Gardabani 1 0.1 0.3 Sairme 5 0.6 1.5
Gori 4 1.4 1.0 Senaki 1 0.1 0.3
Keda 8 1.8 2.7 Shovi 5 1.5 1.6

Khashuri 9 1.5 2.1 Stapantsminda 3 0.4 0.8
Khertvisi 1 0.13 0.3 Tbilisi 4 1.2 1.4

Khulo 1 0.2 0.4 Telavi 8 1.8 2.2
Kobuleti 4 0.4 1.0 Tianeti 5 2.0 1.4
Kojori 3 0.2 0.8 Tsalka 5 2.1 1.6
Kutaisi 1 0.1 0.3 Zugdidi 3 0.5 0.9
Kvareli 1 0.1 0.3 Min 1 0.1 0.3

Lagodekhi 9 1.7 3.0 Max 16 3.4 4.9
Legakhare 2 0.2 0.5 Mean 4.0 1.0 1.0

1941-1990 და 2006-2021 წლებში საქართველოს 30 ლოკაციაზე თბილი ნახევარი წლის 
განმავლობაში სეტყვიანი დღეების რაოდენობა (პ. 6.5.8).

3.3 
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით,  პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი
1. ამინდი, კლომატი და მათი ცვლილების კანონზომიერებანი საქართველოს პირობებში, წიგნი, 
SP-22-1253

2) პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები
1. 2022-2023 (4 თვე)



3) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ქართველიშვილი ლ. (ხელმძღვანელი), ამირანაშვილი ა., ტატიშვილი მ., მეგრელიძე ლ., 
კუტალაძე ნ. (მკლევარები).

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

წიგნისთვის მასალის მომზადება.

3.2.
1) დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწყებისა და 
დამთავრების წლები
1. კოჰერენტული სტრუქტურები და ძიერი გრიგალური ტურბულენტობა ატმოსფეროსა და 
იონოსფეროში”. შოთა რუთაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, No. FR17_279, 
საბუნებისმეტყველო მიმართულებანი 2017 - 2022

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ხათუნა ელბაქიძე (ხელმძღვანელი), დიანა კვარაცხელია (კოორდინატორი), ნოდარ ჯავახიშვილი 
(შემსრულებელი), ქეთევან გომიაშვილი (შემსრულებელი)

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. ფიზიკური სისტემა, რომელსაც ქმნის მზის ქარი, დედამიწის მაგნიტოსფერო, იონოსფერო და 
ნეიტრალური ატმოსფერო წარმოადგენს არაწრფივ, ძლიერად ურთიერთ დაკავშირებულ სისტემას, 
რომელშიც მზის ქარის შეშფოთება გადაეცემა იონოსფეროსა და ატმოსფეროს, ზოგჯერ დედამიწის 
ზედაპირსაც კი საკმაოდ რთული გზებით. ბოლო პერიდში შესრულებული გამოკვლევების 
შედეგები აჩვენებს, რომ კოსმოსურ პლზმაში მაგნიტურ ტურბულენტობას გააჩნია 
მულტიმასშტაბური ხასიათი. დაკვირვებებით გამოვლენილი მახასიათებელი მასშტაბები 
მიუთითებს იმაზე, რომ ტურბულენტობის პროცესი არის ძლიერ ანიზოტროპიული და 
შენაცვლებითი (intermittent). ტურბულენტობის არსებობა აძლიერებს გამტარებლობას და 
ნივთიერება/მომენტის გადატანის დიფუზიურ ხასიათს მაგნიტური ველის მართობულად და 
შესაძლებელს ხდის გლობალურ შეშფოთებებში ლოკალიზებული ფლუქტუაციების მასშტაბებს 
შორის ურთიერთკავშირებს, რაც განაპირობებს მაგნიტოსფეროსა და იონოსფერო-ატმოსფეროში 
ტურბულენტური გადატანის მექანიზმებისა და ტალღა-ნაწილაკის ურთიერთქმედებების 
შესწავლის აუცილებლობას. როგორც ცნობილია, კვაზი წრფივი დიფუზიის კოეფიციენტი 
განისაზღვრება ტალღა-ნაწილაკის ურთიერთქმედების ველის ამპლიტუდით და შეძლება დიდად 
აღემატებოდეს დაჯახებებით გამოწვეულ დიფუზიის კოეფიციენტს. როგორც წესი, დიფუზიის ეს 
რეჟიმი არის არაგაუსისებური და ცხადად განიცდის მეხსიერების, შენაცვლებითობის 
(intermitency) და არალოკალურობის გავლენას.
გამტარი ონოსფეროსა და ნეიტრალურ ატმოსფეროზე ზემოქმედება ხორციელდება დენების 
სისტემით, ნაწილაკების ჩანერგვით და დინებებით. მრავალწლიანი დაკვირვებების მონაცემები 
(იხილე აგრეთვე ზემოთ) აჩვენებს, რომ ატმოსფერო-იონოსფეროსა და მაგნიტოსფეროს სხვადასხვა 
რეგიონებში საკმაოდ ადვილად გენერირდებიან სხვადასხვა ზომისა და ფორმის არაწრფივი 
სოლიტონური და გრიგალური სტრუქტურები, რომელთაც შეუძლიათ მოძრაობა როგორც 
ზონალური (პარალელების გასწვრივ), ასევე მერიდიონალური და ვერტიკალური 
მიმართულებებით. თეორიული გამოკვლევები აჩვენებს, რომ ასეთი სახის არაწრფივი 
სტრუქტურები მოიცავენ გარემოს ჩაჭერილ ნაწილაკებს (რომელთა რიცხვი თანაზომადია 
გაქცეული ნაწილაკების რიცხვისა) და ვრცელდებიან რა გარემოში მათ შეუძლიათ გააქტიურონ 
ნივთიერების, ენერგიისა და სითბოს გადატანის პროცესები და, შესაბამისად, გარემოში 
დააფორმირონ ძლიერტურბულენტური მდგომარეობა. ტურბულენტობა შეიძლება წარმოდგენილ 



იქნეს როგორც შედარებით მცირემასშტაბიანი, ძლიერად ლოკალიზებული გრიგალების 
ანსამბლისაგან შედგენილი გაზი, რომლებიც ქმნიან ძირითად მდგომარეობას. სტაციონარული 
ტურბულენტური მდგომარეობის ფორმირება შესაძლებელია შემდეგი კონკურირებადი ეფექტების 
ბალანსით: გრიგალების სპონტანური წარმოქმნა შეშფოთებათა ფრონტის არაწრფივი დაგრეხის 
შედეგად (დაბადების არე); ენერგიის გადაქაჩვა მცირე მასშტაბიან სტრუქტურებში საწყისი 
სტრუქტურების დაჯახებისას მათი შეერთების შედეგად (ინერციული ინტერვალი); მოკლე-
ტალღოვან (მცირემასშტაბიან) რეგიონში სტრუქტურები ჩაქრებიან დაჯახებადი ან 
არადაჯახებადი დისიპაციის შედეგად (ჩაქრობის არე). ამ სცენარის თეორიული მოდელირება 
ატმოსფერულ-იონოსფერული და მაგნოტოსფერული გარემოების სხვადასხვა შრეებისათვის 
წარმოადგენს ამ პროექტის ძირითად მიზანს.
შემოთავაზებული კვლევითი პროექტის ძირითადი სამეცნიერო მიზანი შეიძლება 
ჩამოყალიბებულ იქნას შემდეგნაირად:
• იონოსფერულ და ატმოსფერულ გარემოებში ტურბულენტური პროცესების,  მასთან 
დაკავშირებული ელექტრული და მაგნიტური ფლუქტუაციებისა და ნივთიერების 
ტურბულენტური გადატანის მოვლენების თავისებურებებში გარკვევა;
• კოსმოსური მისიების ასევე დედამიწისპირა ობსერვატორიების დაკვირვების მასალების 
შედარება-ანალიზი და ამის ბაზაზე ტურბულენტობის აღწერა სპექტრალური ინდექსის, 
ანიზოტროპიულობის, შენაცვლებითობის(intermittency), მაგნიტური რეინოლდსის რიცხვის და 
სხვა მაჩვენებლების მეშვეობით;
• თერმული წონასწორობის მდგომარეობიდან შორს მყოფი რთული დინამიკური სისტემის 
ტოპოლოგიური აღწერის განვითარება და დაფუძნება, ისე როგორც სტაციონარულ 
მდგომარეობასთან ახლოსმყოფი ტურბულენტური პლაზმისა,  ძირითად ფიზიკურ პრინციპებზე 
დაყრდნობით; 
• ატმოსფერო-იონოსფეროში არაწრფივი სოლიტონური და გრიგალური სტრუქტურების 
მიერ ტურბულენტური სპექტრების ფორმირების ფიზიკური და მათემატიკური მოდელების აგება 
და ამ სტრუქტურების გავლენის შესწავლა მიკროსკოპული და მაკროსკოპული გადატანის 
ხასიათზე;
• წანაცვლებითდინებებშისუბ-
დიფუზიურიპროცესებიდანანომალურიდიფუზიისპროცესებზეგადასვლისთავისებურებებისანალ
იზი; მზის ქარიდან დედამიწის დღის მაგნიტოპაუზაში, კასპში, მაგნიტურ კუდში და იონოსფერო-
ატმოსფეროს რეგიონებში მასის, მომენტების და ენერგიის ანომალური გადატანის პროცესების 
რაოდენობრივი აღწერა;
• მაგნიტოსფეროსა და იონოსფეროში ნაწილაკთა აჩქარებისა და ტალღა-ნაწილაკების 
ურთიერთქმედების თავისებურებების ახსნა.
შემოთავაზებული პროექტის შესრულებისას მიღებულ იქნა შემდეგი შედეგები:
• შეიქმნა იონოსფეროსა და ატმოსფეროში არაერთგვაროვან წანაცვლებით დინებებთან 
ურთიერთქმედებისას შგ ტალღების გაძლიერების აღმწერი ფიზიკური და მათემატიკური 
მოდელი. აღნიშნული მოდელების საფუძველზე დადგენილ იქნა არაერთგვაროვანი დინებების 
უზარმაზარი ენერგიის იონოსფერულ-ატმოსფერულ გარემოებში სხვადასხვა მასშტაბის 
შეშფოთებებსნ შორის გადანაწილების დინამიკური სურათი და მისი ეფექტურად მართვის 
პრაქტიკული შესაძლებლობები.
• შესწავლილ იქნა შგ ტალღების არაწრფივ გრიგალურ სტრუქტურებად 
თვითორგანიზაციის ეფექტი აღნიშნულ შრეებში არაერთგვაროვანი დინებების ფონზე. 
არაერთგვაროვანი დინებების ფონზე შგ ტალღების დინამიკის აღმწერი არაწრფივი მათემატიკური 
მოდელის (კერძო წარმოებულიან არაწრფივ განტოლებათა სისტემა) ანალიზური სტაციონარული 
და არასტაცინარული-რიცხვითი ამონახსნების ყოფა-ქცევის შესწავლის საფუძველზე დადგენილ 
იქნა, რომ დს ელექტრომაგნიტური და შგ ტალღები აღნიშნულ გარემოებში შეიძლება თვით-
ორგანიზდნენ ძლიერად ლოკალიზებული არაწრფივ გრიგალურ სტრუქტურებად. ასეთი ტიპის 
ამინდის შემქმნელი გრიგალები ხშირად დაიკვირვება იონოსფეროსა და მაგნიტოსფეროს 
სხვადასხვა შრეებში. 
• გამოვლენილ იქნა მზის ქარიდან დედამიწის მაგნოტოსფეროში, იონოსფეროში და 
ატმოსფეროში მასის, მომენტებისა და ენერგიის გაძლიერებული გადატანის განმსაზღვრელი 



ძირითადი ფიზიკური მექანიზმები, რაც გამოყენებას ჰპოვებს თერმობირთვული სინთეზის 
რეაქტორებში პლაზმის ჩაჭერისა და გადატანის პროცესებზე კონტროლის გაუმჯობესების 
ამოცანებში;
• დამუშავებულ იქნა იონოსფეროსა და ატმოსფეროში არაწრფივი გრიგალური 
სტრუქტურების ურთიერთქმედებით განპირობებული ხარისხოვანი ტურბულენტური სპექტრის 
ფორმირები სფიზიკური და მათემატიკური მოდელები;
• თეორიულად დასაბუთებულ იქნა დედამიწის იონოსფეროში და ატმოსფეროში 
ტურბულენტური სპექტრების ანიზოტროპიულობისა და შენაცვლებითობი სთვისებები;
• ჩატარებულ იქნა იონოსფეროსა და ატმოსფეროში არაწრფივი გრიგალური 
სტრუქტურებით გამოწვეული ძლიერი ტურბულენტობის თეორიული ანალიზი;
• განხორციელებულ იქნა პროექტის ფარგლებში თეორიულად შესწავლილი შგ ტალღების 
ტურბულენტური დინამიკის შედარება დაკვირვებების მონაცემებთან. აღნიშნული ანალიზის 
საფუძველზე გამოვლენილია სუპერდიფუზიის პროცესების მნიშვნელოვანი ზეგავლენა 
ფუნდამენტურ პროცესებზე, ისეთი როგორიცაა დარტყმითი ტალღით გამოწვეული აჩქარება და 
ჰელიოსფეროს ენერგეტიკული ნაწილაკების გავრცელება. ნაჩვენებია აგრეთვე, რომ სუსტად 
დაჯახებად კოსმოსურ პლაზმაში ტურბულენტური კასკადი მეტ წილად განაპირობებს ენერგიის 
წყაროს, რომელიც განიცდის დისიპაციას მცირე მასშტაბიან სხვადასხვა კინეტიკურ პროცესებში. 
გაანალიზებულია ასეთი დისიპაციური მექანიზმები, რომელიც მოითხოვს ფლუქტუაციების კარგი 
სიზუსტით აღწერას, რომელიც  უზრუნველყოფს ენერგიის მცირე მასშტაბებში გადატანას. 
შეფასებულია სხვადასხვა ენერგეტიკული არხების მასშტაბირების თვისებებია დგილობრივი 
ენერგიის გადატანის პროცესების მაგნიტოსფერული ტურბულენტობის მესამე რიგის მომენტის 
მასშტაბირების კანონის გამოყენებით. კერძოდ, ნიშან-სინგულარული ანალიზი იძლევა 
ინფორმაციას დადებითი და უარყოფითი ენერგიის ნაკადების სტრუქტურასა და ტოპოლოგიის 
შესახებ სხვადასხვა არხებში. მიღებული შედეგების საფუძველზე გამოვლენილ და დაფუძნებულ 
იქნა გამოკვლეულ მოვლენებსა დაპროცესებს შორის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები; ასევე, 
რადგანაც ლითოსფერო, ატმოსფერო, პლაზმოსფერო წარმოადგენს ერთიან სისტემას და მასში 
მიმდინარე პროცესები გავლენას ახდენენ ერთმანეთზე, პროექტის ფარგლებში შემუშავებული 
თეორიული შედეგები შედარებულ იქნა შავი ზღვის აუზში ექსპერიმენტალურად მიღებულ 
მონაცემებთან დაგამოვლენილ იქნა ტურბულენტური შერევის ფენა.

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით
1) ავტორი/ავტორები
1. Varazanashvili O.Sh., Gaprindashvili G.M., Elizbarashvili E.Sh., Basilashvili Ts.Z., Amiranashvili A.G
2. Kereselidze Z., Lomouri M., Chkhitunidze M., Zhonzholadze N.
3. Amiranashvili A., Chelidze T., Svanadze D., Tsamalashvili T., Tvauri G.
4. Amiranashvili A., Japaridze N., Kartvelishvili L., Khazaradze K., Revishvili A.
5. Amiranashvili   A., Japaridze N., Kartvelishvili L., Khazaradze K., Revishvili A.  
6. Beglarashvili N., Gorgijanidze S., Kobakhidze N., Pipia M., Chikhladze V., Janelidze I., Jincharadze G.
7. Kukhalashvili V., Pipia M., Gigauri N., Surmava A., Intskirveli L.
8. Pipia M.

2) სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI
1. Principles of Natural Hazards Catalogs Compiling and Magnitude Classification. DOI: 
https://doi.org/10.48614/ggs2520224794
2. On the Physiological Effect of the Tskaltsminda-Ureki Magneto-Electrical Anomaly. DOI: 
https://doi.org/10.48614/ggs2520224808
3. Some Results of a Study of the Relationship Between the Mean Annual Sum of Atmospheric Precipitation 
and Re-Activated and New Landslide Cases in Georgia Taking into Account of Climate Change. 
DOI: https://doi.org/10.48614/ggs2520225959
4. Changeability the Monthly Mean Values of Air Effective Temperature on Missenard in Batumi in 1956-2015. 
DOI: https://doi.org/10.48614/ggs2520225960

https://doi.org/10.48614/ggs2520224794
https://doi.org/10.48614/ggs2520224808
https://doi.org/10.48614/ggs2520225959
https://doi.org/10.48614/ggs2520225960


5. Preliminary Results of a Study on the Impact of Some Simple Thermal Indices on the Spread of COVID-19 in 
Tbilisi. DOI: https://doi.org/10.48614/ggs2520225961
6. Heavy Snow and Avalanches on the Territory of Georgia in 2014-2018. DOI: 
https://doi.org/10.48614/ggs2520225957
7. Study of Tbilisi City Atmosphere Pollution with PM2.5 and PM10-Microparticles During COVID-19 
Pandemic Period.  DOI: https://doi.org/10.48614/ggs2520225958
8. International Conference of Young Scientists "Modern Problems of Earth Sciences" (Chronicle). 
DOI: https://doi.org/10.48614/ggs2520225963

3) ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი
1. Journal of the Georgian Geophysical Society, e-ISSN: 2667-9973, p-ISSN: 1512-1127, Physics of Solid 
Earth, Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v. 25(1), 2022, pp. 5-11.
2. Journal of the Georgian Geophysical Society, e-ISSN: 2667-9973, p-ISSN: 1512-1127, Physics of Solid 
Earth, Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v. 25(1), 2022, pp. 52-60.
3. . Journal of the Georgian Geophysical Society, e-ISSN: 2667-9973, p-ISSN: 1512-1127, Physics of Solid 
Earth, Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v. 25(2), 2022, pp. 38–48.
4. Journal of the Georgian Geophysical Society, e-ISSN: 2667-9973, p-ISSN: 1512-1127, Physics of Solid 
Earth, Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v. 25(2), 2022, pp. 49–58.
5. Journal of the Georgian Geophysical Society, e-ISSN: 2667-9973, p-ISSN: 1512-1127, Physics of Solid 
Earth, Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v. 25(2), 2022, pp. 59–68.
6. Journal of the Georgian Geophysical Society, e-ISSN: 2667-9973, p-ISSN: 1512-1127, Physics of Solid 
Earth, Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v. 25(2), 2022, pp. 24–28.
7. Journal of the Georgian Geophysical Society, e-ISSN: 2667-9973, p-ISSN: 1512-1127, Physics of Solid 
Earth, Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v. 25(2), 2022, pp. 29–37.
8. Journal of the Georgian Geophysical Society, e-ISSN: 2667-9973, p-ISSN: 1512-1127, Physics of Solid 
Earth, Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v. 25(2), 2022, pp. 73–81.

4) გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა
1. თბილისი, საქართველოს გეოფიზიკური საზოგადოება
2. თბილისი, საქართველოს გეოფიზიკური საზოგადოება
3. თბილისი, საქართველოს გეოფიზიკური საზოგადოება
4. თბილისი, საქართველოს გეოფიზიკური საზოგადოება
5. თბილისი, საქართველოს გეოფიზიკური საზოგადოება
6. თბილისი, საქართველოს გეოფიზიკური საზოგადოება
7. თბილისი, საქართველოს გეოფიზიკური საზოგადოება
8. თბილისი, საქართველოს გეოფიზიკური საზოგადოება

5) გვერდების რაოდენობა
1. 7 გვ.
2. 9 გვ.
3. 11 გვ.
4. 10 გვ.
5. 10 გვ.
6. 5 გვ.
7. 8 გვ.
8. 9 გვ.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.ბუნებრივი საშიშროების (ბს) მოვლენების სისტემატური ინვენტარიზაცია მთელს საქართველოში 
აუცილებელია მოსალოდნელი საშიშროების და რისკის, ადამიანური და ეკონომიკური ზარალის 
შესაფასებლად, ბს-ის წარმოქმნასა და კლიმატის ცვლილებას შორის რაოდენობრივი კავშირის 
დასადგენად და მათი  პროგნოზირების ახალი ძალისხმევის შესაფასებლად. ამიტომ დაგეგმილია 

https://doi.org/10.48614/ggs2520225961
https://doi.org/10.48614/ggs2520225957
https://doi.org/10.48614/ggs2520225958
https://doi.org/10.48614/ggs2520225963


საქართველოში მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ზარალისა და მსხვერპლის მომტანი 5 ტიპის 
ბუნებრივი საშიშროების: მეწყრის, წყალმოვარდნის, ღვარცოფის, გრიგალური ქარისა და სეტყვის 
მთელი ისტორიული დროის განმავლობაში მომხდარი მოვლენების კატალოგირება, მოძიებული 
ძველი და ახალი ანგარიშების, სამეცნიერო სტატიებისა და სხვა საშიშროების მონაცემთა ბაზების 
საფუძველზე. ამ სტატიაში შემუშავებულია ბს მონაცემების შეგროვებისა პრინციპები, ბს 
მოვლენების მაგნიტუდური კლასიფიკაციის  საფუძვლები, რომელებიც გამოყენებულ იქნება ამ 
მოვლენების კატალოგების შედგენისა და მაგნიტუდური ჰარმონიზაციის პროცესში.
2.ინდუსტრიულ ეპოქამდე  ბუნებრივ ელექტრომაგნიტურ ფონს  აყალიბებდა ე.წ. კოსმოსური 
ამინდი და რადიოაქტიური დაშლის პროცესი, მიმიდინარე დედამიწის შიგნით.   დღეს, 
სისტემატურად მზარდი ანტროპოგენული დატვირთვის გამო ადგილი აქვს ადამიანების 
საცხოვრებელი გარემოს პარამეტრების საყოველთაო ცვლილებებს.  ეს პროცესი ეხება მთელ 
დედამიწას, პირველ რიგში  მაღალი ურბანიზაციის მქონე არეებს, სადაც განსაკუთრებით 
საგრძნობია ტექნიკური პროგრესის უარყოფითი სოციოლოგიურ-ფიზიოლოგიური გავლენა 
როგორც გლობალურად მთელ მოსახლეობაზე, ასევე ადამიანთა ცალკეულ  ჯგუფებზე. ამ 
გლობალურ პრობლემას მრავალი ასპექტი გააჩნია, რომელთა შორის  არის ელექტრომაგნიტური 
ფონის არაბუნებრივი ცვლილებების პირობებში მცხოვრებთა ადაპტაციური უნარების გამოკვლევა, 
რომლის მნიშვნელოვანი ელემენტია მოსახლეობის ფონური დაავადებიანობის შედარებითი 
ანალიზი. მაგალითად, უკვე საკმაოდ კარგად არის  ცნობილი კოსმოსური ამინდის მკვეთრი 
ცვლილების ერთერთი გლობალური გამოვლინების, გეომაგნიტური ქარიშხლების კორელაციური 
ეფექტი გულ-სისხლძარღვთა პათოლოგიის მქონე ადამიანების ჯანმრთელობის მდგომარეობის 
გაუარესებას შორის. მიგვაჩნია, რომ ამ კავშირის  ფიზიოლოგიური მექანიზმების  გამოვლენა, 
მზეზე მიმდინარე პროცესების ეფექტების განხილვასთან ერთად, მოითხოვს აგრეთვე დედამიწაზე 
გეომაგნიტური ანომალიების გავლენით გამოწვეული ლოკალურად ცვლადი ბუნებრივი 
ელექტრომაგნიტური ფონის ფიზიოლოგიური ეფექტების შესწავლას. ამ თვალსაზრისით 
საინტერესო აღმოჩნდა წყალწმინდა-ურეკის ლოკალური გეომაგნიტური ანომალიის საკურორტო 
ზონაში მცხოვრები აბორიგენული მოსახლეობისა და გეომაგნიტური თვალსაზრისით უფრო წყნარ 
პირობებში მცხოვრები თელავის რაიონის მოსახლეობის  პირველადი სამედიცინო მონაცემების 
შედარებითი ანალიზი. მიღებული სურათის თანახმად, ურეკი-წყალწმინდის გეომაგნიტური 
ანომალიის გარემოს მახასიათებლების  კომბინაცია ზღვის სანაპიროსათვის დამახასიათებელ 
კოსმოსურ ფაქტორებთან, სავარაუდოდ, საკმაოდ კეთილისმყოფელ გავლენას ახდენს აქ მცხოვრებ 
ადამიანებზე. ასეთი დასკვნის ექსტრაპოლაციიდან გამომდინარე, შეიძლება ზოგადად აიხსნას 
დადებითი თერაპიული ეფექტი იმ ადამიანებშიც, რომლებიც წყალწმინდა-ურეკის საკურორტო 
ზონაში მოკლევადიანად იმყოფებიან დასვენებისა და მკუნალობის მიზნით. 

3.მოყვანილია  საქართველოში  21 მეტეოროლოგიურ სადგურზე წლიური ჯამური ატმოსფერული 
ნალექების საშუალოსა (P)  და რეაქტივირებული და ახალი  მეწყერების შემთხვევების რაოდენობას  
(LS) შორის კავშირის გამოკვლევის შედეგები და აგრეთვე  მოყვანილია LS მნიშვნელობის შეფასება 
2045 წლამდე P-ს პროგნოსტული მონაცემების მიხედვით. ნაშრომში გამოყენებულია საქართველოს 
გარემოს სააგენტოს მონაცემები წლიური ჯამური ატმოსფერული ნალექებისა იმ 21 
მეტეოროლოგიურ სადგურზე, რომლებიც განლაგებულია მეწყრულ ზონებში 1936 -დან 2020 
წლამდე პერიოდისათვის და აგრეთვე მონაცემები LS  -ს შესახებ 1996 -დან 2018 წწ.  პერიოდში. 
მონაცემების ანალიზი ტარდებოდა სტანდარტული მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდების 
გამოყენებით. წლიური ჯამური ატმოსფერული ნალექების სამომავლო ცვლილებების პროგნოზი 
პერიოდულობის გათვალისწინებით ხორციელდებოდა AAA version of the Exponential Smoothing 
(ETS) algorithm -ის გამოყენებით.
კერძოდ მიღებულია შემდეგი :
1981-2020 წლებში 1936-1975  წლებთან შედარებით 11 სადგურზე P-ს საშუალო სიდიდეების  
მნიშვნელოვანი ცვლილება არ შეინიშნება, 6  სადგურზე დაიკვირვება ჯამური ნალექების მატება  
და 4- ზე შემცირება. აღნიშნულ პერიოდში  ყველა სადგურის P –ს საშუალო    მნიშვნელობები  
ცვლილებას არ განიცდიან.
ჩატარებულია ყველა სადგურის საშუალო მნიშვნელობების პროგნოსტული შეფასება 2045 წლამდე 
ნალექების ცვლილებების პერიოდულობის გათვალისწინებით, რომელიც შეადგენს 11 წელს.



  ყველა სადგურის P საშუალოს  მნიშვნელობების და LS-ის კროს-კორელაციურმა ანალიზმა აჩვენა, 
რომ ყველაზე კარგი კორელაციური კავშირი აღნიშნულ პარამეტრებს შორის არსებობს ნალექების 
მონაცემების ხუთწლიანი წინსწრების დროს. ამის გათვალისწინებით მიღებულია წრფივი 
რეგრესიის განტოლება ხუთწლიანი მცოცავი ატმოსფერული ჯამური ნალექების საშუალოსა და  
რე-აქტივირებული და ახალი მეწყერების შემთხვევების ხუთწლიანი მცოცავი საშუალო 
მნიშვნელობას შორის.
  ამ განტოლებისა და P -ს პროგნოსტული მნიშვნელობების გამოყენებით ჩატარებულია   LS -ის 
ხუთწლიანი მცოცავი საშუალო მნიშვნელობების შეფასება 2045 წლამდე.
4. წარმოდგენილია ბათუმში 1956 - 2015 წლებში მისენარდის მიხედვით ჰაერის ეფექტური 
ტემპერატურის საშუალო თვიური მნიშვნელობების   (ET) სტატისტიკური ანალიზის შედეგები. 
შესწავლილი იქნა ET-ს მნიშვნელობების შიდაწლიური განაწილება დროის სამ პერიოდში: 1956-
1985, 1956-2015, 1986-2015 წწ.; მიღებულ იქნა მათი განმეორადობა ET-ს კატეგორიების მიხედვით 
მითითებულ დროში და სხვ. გამოვლინდა კლიმატის ცვლილების გავლენა ET-ს მნიშვნელობებზე.
კერძოდ, ნაჩვენებია, რომ 1986-2015 წწ. 1956-1985 წლებთან შედარებით  ET-ს მნიშვნელობების 
განმეორადობა "Very cold" კატეგორიისთვის შემცირდა 1.7%-დან 1.1%-მდე, "Cold" - შემცირდა 
23.9%-დან 22.8%-მდე, "Cool" - გაიზარდა 35.0%-დან 35.8%-მდე, "Comfortable " - შემცირდა 22.2%-
დან  17.8%-მდე, „Warm“ - გაიზარდა 12.5%-დან 13.9%-მდე, „Hot“ - გაიზარდა 4.7%-დან 8.6%-მდე. 
კვლევის შედეგებს შეუძლია ჰქონდეს პრაქტიკული გამოყენება აჭარაში საკურორტო და 
ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების დაგეგმვისთვის, კლიმატის ცვლილების 
გათვალისწინებით.
5. წარმოდგენილია  მარტივი თერმული ინდექსების ცალკეული კომპონენტების დღე-ღამური 
მნიშვნელობების (ტემპერატურა და ფარდობითი ტენიანობა, ქარის სიჩქარე)  თბილისის 
მოსახლეობის კორონავირუსით ინფიცირების დადებითობის მაჩვენებელზე COVID-19 (IR) 
გავლენის კვლევის შედეგები 2020 წლის 1 სექტემბრიდან  2021 წლის 31 მაისამდე. მიღებულია, 
რომ IR მნიშვნელობები საპირისპირო კორელაციაშია ჰაერის ტემპერატურასა და ქარის 
სიჩქარესთან და დადებითად არის დაკავშირებული ჰაერის ფარდობით ტენიანობასთან.
შესწავლილი იქნა ოთხი განსხვავებული თერმული ინდექსის (ჰაერის ეფექტური  ტემპერატურა 
და Wet-Bulb-Globe-Temperature) გავლენა IR მნიშვნელობებზე, რომლებიც გასაშუალებული არის 
მათი კატეგორიების მასშტაბის დიაპაზონში. აღმოჩნდა, რომ ჰაერის ეფექტური ტემპერატურის 
ზრდა იწვევს IR მნიშვნელობების შემცირებას. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში, თერმულ ინდექსებსა 
და IR მნიშვნელობებს შორის ურთიერთკავშირის  ნიშნადობის  დონე გაცილებით მაღალია, ვიდრე 
IR -სა და ამ ინდექსების ცალკეულ კომპონენტებს შორის ურთიერკავშირის შემთხვევაში.
6. საქართველოს ტერიტორიაზე დიდთოვლობა და ზვავები წელიწადის ცივ პერიოდში ხშირი 
მოვლენაა. ამ სტიქიური მოვლენების განვითარება  იწვევს მნიშვნელოვან ზარალს ქვეყნის 
ეკონომიკისთვის.  დიდთოვლობა და ზვავები იწვევს გზების გადაკეტვასა და გადაადგილების 
შეფერხებას,  ინფრასტრუქტურის დაზიანებას, საფრთხის ქვეშ აყენებს ადამიანთა ჯანმრთელობას. 
ნაშრომში შესწავლილია დიდთოვლობისა და ზვავების შემთხვევები 2014-2018 წლების 
პერიოდისთვის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონაცემების საფუძველზე შედგენილია 
დიდთოვლობისა და ზვავების შემთხვევათა ცხრილი საქართველოს რეგიონების მიხედვით.
ცხრილზე დაყრდნობით, საკვლევი პერიოდისთვის შედგენილია დიდთოვლიანობისა და ზვავების 
გეოინფორმაციული რუკა, რომელიც ასახავს იმ მუნიციპალიტეტებს სადაც განვითარდა 
სტიქიური მოვლენები. 
განხილულია და აღწერილია 2014-2018 წლებში დიდთოვლობისა და ზვავების შედეგად 
მიყენებული ზარალისა და ზიანის შემთხვევები.
7. რეგულარული დაკვირვებების და ექსპერიმენტული გაზომვების მონაცემების ანალიზით 
შესწავლილია 2020 და 2021 წლებში ქ. თბილისის ძირითადი ტრასებზე და მიმდებარე 
ტერიტორიებზე ატმოსფერული  ჰაერის მიწისპირა და სასაზღვრო  ფენაში PM2.5 და PM10-ის 
კონცენტრაციების დროსა და სივრცეში ცვლილება. ნაჩვენებია, რომ კონცენტრაციის საათობრივ 
ცვლილებას ახასიათებს ორი მაქსიმუმი დღის 9-10 სთ და 18-21 სთ-ის ინტერვალში. მიღებულია , 
რომ ,,Lockdown“-თან დაკავშირებული ღონისძიებები იწვევს ქალაქის ჰაერში 
მიკროაეროზოლების კონცენტრაციის მნიშვნელოვან შემცირებას. ნაჩვენებია, რომ 



კონცენტრაციების სიდიდეები ირხევიან ტრასისათვის მახასიათებელი საშუალო მნიშვნელობების 
მახლობლობაში. 

რიცხვითი მოდელირებით  შესწავლილია მტვრის სივრცული განაწილების დღეღამური სურათი 
ზაფხულის და ზამთრის პირობებში, სამხრეთის სუსტი ქარის დროს. მიღებულია 
კონცენტრაციების მნიშვნელობები, რომლებიც რეგულარული დაკვირვებებით  მიღებული 
სიდიდეების ფარგლებშია. დადგენილია, რომ  ძლიერად დამტვერიანებული არეების სივრცული 
განაწილება დამოკიდებულია: ავტოტრანსპორტის მოძრაობის ინტენსივობაზე, 
ავტომაგისტრალების მდებარეობაზე, რელიეფის დინამიკური ზემოქმედებით და ქვეფენილ 
ზედაპირზე თერმული რეჟიმის დღეღამური ცვლილებით ფორმირებულ ლოკალურ 
ცირკულაციურ სისტემებზე. 
8. წარმოდგენილია ინფორმაცია ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენციის 
“დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერების თანამედროვე პრობლემები" შესახებ, რომელიც ჩატარდა 
2022 წლის 21-22 ნოემბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში. კონფერენცია მიეძღვნა დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა მიმართულებებში 
გამოწვევებს და მათი გადაჭრის გზებს.

6.5. სტატიები ISSN/ISBN-ის მითითებით
1) ავტორი/ავტორები
1. Amiranashvili A.
2. Bliadze T., Amiranashvili A., Chkhitunidze M., Laghidze L.
3. ჩიხლაძე ვ., ამირანაშვილი ა., გელოვანი გ., თავიდაშილი ხ., ლაღიძე ლ., ჯამრიშვილი ნ. 
4. Amiranashvili A.G., Bakradze T.S., Erkomaishvili T.G., Ghlonti N.Ya. 
5. Jimsheladze T., Melikadze G., Kobzev G., Tchankvetadze A., Razmadze-Brokishvili T.
6. Amiranashvili A., Chelidze T., Svanadze D., Tsamalashvili T., Tvauri G.  
7. Amiranashvili A., Jamrishvili N., Janelidze I., Pipia M., Tavidashvili Kh.  
8. Amiranashvili A., Basilashvili Ts., Elizbarashvili E., Gaprindashvili G., Varazanashvili O.  
9. ამირანაშვილი ა., ბლიაძე თ., დავითაშვილი მ., ხახიაშვილი მ.
10.ბერძენიშვილი ნ., კირკიტაძე დ.
11. კაპანაძე ნ., მკურნალიძე ი., ფიფია მ.
12. ფიფია მ.
13. კერესელიძე ზ., არზიანი ზ.
14. კერესელიძე ზ., არზიანი ზ.

2) სტატიის სათაური, ISSN, ISBN
1. Variability of the Average Annual Air Temperature in Tbilisi Against the Background of Global Warming in 
1880-2021. ISBN 978-9941-36-030-5, pp. 265-269. http://www.dspace.gela.org.ge/handle/123456789/10118
2. Statistical Analysis of Angstrom Fire Index for Kutaisi, Georgia. ISBN 978-9941-36-030-5, pp. 270-274. 
http://www.dspace.gela.org.ge/handle/123456789/10119
3. ქარბორბალას დამანგრეველი ძალის შეფასება ფოთის ტერმინალის ტერიტორიაზე 2021 წლის 25 
სექტემბრის. ISBN 978-9941-36-030-5, გვ. 275-281, http://www.dspace.gela.org.ge/handle/123456789/10120
4. Comparative Statistical Analysis Of Annual Variation Of The Intensity Of Galactic Cosmic Rays (In 
Tbilisi, Almaty, Apatity, Moscow, Novosibirsk And Rome). E-ISSN 2720-8087, pp. 5-14, 
https://radiobiology.ge/index.php/rrs/article/view/4840
 5. Hydrodynamic Anomalies Related with Preparation of Earthquakes Mag>4 in Georgia (2022). ISBN 978-
9941-36-044-2, pp. 22-25, http://openlibrary.ge/handle/123456789/10286
6. Comparison of Data from Ground-Based and Satellite Measurements of the Monthly Sum of Atmospheric 
Precipitation on the Example of Tbilisi City in 2001-2020. ISBN 978-9941-36-044-2, pp. 154-158, 
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10251
7. Statistical Analysis of the Daily Wind Speed in Tbilisi in 1971-2016. ISBN 978-9941-36-044-2, pp. 159-163, 
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10250
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8. Statistical Analysis of the Number of Days with Hail in Georgia According to Meteorological 
Stations Data in 2006-2021. ISBN 978-9941-36-044-2, pp. 164-168, 
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10249
9. ანგსტრომის სახანძრო ინდექსის ცვალებადობა კახეთში კლიმატის ცვლილების ფონზე. 
ISSN 1512-1135, გვ. 117 – 136.
10. საქართველოში სეტყვისა და ჭექა-ქუხილის პროცესების ზოგიერთი კვლევების მიმოხილვა. 
ISSN 1512-1135, გვ. 57 – 75, (რუსულად).
11. ნალექთა ხელოვნური რეგულირების რეტროსპექტული ანალიზი. ISSN 1512-1135, გვ. 76 – 92.
12. თსუ, მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტში საქართველოში თანამედროვე კლიმატის 
ცვლილების კვლევების შესახებ. ISSN 1512-1135, გვ. 92 – 116, (რუსულად).
13. საქართველოს ჰიდრო ენერგეტიკული პოტენციალის შეფასება და ეკოლოგიური 
პრობლემები.საქართველოს ჰიდრო ენერგეტიკული პოტენციალის შეფასება და ეკოლოგიური 
პრობლემები. ISSN 1512-1135, გვ. 137 – 149.  
14. დედამიწის მაგნიტური ველი და ადამიანი. ISSN 1512-1135, გვ. 150 –157.  

3) ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი
1. II International Scientific Conference “Landscape Dimensions of Sustainable Development Science – 
Carto/GIS – Planning – Governance”, Dedicated to the 75th Anniversary of Professor Nikoloz (Niko) 
Beruchashvili, Proceedings, 12-16 September 2022, Tbilisi
2. II International Scientific Conference “Landscape Dimensions of Sustainable Development Science – 
Carto/GIS – Planning – Governance”, Dedicated to the 75th Anniversary of Professor Nikoloz (Niko) 
Beruchashvili, Proceedings, 12-16 September 2022, Tbilisi
3. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მდგრადი განვითარების ლანდშაფტური 
განზომილება:კვლევა, კარტო/გის, დაგეგმარება, მართვა. ეძღვნება პროფესორ ნიკოლოზ (ნიკო) 
ბერუჩაშვილის 75 წლის იუბილეს, შრომები, 2022 წლის 12-16 სექტემბერი, თბილისი
4. Journal of Radiobilogy and Radiation Safety, E-ISSN 2720-8087, vol. 2, N 3, 2022.
5. International Conference of Young Scientists "Modern Problems of Earth Sciences", Proceedings, Tbilisi, 
November 21-22, 2022
6. International Conference of Young Scientists "Modern Problems of Earth Sciences", Proceedings, Tbilisi, 
November 21-22, 2022
7. International Conference of Young Scientists "Modern Problems of Earth Sciences", Proceedings, Tbilisi, 
November 21-22, 2022
8. International Conference of Young Scientists "Modern Problems of Earth Sciences", Proceedings, Tbilisi, 
November 21-22, 2022
9. მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები, ტომი 75, 2022
10. მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები, ტომი 75, 2022
11. მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები, ტომი 75, 2022
12. მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები, ტომი 75, 2022
13.მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები, ტომი 75, 2022
14. მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები, ტომი 75, 2022

4) გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა

1. თბილისი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
2. თბილისი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
3. თბილისი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
4. თბილისი, ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი
5. თბილისი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
6. თბილისი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
7. თბილისი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
8. თბილისი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
9. თბილისი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
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10. თბილისი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
11. თბილისი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
12. თბილისი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
13. თბილისი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
14. თბილისი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა

5) გვერდების რაოდენობა
1. 5 გვ.
2. 5 გვ.
3. 7 გვ.
4. 10 გვ.
5. 4 გვ.
6. 5 გვ.
7. 5 გვ.
8. 5 გვ.
9. 20 გვ.
10. 19 გვ.
11.17 გვ.
12.24 გვ.
13. 13 გვ.
14. 8 გვ.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. წარმოდგენილია თბილისში საშუალოწლიური ტემპერატურის ცვალებადობის კვლევის 
ზოგიერთი  შედეგი 1880-2021 წლების გლობალური დათბობის ფონზე.
ანალიზისათვის გამოყენებულია საქართველოს გარემოს ნაციონალური სააგენტოს მონაცემები 
(http://www.pogodaiklimat.ru/) და  NASA Goddard Institute for Space Studies 
(https://data.giss.nasa.gov/gistemp/) . 
ჩატარებულია შედარება თბილისში ანომალური საშუალოწლიური ტემპერატურის 
ცვალებადობისა  საშუალო ტემპერატურასთან მიმართებაში 1951-1980 წლებში (Т:ТВ)  ჰაერის 
გლობალური ტემპერატურის ანალოგიურ ანომალიებთან ხმელეთზე და ოკეანის თავზე(Т:ГЛ) 
ჰაერის ტემპერატურასთან ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში(T:NH) და ჰაერის ზონალურ 
ტემპერატურასთან ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში  განედების სხვადასხვა დიაპაზონში(T:24°N-44°N, 
T:24°N-64°N, T:44° N-64°N и T:64°N-90°N).
კერძოდ მიღებულია შემდეგი.
Т:ТВ-ს საშუალო მნიშვნელობა 1980-2021 წლებში შეადგენს 0,05°C  და ყველაზე უკეთ შეესაბამება 
T:GL -ის  (0.06°C) საშუალო მნიშვნელობას. Т:ТВ-სმაქსიმალური მნიშვნელობაა 2.26 °C და ყველაზე 
უკეთ შეესაბამება T:44–64 °N მაქსიმალურ მნიშვნელობას (1.82 °C) . Т:ТВ-ს მინიმალური  
მნიშვნელობა შეადგენს -1.70 °C ყველაზე უკეთ შეესაბამება T:64°N-90°N -ს მაქსიმალურ 
მნიშვნელობას (-1.76 °C). 
Т:ТВ-ს წრფივი კორელაციის კოეფიციენტი კვლევის სხვა პარამეტრებთან იცვლება 0,51-დან 
(Т:64°С-90°С დროს) 0,67-მდე ( Т:24°С-44°С დროს).
Т:ТВ-სსაშუალო მნიშვნელობებს შორის სხვაობა 1992-2021 და 1880-1909 წლებში შეადგენს 1,2°C. და 
ზუსტად ემთხვევა ანლოგიურ სხვაობას T:24°N-64°N -თვის.
ყველა შესასწავლი პარამეტრების ტრენდები დამაკმაყოფილებლად აღიწერება მეოთხე ხარისხის 
პოლინომით. თბილისისათვის დასაშვებია აგრეთვე წრფივი აპროქსიმაცია.
2. ადგილის სახანძრო საშიშროების შესაფასებლად შემუშავებულია მაჩვენებლების ნაკრები. ერთ-
ერთი ასეთი მარტივი ინდექსი არის ანგსტრომის ხანძარმედეგობის ინდექსი (AFI).
ადრე წარმოდგენილი იყო მონაცემები AFI - ის შესახებ  თბილისისა და თელავისათვის. 
წინამდებარე ნაშრომში წარმოდგენილია AFI- ის დღიური მონაცემების სტატისტიკური ანალიზის 
შედეგები ქუთაისისთვის. 



AFI= (R/20) + (27-T)/10, სადაც R - ჰაერის მინიმალური ფარდობითი ტენიანობაა, T- ჰაერის 
მაქსიმალური ტემპერატურა. გამოყენებულია მონაცემები T -სა და R-ის დღიური 
მნიშვნელობებისა 2011-2020 წლების პერიოდისათვის. 
[http://www.pogodaiklimat.ru/archive.php?id=ru&region=07]. AFI-ის მნიშვნელობების გრადაციები 
შემდეგია: : I. AFI ≥ 4.1 –დაბალი საშიშროება, II. AFI = 4.0 ÷ 3.0 - საშუალო საშიშროება, III. AFI = 2.9 
÷ 2.5 - მაღალი საშიშროება , IY. AFI = 2.4 ÷ 2.0 - ძალიან მაღალი საშიშროება, Y. AFI = <2.0 - 
ექსტრემალურად მაღალი საშაშროება.კერძოდ დადგენილია რომ ექსტრემალურად მაღალი 
საშაშროება ქუთაისში დაიკვირვება საშუალოდ 59 დღის განმავლობაში წელიწადში (შემთხვევების 
16.0 % ), ძალიან მაღალი - 46 დღეში (შემთხვევების12.7 % ), მაღალი – 64 დღე წელიწადში 
(შემთხვევების 17.6 % ), საშუალო– 100 დღე წელიწადში  (შემთხვევების 27.5 %), დაბალი– 96 დღე 
წელიწადში  (შემთხვევების 26.2 %).  AFI -ის მნიშვნელობების განმეორადობა მისი სხვადასხვა 
გრადაციებისათვის შემდეგია:  ექსტრემალური – 33,3 % (სექტემბერი), ძალიან მაღალი – 22,6 % 
(აგვისტო), მაღალი– 30,3 % (ივლისი), საშუალო– 37,3 % (ნოემბერი), დაბალი 48.7 %. (იანვარი).
AFI-ის მნიშვნელობები ქუთაისისთვის შედარებულია მათ მნიშვნელობებთან თბილისსა და 
თელავში. კერძოდ დადგენილია რომ ხანძრის ექსტრემალურად მაღალი  საშაშროების  
განმეორადობა ქუთაისში უფრო დაბალია, ვიდრე თბილისში (შემთხვევების 19.1 %) და თელავში 
(შემთხვევების19.1 %). ეს შედეგი კარგ თანხვედრაშია ხანძრებისაგან ტყის საფარის დანაკარგების 
მონაცემებთან იმერეთსა და კახეთში, რომლებიც მითითებულია ზემოთ.
მომავალში დაგაგმილია ამ საკითხზე სამუშაოების გაფართოება (სხვა უფრო რთული სახანძრო 
ინდექსების გამოყენება, მათი ტენდენციების შესწავლა კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით, 
საქართველოს სხვა პუნქტებისთვის  ამ მაჩვენებლის განსაზღვრა და სხვ.). 
3. საქართველო გამოირჩევა რთული ფიზიკურ-გეოგრაფიული და კლიმატური პირობებით, რის 
შედეგადაც ზოგიერთ რეგიონში ადგილი აქვს რიგი მეტეოროლოგიური ელემენტების 
მნიშვნელოვან და მკვეთრ ცვალებადობას.
ამ მხრივ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქარის მახასიათებელი ექსტრემალური სიდიდეების 
შეფასება იმ თვალსაზრისით, რომ ამგვარ მოვლენებს შეუძლია მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენოს 
ქვეყნის სამეურნეო-ეკონომიკურ ინფრასტრუქტურას მათი დამანგრეველი მოქმედების შედეგად.
კვლევაში, როგორც კერძო შემთხვევა,  განხილულია ქარბორბალა, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 
2021 წლის 25 სექტემბერს ქალაქ ფოთის სატვირთო სატერმინალო სივრცეში, რომელმაც 
მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა ერთ-ერთ სატვირთო ტერმინალს.
აღნიშნული ზიანის შესაფასებლად, გამოყენებულ იქნა ტერმინალის ტერიტორიაზე 
დამონტაჟებული სათვალთვალო ვიდეოკამერების მიერ ავტომატურ რეჟიმში  დაფიქსირებული 
მონაცემები, რომელთა საფუძველზეც მოვახდინეთ აღნიშნული სტიქიური პროცესის (გრიგალის) 
სიჩქარის შეფასება. გრიგალში საგნების გადაადგილების სიჩქარეების დასადგენად გამოყენებულ 
იქნა სპეციალური პროგრამა „Mivavi Video Editor Plus“.
აღნიშნული ვიდეომასალის შემდგომი დამუშავების შედეგად დადგინდა, რომ (დროის ერთ-ერთ 
პერიოდში) ქარბორბალას ეპიცენტრში ქარის სიჩქარემ   190-274.6 კმ/სთ სიჩქარეს მიაღწია. 
ეგრეთწოდებულ „ფუძიტას სკალის“ მიხედვით ქარბორბალას (ტორნადოს) ძალა განისაზღვრება 
ქარის სიჩქარით და  თანმხლები შედეგების მიხედვით, რომელიც აღნიშნულ მოვლენას თან 
ახლავს.
შესაბამისად დადგენილ იქნა, რომ ქარბორბალას სიძლიერე განხილული ტერმინალის 
ტერიტორიაზე ე.წ. „ფუძიტას სკალით“  F2-ს შეესაბამება, რაც განპირობებულია ადგილობრივი 
ტერიტორიის სპეციფიკით და დროის  განსახილველ პერიოდში დაფიქსირებული სინოპტიკური 
პროცესებით.
4. წარმოდგენილია გალაქტიკური კოსმოსური სხივების ნეიტრონული კომპონენტის (კს) 
ინტენსივობის წლიური სვლის ფარდობითი სტატისტიკური ანალიზის შედეგები თბილისში, 
ალმაატაში, აპატიტში, მოსკოვში ნოვოსიბირსკში და რომში 1995 -2014 წლებში. წარმოდგენილ 
ნაშრომში მონაცემების ანალიზი განხორციელდა შეთხვევითი მოვლენების ანალიზის 
სტადარტული სტატისტიკური მეთოდებისა და დაკვირვებათა არაშემთხვევითი დროითი რიგების 
მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდების გამოყენებით. კერძოდ მიღებულია შემდეგი. თბილისში 
კს-ის ოცი წლის საშუალო ინტენსივობა უფრო დაბალია  ვიდრე ალმაატაში, მოსკოვში და 
ნოვოსიბირსკში და უფრო მაღალია, ვიდრე აპატიტში და რომში. კს-ს ინტენსივობის რეალური 



მნიშვნელობების წრფივი კორელაციის კოეფიციენტი თბილისსა და გაზომვების სხვა წერტილებს 
შორის იცვლება 0,73- დან  (წყვილი თბილისი-აპატიტი) 0,81-მდე ( (წყვილი თბილისი-რომი). 
ალმაატა და რომი   არის ყველაზე ოპტიმალური პუნქტები კოსმოსური სხივების ინტენსივობის 
ნაკლული მონაცემების აღსადგენად  თბილისში.
გალაქტიკური კოსმოსური სხივების ინტენსივობის დროითი ცვალებადობის რეგრესიის 
განტოლებას ალმაატისათვის აქვს მესამე ხარისხის პოლინომის სახე, გაზომვების დანარჩენი 
წერტილებისთვის კი - მეხუთე ხარისხის პოლინომის.
თბილისსა და გაზომვების სხვა პუქტებს შორის ტრენდი + კს-ის ფონური მდგენელის  
მნიშვნელობების წრფივი კორელაციის კოეფიციენტი იცვლება 0,78-დან ((წყვილი თბილისი-
აპატიტი) 0,87-მდე (წყვილი თბილისი-ალმაატა).
წრფივი კორელაციის კოეფიციენტი კოსმოსური სხივების ინტენსივობის მნიშვნელობების 
შემთხვევით მდგენელებისათვის  თბილისსა და  გაზომვების დანარჩენი პუნქტებს შორის იცვლება 
0,27-დან (წყვილი თბილისი-ალმაატა) 0,65-მდე  (წყვილები  თბილისი-მოსკოვი და თბილისი-
რომი).
წრფივი კორელაციის კოეფიციენტის კავშირს კოსმოსური სხივების ინტენსივობის სხვადასხვა 
კომპონენტებს შორის თბილისსა და  გაზომვების დანარჩენ პუნქტებში (რეალური მონაცემები, 
ტრენდი+ ფონი და შემთხვევითი მდგენელები) თბილისიდან მანძილზე აქვს მეორე რიგის 
პოლინომის სახე. კს-ის ინტენსივობის  რეალური მონაცემებს ძალზე მაღალი რეპრეზენტატულობა 
აქვს 500 კილომეტრამდე გაზომვის წერტილიდან და მაღალი რეპრეზენტატულობა აქვს 3200 
კილომეტრამდე ამ ქალაქიდან.   
5. გეოდინამიკური ცხოვრების თვალსაზრისით, საქართველოს ტერიტორია ერთ-ერთი ყველაზე 
აქტიური რეგიონია. 20 წელიწადზე მეტი ფუნქციონირებდა ჰიდროგეოდინამიკური (წყლის დონე, 
ატმოსფერული წნევა და ჰაერის ტემპერატურა) დაკვირვების სპეციალური ქსელი საქართველოს 
ტერიტორიაზე. ათი ღრმა ჭაბურღილები, რომლებიც ძირითადად განლაგებულია მთავარ გეო-
ფირფიტაზე და ხსნის ღრმა წყალსატევებს. ეს ჭაბურღილები, როგორც მგრძნობიარე დაძაბვის 
მრიცხველები, აღრიცხავდნენ ყველა სახის დეფორმაციას, რომელიც გამოწვეული იყო 
ეგზოგენური (ატმოსფერული წნევა, მოქცევის ვარიაციები და სეზონის ცვალებადობა), ასევე 
ენდოგენური პროცესებით. საქართველოს ტერიტორიაზე დაკვირვებისას დაფიქსირდა წყლის 
დონის მიხედვით სხვადასხვა ანომალიები სეისმურ მოვლენებამდე. დეფორმაციის პროცესების, 
ძლიერი მიწისძვრების და მიწისქვეშა წყლების ჰიდროდინამიკური ვარიაციების 
ურთიერთმიმართების მექანიზმის გამოვლენა საშუალებას მისცემს ახსნას ჰიდროდინამიკური 
ეფექტების ასეთი წინასწარი ქცევა და მიწისძვრების პროგნოზირების მეცნიერულად 
დადასტურებული მეთოდების შემუშავება.
6. შედარებულია ატმოსფერული თვიური ჯამური ნალექების მიწისპირა (Prec_MS) და 
სატელიტური (Prec_Sat) გაზომვების შედეგები თბილისისათვის 2001-2020 წწ.
კერძოდ მიღებულია შემდეგი: მთლიანად დაკვირვების სრული მონაცემების მიხედვით (240 თვე) 
(Prec_MS)- ის სიდიდეები ვარირებენ 0-დან 267,3 მმ., ხოლო (Prec_Sat) 3,0 184,0 მმ. მათი საშუალო 
მნიშვნელობები შეადგენენ 43,6 და 64,8 მმ შესაბამისად. Prec_MS)- ის
საშუალოთვიური მნიშვნელობები ვარირებენ 16,7 მმ (იანვარი) დან 93,2 მმ -მდე (მაისი), ხოლო 
Prec_Sat მნიშვნელობები 32,5 (დეკემბერი) 114,4მმ- მდე (მაისი). მიწისპირა გაზომვების სიდიდეები 
დაბალია სატელიტურ მონაცემებთან შედარებით წლის ყველა თვეებისთვის. Prec_MS და  Prec_Sat 
შორის სხვაობა 20 წლის განმავლობაში მერყეობს -8.8 მმ (ნოემბერი) -33,4 მმ-მდე (მარტი). Prec_MS 
და Prec_Sat საშუალო მნიშვნელობების ფარდობა მერყეობს 40,6 % დან (იანვარი) 81,5 %- მდე 
(მაისი). შესასწავლ პარამეტრებს შორის არსებობს პირდაპირი წრფივი  კორელაციური კავშირი. 
დაკვირვების სრული მონაცემების მიხედვით (240 თვე) კორელაციის კოეფიციენტი ტოლია 0,86 
(მაღალი კორელაცია), ცალკეული თვეებისათვის იცვლება 0,65 დან (ივლისი, საშუალო 
კორელაცია)  0,94-მდე (აპრილი, ძალიან მაღალი კორელაცია). კორელაციის კოეფიციენტი 
შესასწავლი პარამეტრების საშუალო მნიშვნელობებს შორის ტოლია 0,97(ძალიან მაღალი 
კორელაცია)
7. წარმოდგენილია ქარის საშუალოდღიური და მაქსიმალური  სიჩქარის დეტალური 
სტატისტიკური ანალიზის შედეგები თბილისისათვის  1971 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის 31 
დეკემბრამდე. დროის აღნიშნულ პერიოდში ქარის საშუალოდღიური სიჩქარის ცვლილების 



დიაპაზონი შეადგენდა 0 – 14,9  მ/წმ, ხოლო მაქსიმალურისა - 41 მ/წმ -მდე. მიღებულია ქარის  
საშუალოდღიური და მაქსიმალური  სიჩქარის განმეორადობა თბილისში ბოფორტის ქარის სკალას 
მიხედვით. კერძოდ დადგენილია, რომ ქარის მაქსიმალური  სიჩქარის განმეორადობა მოიცავს 
მთლიანად ბოფორტის სკალას. ამავე დროს სკალას დიაპაზონისთვის 8 და მეტი (17,2-20,7 მ/წმ, 
შტომული ქარი და მეტი,  დესტრუქციული პროცესების დასაწყისი გარემოში და და მათი 
გაძლიერება ) მოდის შემთხვევების დაახლოებით 6,5 % (დაახლოებით 24 დღე წელიწადში ). 
კვლევის მთელ პერიოდში დარეგისტრირებულია გრიგალური ქარის 3 შემთხვევა ( ბოფორტის 
სკალას დიაპაზონი - 12, ქარის სიჩქარე > 32,6 მ/წმ, გამანადგურებელი ნგრევა ). ცალკეული 
თვეებისა და წლიური მონაცემების მიხედვით შეისწავლებოდა კორელაციურ-რეგრესიული 
დამოკიდებულება ქარის საშუალო და მაქსიმალური  სიჩქარის დღიურ და საშუალოთვიურ 
მნიშვნელობებს შორის.
8. წარმოდგენილია სეტყვიანი დღეების რაოდენობის შესახებ მონაცემების  სტატისტიკური 
ანალიზი (წლიური და აპრილიდან ოქტომბრამდე პერიოდისათვის)  საქართველოს 43 
დასახლებულ პუნქტში 2006-2021 წლებში. კერძოდ მიღებულია შემდეგი . სეტყვიანი დღეების 
საშუალოწლიური მაქსიმალური რიცხვი დაიკვირვება ახალციხეში (3,4). სეტყვიანი დღეების 
წლიური მაქსიმალური რიცხვი დაიკვირვება მირვეთში (16).  სეტყვიანი დღეების საშუალო 
მაქსიმალური რიცხვი თბილ პერიოდში აგრეთვე დაიკვირვება ახალციხეში (3,3). სეტყვიანი 
დღეების  მაქსიმალური რიცხვი თბილ პერიოდში  დაიკვირვება ხაშურში (9). შესწავლილია 
კლიმატის ზემოქმედება  სეტყვიანი დღეების რაოდენობაზე წლის თბილ პერიოდში.   სეტყვიანი 
დღეების რაოდენობის შედარებამ 30 მეტეოსადგურზე  2006-2021 და 1941 -1990 წლებში აჩვენა რომ 
დროის მეორე პერიოდში პირველთან შედარებით სეტყვიანი დღეების რაოდენობა 18 სადგურზე 
შემცირდა, 10 სადგურზე არ შეცვლილა, ხოლო ერთ სადგურზე გაიზარდა (ქედა).  ამ ნაშრომის  
შედეგები გამოყენებული იქნება საქართველოში  საშიში ბუნებრივი მოვლენების კატალოგის 
შედგენისას. 
9. კახეთის მაგალითზე წარმოდგენილია ანგსტრომის სახანძრო ინდექსის გამოყენების 
რეპრეზენტატულობის გამოკვლევის შედეგები ხანძრის წარმოშობის პირობების შეფასებისათვის 
და აგრეთვე კლიმატის დათბობის ზეგავლენა ხანძარის საშიშროების ხარისხის ცვლილებაზე. 
ანგსტრომის სახანძრო ინდექსი თელავში 2012-2016 წლებში 1973-1977 წლებთან შედარებით 
შეიცვალა შემდეგნაირად: 2012-2016 წლებში 1973-1977 წლებთან შედარებით  ხანძრების გაჩენის 
მაღალი - ექსტრემალური დონე გაიზარდა 125-დან 150 დღემდე წელიწადში (ზრდა თითქმის 20%), 
ხოლო დიაპაზონში--ხანძრების გაჩენის ძალიან მაღალი - ექსტრემალური დონე, გაიზარდა 74-დან 
102 დღემდე წელიწადში (ზრდა თითქმის 38%). ხოლო თვეების მიხედვით 2012-2016 წლებში 1973-
1977 წლებთან შედარებით  სახანძრო საშიშროებით, მაღალი - ექსტრემალური დონე ივნისიდან 
სექტემბრამდე, გაიზარდა 79-დან 104-მდე წელიწადში (მატება თითქმის 32%-ით), ხოლო 
დიაპაზონში ხანძრების გაჩენის ძალიან მაღალი - ექსტრემალური დონე, გაიზარდა 53-დან 84-
დღემდე წელიწადში (მატება 58%-ით). წლის დანარჩენ თვეებში (იანვარი-მაისი, ოქტომბერი-
დეკემბერი), დროის ორივე პერიოდში დღეების რიცხვი ხანძრის საშიშროების დიაპაზონში - 
ხანძრების გაჩენის მაღალი - ექსტრემალური დონე, არ შეცვლილა (46 ორივეში), ხოლო სახანძრო 
საშიშროების დიაპაზონში - ძალიან მაღალი - ექსტრემალური დონე, დროის მეორე პერიოდში 
პირველთან შედარებით შემცირდა 21-დან 18-მდე.
10. ნაშრომში წარმოდგენილია ბოლო ათწლეულების განმავლობაში საქართველოში ჩატარებული 
სეტყვისა და ჭექა-ქუხილის პროცესების ზოგიერთი კვლევების მიმოხილვა.
11. მოცემულ სტატიაში განხილულია 1967-1989 წწ პერიოდში საქართველოს ტერიტორიაზე 
წარმოებულ ნალექთა ხელოვნური  რეგულირების სამუშაოები, როგორც სეტყვასთან ბრძოლის, 
ასევე ნალექთა ხელოვნური გაზრდის მიმართულებით. თითქმის 3 ათწლეულზე მეტი ხნის 
განმავლობაში ჩატარებული  სამუშაოთა გაანალიზებამ გვიჩვენა, რომ აღნიშნულ სამუშაოთა 
განახლების პროცესს წინ უნდა უძღოდეს აღნიშნულ დარგში მიღებული შედეგების დეტალური 
ანალიზი. უნდა მოხდეს დადებითი მხარეების შენარჩუნება, ხოლო დაშვებული შეცდომების 
გათვალისწინება და გამოსწორება. სასურველია ზემოქმედების ჩატარდეს კომპლექსურად, 
როგორც ნალექთა სტიმულირების მიზნით, ისე სეტყვასთან ბრძოლის პროგრამით. 
ექსპერიმენტების გეგმა უნდა ეყრდნობოდეს ზემოქმედების შესაბამისი სტატისტიკური 
მონაცემების ანალიზის შედეგებს, ხოლო ზემოქმედების მეთოდიკა დასაბუთებული უნდა იყოს 



მძლავრ კონვექციურ ღრუბლებში მიმდინარე პროცესების მათემატიკური მოდელირების 
საფუძველზე.
12. წარმოდგენილია თსუ, მ. მოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის მიერ ბოლო 25 წლის 
განმავლობაში ჩატარებული საქართველოში კლიმატის თანამედროვე ცვლილების კვლევების 
მიმოხილვა. წარმოდგენილია მონაცემები ისეთი კლიმატისა და ბიოკლიმატის ელემენტების 
ცვალებადობის შესახებ, როგორიცაა ჰაერის ტემპერატურა, ნალექი, ჰაერის ტენიანობა, ღრუბლის 
საფარი, ქარი, ჭექა-ქუხილი, სეტყვა, ჰაერის ეფექტური ტემპერატურა, ტურიზმის კლიმატური 
ინდექსი, დასვენების კლიმატური ინდექსი და ა.შ. განხილულია სხვადასხვა სტატისტიკური 
მეთოდების გამოყენებით რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურის 
პროგნოზირების საკითხები.
13. დღეს ჰიდროენერგეტიკის პრობლემა საქართველოში განსაკუთრებით აქტუალურია. 
დღევანდელი ვითარება თითქმის ოთხი ათწლეულის წინ განვითარებული პროცესებიდან 
გამომდინარეობს. 
ამიტომ, ბუნებრივია ისმის კითხვა: როგორი იყო საბჭოთა კავშირის არსებობის ბოლო წლებში 
მოთხოვნილება ელექტროენერგიაზე და რანაირად ნაწილდებოდა იგი საქართველოს სახალხო-
სამეურნეო კომპლექსსა და მოსახლეობაზე? საწყის წერტილად მოსახერხებელია ავიღოთ 1988 
წელი, როცა ელექტროენერგიის მოხმარებამ მაქსიმუმს მიაღწია.Aამ წლის განმავლობაში 
საქართველომ დახარჯა 18 მილიარდი კვტ.სთ. ენერგია, საიდანაც მსხვილმა მრეწველობამ 
მოიხმარა 26%, სოფლის მეურნეობამ 6,4%, ტრანსპორტმა - 5%, მშენებლობამ - 2,5%, 
საყოფაცოვრებო-კომუნალურმა  სექტორმა - 21%, სხვა ხარჯებმა შეადგინა 20%, ხოლო 
დანაკარგებმა  და საკუთრივ  ენერგეტიკული  ობიექტების საჭიროებებმა - 18,5%. სხვა ხარჯები 
ნაწილდებოდა მრეწველობის იმ დარგებზე, რომლებიც წამყვანი არ იყო სახალხო მეურნეობაში. 
ძირითადად ეს იყო ადგილობრივი მრეწველობის ობიექტები.  1988  წლის  შემდეგ 
ელექტროენერგიის მოხმარება ყოველწლიურად მცირდებოდა ისე, რომ 1994 წელს, მიახლოებითი 
შეფასებით, სულ მოხმარებული იყო 7-8 მილიარდი კვტ.სთ. ელექტროენერგია, რომლის 25-30% 
იმპორტირებული იყო მეზობელი სახელმწიფოებიდან: სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან და 
თურქეთიდან. ენერგეტიკისა და ჰიდრონაგებობათა სამეცნიერო ინსტიტუტის იმდროინდელი 
გაანგარიშებით 2000 წლისათვის საქართველოს დასჭირდებოდა მინიმუმ 15 მილიარდი კვტ.სთ. 
ელექტროენერგია წლის განმავლობაში, რათა სახალხო-სამეურნეო კომპლექსი ნორმალურად 
ამუშავებულიყო და დაკმაყოფილებულიყო მოსახლეობის მინიმალური საყოფაცხოვრებო 
მოთხოვნები. ასეთი პროგნოზი გულისხმობდა ელექტროენერგიის იმპორტს, დაახლოებით 6 
მილიარდ კვტ.სთ. ოდენობით. იგივე პერიოდისათვის, ევროგაერთიანების ტექნიკური დახმარების 
საბჭოს ექსპერტთა გაანგარიშებით, საქართველოსათვის საკმარისი იქნებოდა 12 მილიარდი 
კვტ.სთ. ენერგია, ანუ დაახლოებით იმდენი, რასაც დღეს მოვიხმართ. თუმცა, ასეთი შეფასება  
გულისხმობდა ენერგო დამზოგი ტექნოლოგიების დანერგვას და ფართოდ გამოყენებას 
მრეწველობასა და სოფლის მეურნეობაში, რაც დღემდე მიუღწეველ ამოცანად რჩება. 
წარსულის მწარე გამოცდილებიდან გამომდინარე ბევრისათვის აშკარა გახდა, რომ  შეუძლებელია 
ქვეყნის სრული დამოუკიდებლობის მიღწევა ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის გარეშე. ამ 
სასიცოცხლო მნიშვნელობის მქონე პრობლემის  გადაწყვეტის ძირითადი ფაქტორია  იმ 
ენერგეტიკული რესურსის რაციონალურად გამოყენება, რომელიც  საქართველოს გააჩნია.  
ბუნებრივია, რომ  ჩვენი მთავარი სიმდიდრეა ჰიდრორესურსი. რადგანაც მდინარეებში წყლის 
ხარჯს მკვეთრად სეზონური ხასიათი აქვს, საბჭოთა პერიოდში ჰიდროენერგეტიკოსები 
აუცილებლად მიიჩნევდნენ  დიდი წყალსაცავების შექმნას, რაც  უმეტესად, კასკადური პრინციპით 
უნდა განხორციელბულიყო. წყალსაცავების მშენებლობას ხშირად თან ახლავს განსაკუთრებულ 
ად უარყოფითი მომენტი. თუმცა, მიკროკლიმატურ ცვლილებებზე აპრიორი ცალსახად 
უარყოფით კონტექსტში მსჯელობა არაკორექტულია, რადგან ატმოსფერო ლოკალურ მასშტაბებში 
არ წარმოადგენს ჩაკეტილ თერმოდინამიკურ სისტემას. ამიტომ, ატმოსფერული პარამეტრების 
მცირე შეშფოთებას არ შეუძლია გამოიწვიოს კატასტროფული შედეგები მასშტაბური კლიმატური 
ცვლილებების სახით. უარყოფითი ეკოლოგიური ზემოქმედების თვალსაზრისით 
თბოელექტროსადგურები ჰიდროელექტროსადგურებზე არა ნაკლები ზიანის მომტანები  არიან.
14. კაცობრიობამ  ევოლუცია განიცადა ბუნებრივი ელექტრული, მაგნიტური და გრავიტაციული 
ველების გარემოში. დედამიწაზე სიცოცხლის ჩასახვას, არსებობასა და განვითარებას 



განსაზღვრავენ კოსმიური ფაქტორები. ჩვენს პლანეტაზე  მიმდინარე ყველა ფიზიკური და 
ბიოქიმიური პროცესების მთავარი მიზეზია მზე, რომლის მოქმედებასაც ცოცხალ ორგანიზმებზე 
რამდენიმე ფაქტორი  განაპირობებს: მზის სითბური ნაკადი,  რადიოაქტიური გამოსხივება და 
აქტივობის დონე. რომელთა გავლენის გამორიცხვაც ცოცხალ არსებებზე არასწორი იქნებოდა. 
მაგრამ, მაღალი სიხშირის ელექტრომაგნიტური ტალღების გარდა, რომელთაც მიეკუთვნებიან 
სითბური ნაკადი და რადიოაქტიური გამოსხივება,  არსებობენ აგრეთვე დაბალი სიხშირის 
ელექტრომაგნიტური  ტალღები, რომლებიც აგრეთვე უკავშირდებიან მზის აქტივობას. ამიტომ, 
საზოგადოების განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს პრობლემა, თუ როგორ მოქმედებენ ცოცხალ 
ორგანიზმებზე ბუნებრივი ფაქტორები, მათ შორის დედამიწის მაგნიტური ველი (გეომაგნიტური 
ველი). ორგანულ მატერიაზე გამჭოლი რადიაციის ზემოქმედების ეფექტები  საკმაოდ კარგად არის 
გამოკვლეული,  თუმცა მაგნიტური (გეომაგნიტური) ველის ცოცხალ უჯრედზე მოქმედების 
მექანიზმი ჯერ კიდევ ბუნდოვანია და მრავალ საიდუმლოს  მოიცავს.

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

7.3. სტატიები
1) ავტორი/ავტორები
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3. Amiranashvili A.G., Khazaradze K.R., Japaridze N.D.
4. Gurchumelia A., Sorriso-Valvo L., Burgess D., Yordanova E., Elbakidze Kh., Kharshiladze O., Kvaratskhelia 
D.

2) სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI ან ISSN
1. The statistical analysis of daily data associated with different parameters of the New Coronavirus COVID-19 
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1. წარმოდგენილია ყოველდღიური მონაცემების რეგულარული სტატისტიკური ანალიზის 
შედეგები, დაკავშირებულები კორონავირუსის COVID-19 პანდემიის ისეთ პარამეტრებთან, 
როგორებიცაა დაინფიცირების დადასტურებული შემთხვევები (C), გამოჯანმრთელების 
შემთხვევები (R), გარდაცვალების შემთხვევები (D) და საქართველოს მოსახლეობის 
დაინფიცირების დონე (I) 2021 წლის 01 სექტემბრიდან 2021 წლის 31 დეკემბამდე. ასევე 
წარმოდგენილია C, D და I -ს მონაცემების თვიური  პროგნოზირების შედეგების ანალიზი. 
ინფორმაცია რეგულარულად იგზავნებოდა დაავადებების კონტროლისა და საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის ნაციონალურ ცენტრში და თავსდებოდა Facebook-ის გვერდზე https: // 
www.facebook.com/Avtandil1948/.
2.წარმოდგენილია ყოველდღიური მონაცემების რეგულარული სტატისტიკური ანალიზის 
შედეგები, დაკავშირებულები კორონავირუსის COVID-19 პანდემიის ისეთ პარამეტრებთან, 
როგორებიცაა დაინფიცირების დადასტურებული შემთხვევები (C), გამოჯანმრთელების 
შემთხვევები (R), გარდაცვალების შემთხვევები (D) და საქართველოს მოსახლეობის 
დაინფიცირების დონე (I) 2022 წლის 01 იანვრიდან 2021 წლის 31 მარტამდე. აგრეთვე 
წარმოდგენილია C, D და I -ს მონაცემების თვიური პროგნოზირების შედეგების ანალიზი. 
ინფორმაცია რეგულარულად იგზავნებოდა დაავადებების კონტროლისა და საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის ნაციონალურ ცენტრში და თავსდებოდა Facebook-ის გვერდზე https: // 
www.facebook.com/Avtandil1948/.
3. წარმოდგენილია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში (სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო) 2020 წლის 
12 მარტიდან 2022 წლის 31 მაისამდე ახალი კორონავირუსით COVID-19-ით ოფიციალურად 
რეგისტრირებული სიკვდილიანობის ყოველდღიური, ყოველკვირეული და ყოველთვიური 
მონაცემების სტატისტიკური ანალიზის შედეგები. 
 ყველა მონაცემი ნორმირებულია 1 მილიონ მოსახლეზე (სიკვდილობის მაჩვენებელი; შემდგომში, 
ეს ნორმირება ყველგან არის გათვალისწინებული). კერძოდ, მიღებული იქნა შემდეგი შედეგები.
სომხეთში დღიური სიკვდილიანობა შეადგენდა საშუალოდ 3.591 (დიაპაზონი: 0-23.622), 
აზერბაიჯანში - 1.184 (დიაპაზონი: 0-10.969), საქართველოში - 5.596 (დიაპაზონი: 0-23.189). 
სომხეთში ჯამური თვიური სიკვდილიანობა იყო 107.9 (ცვალებადობის დიაპაზონი: 1.01-415.4), 
აზერბაიჯანში - 35.6 (ცვალებადობის დიაპაზონი: 0.39-122.9), საქართველოში - 168.1 
(ცვალებადობის დიაპაზონი: 0-547.4).
ამ ქვეყნებს შორის დაფიქსირდა პირდაპირი წრფივი კორელაცია დღიური და ჯამური 
ყოველთვიური სიკვდილიანობის შემთხვევაში.
სიკვდილიანობის შიდაკვირეული დინამიკის ანალიზმა აჩვენა, რომ სომხეთში სამუშაო დღეებში 
საშუალო დღიური სიკვდილიანობა 4.319-ია, შაბათ-კვირას კი - 3.477 (დაახლოებით 24%-იანი 
ზრდა შაბათ-კვირასთან შედარებით); აზერბაიჯანში სამუშაო დღეებში და შაბათ-კვირას საშუალო 
დღიური სიკვდილიანობა შეადგენს შესაბამისად 1.368 და 1.421 (სხვაობა უმნიშვნელოა); 
საქართველოში სამუშაო დღეებში საშუალო დღიური სიკვდილიანობა 7.558-ს შეადგენს, შაბათ-
კვირას კი - 6.855-ს (დაახლოებით 10%-იანი ზრდა შაბათ-კვირასთან შედარებით).
4. შესწავლილი შგ ტალღების ტურბულენტური დინამიკის შედარება დაკვირვებების 
მონაცემებთან. აღნიშნული ანალიზის საფუძველზე გამოვლენილია სუპერდიფუზიის პროცესების 
მნიშვნელოვანი ზეგავლენა ფუნდამენტურ პროცესებზე, ისეთი როგორიცაა დარტყმითი ტალღით 
გამოწვეული აჩქარება და ჰელიოსფეროს ენერგეტიკული ნაწილაკების გავრცელება. ნაჩვენებია 
აგრეთვე, რომ სუსტად დაჯახებად კოსმოსურ პლაზმაში ტურბულენტური კასკადი მეტ წილად 
განაპირობებს ენერგიის წყაროს, რომელიც განიცდის დისიპაციას მცირე მასშტაბიან სხვადასხვა 
კინეტიკურ პროცესებში. გაანალიზებულია ასეთი დისიპაციური მექანიზმები, რომელიც 
მოითხოვს ფლუქტუაციების კარგი სიზუსტით აღწერას, რომელიც  უზრუნველყოფს ენერგიის 
მცირე მასშტაბებში გადატანას. შეფასებულია სხვადასხვა ენერგეტიკული არხების მასშტაბირების 
თვისებებია დგილობრივი ენერგიის გადატანის პროცესების მაგნიტოსფერული ტურბულენტობის 



მესამე რიგის მომენტის მასშტაბირების კანონის გამოყენებით. კერძოდ, ნიშან-სინგულარული 
ანალიზი იძლევა ინფორმაციას დადებითი და უარყოფითი ენერგიის ნაკადების სტრუქტურასა და 
ტოპოლოგიის შესახებ სხვადასხვა არხებში. მიღებული შედეგების საფუძველზე გამოვლენილ და 
დაფუძნებულ იქნა გამოკვლეულ მოვლენებსა დაპროცესებს შორის მიზეზ-შედეგობრივი 
კავშირები.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
1) მომხსენებელი/მომხსენებლები
1. Amiranashvili A. 
2. Bliadze T., Amiranashvili A., Chkhitunidze M., Laghidze L.
3. ჩიხლაძე ვ., ამირანაშვილი ა., გელოვანი გ., თავიდაშილი ხ., ლაღიძე ლ., ჯამრიშვილი ნ.
4. Beglarashvili N.,  Gorgijanidze S., Kobakhidze N., Pipia M., Chikhladze V., Janelidze I., Jincharadze G.
5. Amiranashvili A., Japaridze N., Kartvelishvili L., Khazaradze K., Revishvili A.
6. Amiranashvili A., Chelidze T., Svanadze D., Tsamalashvili T., Tvauri G.
7. Amiranashvili A., Jamrishvili N., Janelidze I., Pipia M., Tavidashvili Kh.
8. Amiranashvili A., Basilashvili Ts., Elizbarashvili E., Gaprindashvili G., Varazanashvili O.  

2) მოხსენების სათაური
1. Variability of the Average Annual Air Temperature in Tbilisi Against the Background of Global Warming in 
1880-2021.
2. Statistical Analysis of Angstrom Fire Index for Kutaisi, Georgia.
3. ქარბორბალას დამანგრეველი ძალის შეფასება ფოთის ტერმინალის ტერიტორიაზე 2021 წლის 25 
სექტემბრის.
4. Heavy Snow and Avalanches on the Territory of Georgia in 2014-2018
5. Changeability the Monthly Mean Values of Air Effective Temperature on Missenard in Batumi in 1956-2015
6. Comparison of Data from Ground-Based and Satellite Measurements of the Monthly Sum of Atmospheric 
Precipitation on the Example of Tbilisi City in 2001-2020
7. Statistical Analysis of the Daily Wind Speed in Tbilisi in 1971-2016
8. Statistical Analysis of the Number of Days with Hail in Georgia According to Meteorological Stations Data 
in 2006-2021

3) ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1. თბილისი, 12-16 სექტემბერი, 2022
2. თბილისი, 12-16 სექტემბერი, 2022
3. თბილისი, 12-16 სექტემბერი, 2022
4. თბილისი, 12-16 სექტემბერი, 2022
5. ბათუმი, 5-6 ივლისი, 2022
6. თბილისი, 21-22 ნოემბერი, 2022
7. თბილისი, 21-22 ნოემბერი, 2022
8. თბილისი, 21-22 ნოემბერი, 2022

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

8. 2. უცხოეთში
1) მომხსენებელი/მომხსენებლები
1. Amiranashvili A., Chelidze T., Svanadze D., Tsamalashvili T., Tvauri G.
2. Elbakidze Kh.

2) მოხსენების სათაური
1. Some Results of a Study of the Relationship Between the Mean Annual Sum of Atmospheric Precipitation 
and Re-Activated and New Landslide Cases in Georgia Taking into Account of Climate Change 



2. Plasma vortices in the near Earth environment

3) ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1. 29 September 2022 - 01 October 2022, Van, Turkey
2. April 27-29, 2022, Barcelona, Spain.

ზღვისა და ატმოსფეროს დინამიკის მოდელირების სექტორი  

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი:
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; 
პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1 . შავი ზღვა-ატმოსფეროს სისტემაში მიმდინარე ჰიდროთერმოდინამიკური და ეკოლოგი-                         
    ური პროცესების  მათემატიკური მოდელირება, მონიტორინგი  და პროგნოზირება.
     მეცნიერების დარგი: გეოფიზიკა
2. სამეცნიერო მიმართულებები: ოკეანოლოგია, მეტეოროლოგია, ატმოსფეროს ფიზიკა.
3. პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები       2014 - 2023

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. დემური დემეტრაშვილი, ფიზ.-მათ მეცნ. დოქტორი - ხელმძღვანელი - სამეცნიერო  
    პროექტის საერთო ხელმძღვანელობა, ზღვის დინამიკისა და ეკოლოგიური ამოცანების  
    მათემატიკური ფორმულირება,სამეცნიერო  სტატიებისა და პრეზენტაციების მომზადება;
    მოდელების კომპიუტერული რეალიზაცია;
    ალექსანდრე სურმავა, ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტორი,  ატმოსფეროს დინამიკისა და ატმოსფე-  
    როს ეკოლოგიური ამოცანების მათემატიკური ფორმულირება, გამოთვლითი 
    ექსპერიმენტების   ჩატარება და შედეგების ანალიზი, სამეცნიერო სტატიებისა და  
    პრეზენტაციების  მომზადება; 
    დიანა კვარაცხელია, აკადემიური დოქტორი - აუზის მასშტაბის ზღვის დინამიკის 
    რიცხვითი  მოდელის საფუძველზე    გამოთვლითი ექსპერიმენტების ჩატარება  და  
    მიღებული შედეგების  ანალიზი. შავი ზღვის ზედა  შერეული ფენის ჰიდროლოგიური 
    სტრუქტუ რის   შესწავლა, თერმოხალინური ველების სივრცით-დროითი განაწილების 
    კანონზომიერებათა გამოკვლევა.   სამეცნიერო სტატიების  მომზადება;
    ვეფხია კუხალაშვილი, დოქტორანტი - ამოცანათა პროგრამული უზრუნველყოფის 
    შემუშავება ფორტრანზე, გამოთვლითი ექსპერიმენტების ჩატარება, მიღებული  
    შედეგების  ვიზუალიზაცია. ქ, თბილისის ატმოსფეროში ავტოტრანსპორტის მიერ 
    გამოფრქვეული მტვრის ნაწილაკების გავრცელების კანონზომიერებათა შესწავლა    
    ექსპერიმენტული და თეორიული მეთოდების გამოყენებით. 

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი 
პროექტების შესრულების შედეგები 

მიმდინარე საანგარიშო წელს პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული 
გრძელვადიანი პროექტის ფარგლებში  ჩატარებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები შეიძლება 
განხილული იქნას, როგორც წინა წელს ჩატარებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების 
გაგრძელება. 



კვლევის ობიექტი იყო შავი ზღვის საქართველოს სექტორში მიმდინარე 
ჰიდროთეროდინამიკური პროცესები და ქ, თბილისისა და მისი შემოგარენის ატმოსფეროში 
ჰიდროთერმოდინამიკური და აეროზოლური ნაწილაკების გავრცელების პროცესები. ასევე, 
გრძელდებოდა მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის შავი ზღვის აუზის მასშტაბის ზღვის 
დინამიკის მოდელის საფუძველზე შავი ზღვის ზედა ტურბულენტური შერევის ფენის 
ჰიდროლოგიური სტრუქტურის გამოკვლევა წლის სხვადასხვა სეზონის პირობებში (დ. 
კვარაცხელია).

შავი ზღვის საქართველოს სექტორში ჰიდროთერმოდინამიკური პროცესების შესწავლას, 
მოდელირებასა და პროგნოზს საფუძვლად უდევს მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის 
ზღვის დინამიკის რეგიონული მოდელი 1 კმ სივრცითი გარჩევისუნარიანობით (RM-IG).  მოდელი 
დაფუძნებულია ოკეანის ჰიდროთერმოდინამიკის განტოლებათა სრული სისტემის ამოხსნაზე 
გახლეჩის ორციკლიანი მეთოდის გამოყენებით და ითვალისწინებს ძირითად ფიზიკურ 
ფაქტორებს. გამოთვლილი პროგნოზული ჰიდროფიზიკური ველების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ 
ზღვის საქართველოს აკვატორიაში ცირკულაციური პროცესები გამოირჩევა დიდი 
მრავალფეროვნებით, რომელსაც თან ახლავს მეზომასშტაბური და სუბმეზომასშტაბური 
გრიგალური სტრუქტურების ფორმირება და ევოლუცია. ასეთი გრიგალური სტრუქტურები 
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ ზღვის გარემოში მოხვედრილი მინარევების სივრცით - დროით 
განაწილებაზე.
          ამჟამად, ზღვისა და ატმოსფეროს დინამიკის მოდელირების სექტორში შექმნილია მდიდარი 
მონაცემთა ბაზა, რომელიც საშუალებას იძლევა მივიღოთ დინების, ტემპერატურის, 
მარილიანობისა და სიმკვრივის სამგანზომილებიანი ველები 1 კმ სივრცითი 
გარჩევისუნარიანობით შავი ზღვის საქართველოს სექტორსა და მიმდებარე აკვატორიაში 2010-2021 
წწ.-ის ნებისმიერი დღისათვის.

 მიმდინარე 2022 წელს გრძელდებოდა გასულ წლებში დაწყებული გამოკვლევები 
მთლიანად შავი ზღვის აუზის მასშტაბით  შავი ზღვის ზედა ტურბულენტურ შერევის ფენაში 
მიმდინარე ჰიდროფიზიკური პროცესების თავისებურებათა შესასწავლად წლის სხვადასხვა 
სეზონის პირობებში (დ. კვარაცხელია). ამ მიზნით გამოიყენებოდა სექტორში შემუშავებული 
მთლიანად აუზის მასშტაბის (basin-scale) ზღვის დინამიკის რიცხვითი მოდელი 5 კმ სივრცითი 
გარჩევისუნარიანობით მრავალწლიური საშუალო კლიმატური მონაცემების გამოყენებით. 
შერეული ფენის სისქის შეფასება ხდებოდა ლიტერატურაში ცნობილი სპეციალური 
კრიტერიუმების გამოყენებით. ჩატარებული რიცხვითი გამოკვლევების ანალიზმა აჩვენა, რომ შავი 
ზღვის ზედა შერეული ტურბულენტური ფენა მნიშვნელოვან ცვლილებებს განიცდის მთელი 
წლის განმავლობაში. 

 მოდელირებულია და შესწავლილია ქ. თბილისის ატმოსფეროში ქალაქის 
ავტოტრანსპორტის მიერ გამოფრქვეული მტვრის ნაწილაკების კონცენტრაციის განაწილებისა და 
გავრცელების პროცესი სხვადასხვა ფონური ატმოსფერული ქარის პირობებში (ა. სურმავა, ვ. 
კუხალშვილი). გამოკვლევები ჩატარებულია  კავკასიის ტერიტორიაზე განვითარებული 
ატმოსფეროს დინამიკის რეგიონული მოდელისა და ატმოსფეროში მინარევების გავრცელების 
დიფუზიური მოდელის შეწყვილების საფუძველზე. ატმოსფეროს დინამიკის მოდელს საფუძვლად 
უდევს ატმოსფეროს ჰიდროთერმოდინამიკის განტოლებათა სრული 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 
ინტეგრირება 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.  
იდენტიფიცირებულია მაღალი დაბინძურების არეების მდებარეობა. მიღებულ  შედეგებს 
მნიშვნელოვანი პრაქტიკული და სამეცნიერო ღირებულება გააჩნიათ. მათ შორის შეიძლება 
დავასახელოთ შემდეგი:  



 ჩატარებულია ქ. თბილისის ატმოსფეროში მტვრის, PM2.5 და PM10 აეროზოლებისთვის 
ლოკალური გავრცელების რიცხვით მოდელირების სერია ტერიტორიისათვის დამახასიათებელი 
ფონური მეტეოროლოგიური პირობების დროს: ფონური ჩრდილოეთის, სამხრეთის, დასავლეთის 
და აღმოსავლეთის სუსტი ქარის დროს. დადგენილია, რომ კონცენტრაციის დღიურ სვლას 
ახასიათებს პერიოდულობა 2 მაქსიმუმით 9-11 და 18-21 საათების ინტერვალებში.

 გამოკვლეულია ქ.თბილისის ატმოსფეროში მიკროაეროზოლების გავრცელების ძირითადი 
თავისებურებანი. ნაჩვენებია, რომ ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ტურბულენტური 
დიფუზია, ადვექციური და კონვექციური გადატანა, რელიეფის დინამიკური ზემოქმედება 
წარმოადგენენ იმ მექანიზმებს, რომლებიც განსაზღვრავენ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების 
დროსა და სივრცეში ევოლუციის პროცესს.

 გამოკვლეულია ატმოსფეროს ფონური დინების განმსაზღვრელი როლი ლოკალური დინებების 
ფორმირებასა და შესაბამისად  ნივთიერებათა სივრცეში გადატანა დიფუზიის პროცესზე. 
დადგენილია ქ. თბილისის ატმოსფეროს მაღალი დაბინძურების და მიკროაეროზოლების 
დაგროვების ზონები სხვადასხვა ფონური ქარების დროს.

აუცილებელია აღინიშნოს, რომ აღნიშნული კვლევების საფუძველზე სექტორის მეცნიერ 
თანამშრომლის ვეფხია კუხალაშვილვი მიერ მომზადებულია სადისერტაციო ნაშრომი „ზღვისა და 
ატმოსფეროს დინამიკისა და ეკოლოგიის ზოგიერთი ამოცანის კომპიუტერული მოდელირება“. 

3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით 
დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
3.2.
1) დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწყებისა და 
დამთავრების წლები

1.  ქ.თბილისის რეგიონის მტვრით, PM2.5, PM10 ნაწილაკებით   დაბინძურების გამოკვლევა 
და 
    პროგნოზი. 
მეცნიერების დარგი: გეოფიზიკა
სამეცნიერო მიმართულება: გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებანი; მეტეოროლოგია და 
ატმოსფეროს ფიზიკა,
პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი: FR- 18-3667
პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები:  2020-2022 
2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
. ალექსანდრე სურმავა - პროექტის ხელმძღვანელი, პროექტის საერთო ხელმძღვანელობა, პროეექტით 
გათვალისწინებული ამოცანების მათემატიკური ფორმულირება, პუბლიკაციების მომზადება.  
. ვეფხია კუხალაშვილი - ძირითადი შემსრულებელი, ქ. თბილისის ატმოსფეროში ავტოტრანსპორტის 
მიერ გამოფრქვეული PM აეროზოლური ნაწილაკების გაზომვითი სამუშაოები, გაზომვის მონაცემთა 
გრაფიკული დამუშავება და ანალიზი. გამოთვლითი ექსპერიმენტების ჩატარება.
. დემური დემეტრაშვილი -  ძირითადი შემსრულებელი, მონაწილეობა გამოთვლითი ექსპერიმენტების 
ჩატარებაში და მიღებული შედეგების ანალიზში. 

2.  ზღვისა და ატმოსფეროს დინამიკისა და ეკოლოგიის ზოგიერთი ამოცანის მათემატიკური 
     მოდელირება. (დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტი)
მეცნიერების დარგი: გეოფიზიკა
სამეცნიერო მიმართულება: ოკეანოლოგია, მეტეოროლოგია, ეკოლოგია 
პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი: PHDF-21-2209, 
პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები: 03.11.2021 – 03.11.2022.
პროექტში ჩართული პერსონალი: დოქტორანტი ვეფხია კუხალაშვილი



დასრულებული კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. დასრულებულ კვლევით პროექტში შესწავლილია ატმოსფეროს ერთ-ერთი ძირითადი 
დამაბინძურებელი ინგრედიენტის მტვრის და მიკრონაწილაკების გავრცელება  ქ.თბილისის და 
მის მიმდებარე ტერიტორიის ატმოსფეროში თეორიულად, ექსპერიმენტული გაზომვებით, 
მათემატიკური და რიცხვითი მოდელირების მეთოდების გამოყენებით. გაანალიზებულია 
ატმოსფეროს დაბინძურების თეორიული გამოკვლევებისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 
ლიტერატურა. ნაჩვენებია, რომ არსებული თეორიული მოდელები პირობითად შეიძლება დაიყოს 
ნახევრად ემპირიულ, გაუსის, ლაგრანჟისა და ეილერის მოდელებად. ნაჩვენებია მათი გამოყენების 
საზღვრები და თავისებურებები. ჩატარებულია ქ.თბილისის და მიმდებარე ტერიტორიის 
ატმოსფეროში ავტოტრანსპორტის მოძრაობის შედეგად წარმოშობილი  მტვრის და 
მიკრონაწილაკების (PM2.5 და PM10) გავრცელების რიცხვითი მოდელირების შედეგების ანალიზი. 
მოდელირება ჩატარებულია მაღალი გარჩევის უნარის მქონე სივრცულ ბადეზე.  შესწავლილია 
კონცენტრაციის ცვლილების კინემატიკა და მისი  სივრცული განაწილებების დღეღამური 
სურათები ფონური აღმოსავლეთისა და დასავლეთის სუსტი, საშუალო და ძლიერი ქარების დროს. 
განსაზღვრულია მტვრის და მიკრონაწილაკების  დაგროვებისა და მაღალი კონცენტრაციების 
არეების მდებარეობა სხვადასხვა მიმართულების ქარების დროს. ქ. თბილისის რელიეფის გავ-
ლენით მიღებული ქარისა და კონცენტრაციის ველების ანალიზით დადგენილია, რომ მაღალი 
კონცენტრაციის ზონების ფორმირება  დამოკიდებულია ტერიტორიის ოროგრაფიაზე, თერმიულ 
პირობებზე და დამტვერიანების წყაროების მდებარეობაზე.  მტვრის დღეღამური ცვლილების 
ციკლში შეიძლება გამოიყოს ოთხი ეტაპი: 6–9  სთ – კონცენტრაციის მომატების, 9–15 სთ – 
კონცენტრაციის მუდმივობის, ან სუსტი შემცირების,  18–21 სთ -  კონცენტრაციის ინტენსიური 
მომატების და 21–6 სთ – ატმოსფეროს თვითდასუფთავების ეტაპები. 

მოდელში გათვალისწინებულია დამტვერიანების გამომწვევი მხოლოდ ერთი წყარო – 
ავტოტრანსპორტი.  არ არის გათვალისწინებული სხვა, შედარებით ნაკლებად მნიშვნელოვანი,  
წყაროები, ისეთი, როგორიცაა მოსახლეობის სამეურნეო საქმიანობით წარმოშობილი მტვერი, 
ბიოგენური და ქვეფენილ ზედაპირზე დაფენილი მტვერი და სხვ. მათი გათვალისწინება და 
მძლავრი კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენება შესაძლებელს გახდის, მოდელი გარკვეული 
მოდიფიკაცის შემდეგ გამოყენებული იქნეს დაბინძურების დონის დიაგნოსტიკური პროგნოზის 
და სხვადასხვა ტერიტორიაზე ატმოსფერული ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა 
დაზუსტებული ფონური კონცენტრაციების განსაზღვრისათვის. ეს უკანასკნელი კი მეტად 
მნიშვნელოვანია ახალი საწარმოების პროექტირების ეტაპზე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 
ანგარიშის  პროექტების დასამუშავებლად. 

2. ვეფხია კუხალაშვილის  დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის გრანტის 
  ფარგლებში მომზადებულია სადისერტაციო ნაშრომი „ზღვისა და ატმოსფეროს 
 დინამიკისა და ეკოლოგიის ზოგიერთი ამოცანის მათემატიკური მოდელირება“  და 
  შესაბამისი ავტორეფერატი. 
  პროექტის რეალიზაციის შედეგად გამოკვლეულია ჰიდროთერმოდინამიკური  
პროცესებისა და მინარევების გავრცელების  თავისებურებანი შავი ზღვის საქართველოს სექტორსა 
და მიმდებარე აკვატორიაში გამოთვლითი ექსპერიმენტების ჩატარების გზით  და რეალური 
მონაცემების გამოყენებით; შესწავლილია შავი ზღვის ძირითადი ჰიდროფიზიკური ველების - 
დინების, ტემპერატურის და მარილიანობის სეზონური და წლიური ცვალებადობის ძირითადი  
თავისებურებანი. გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ ზღვის ზედა ფენის დინამიკური სტრუქტურა 
ხშირად მნიშვნელოვნად განსხვავდება წლის თბილ (აპრილი-ოქტომბერი) და ცივ პერიოდებში 
(ნოემბერი-მარტი). წლის თბილ სეზონში ხშირად დაიკვირვება ბათუმის ანტიციკლონური 
გრიგალი, რომელიც ხასიათდება ცვლადი ინტენსივობით სხვადასხვა წლებში. ბათუმის გრიგალი 
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მარილიანობის ველის განაწილებაზე, რომლის მიმართ ძლიერ 
მგრძნობიარეა ზოგიერთი ზღვის ცოცხალი ორგანიზმი. შავი ზღვის აკვატორიის ზემოთ მოქმედი 
ძლიერი ქარები შემაფერხებელ როლს თამაშობს გრიგალწარმომქმნწლი პროცესების მიმართ და 
გამაგლუვებელ გავლენას ახდენენ ზედაპირულ ცირკულაციაზე. 



ზღვის ცირკულაციური ველი და დინების ტურბულენტური ხასიათი მნიშვნელოვან 
გავლენას ახდენს ნავთობისა და სხვა მინარევების გავრცელების პროცესზე. ზღვის ზედაპირზე 
დაღვრილი ნავთობის ლაქა დიფუზიური და ადვექციური ფაქტორების გავლენით თანდათან 
ფართოვდება და იკავებს მეტ ტერიტორიას, ამავე დროს გადაადგილდება სივრცეში. ნავთობის 
კონცენტრაციები დროთა განმავლობაში მცირდება, რაც გამოწვეულია ნავთობის აფსკის 
დიფუზიური გაფართოებით და ბიოქიმიური ფაქტორებით, რაც მოდელში ირიბადაა 
გათვალისწინებული.

ნატურალური გაზომვებისა და რიცხვითი მოდელირების მეთოდების გამოყენებით 
შესწავლილია ქ. თბილისში და მის მიმდებრე ტერიტორიებზე ატმოსფეროს ძირითადი 
დამაბინძურებელი ინგრედიენტებით მტვრის, PM2.5 და  PM10-ით  კონცენტრაციების განაწილება 
სივრცესა და დროში. 

ჩატარებულია ქ. თბილისის ატმოსფეროში მტვრის, PM2.5 და PM10 აეროზოლებისთვის 
ლოკალური გავრცელების რიცხვითმოდელირების სერია ტერიტორიისათვის დამახასიათებელი 
ფონური მეტეოროლოგიური პირობების დროს: ფონური ჩრდილოეთის,სამხრეთის, დასავლეთის 
და აღმოსავლეთის სუსტი ქარის დროს. დადგენილია, რომ კონცენტრაციის დღიურ სვლას 
ახასიათებს პერიოდულობა 2 მაქსიმუმით 9-11 და 18-21საათების ინტერვალებში.

გამოკვლეულია პირობები, რომლებიც იწვევენ მაღალ დაბინძურებას ან პირიქით - ხელს 
უწყობენ ქალაქის ატმოსფეროს თვითდასუფთავების პროცესებს. კერძოდ: ნაჩვენებია, რომ 
ფონური ჩრდილოეთის სუსტი ქარის დროს ქალაქის ოროგრაფია ხელს უწყობს მის განიავებას და 
მიკრონაწილაკებით დაბინძურება არ არის მაღალი. სამხრეთის ფონური სუსტი ქარის შემთხვევაში 
ატმოსფეროს მიწისპირა ფენაში აეროზოლის გავრცელების უპირატეს მექანიზმს ვერტიკალური 
დაჰორიზონტალური ტურბულენტური დიფუზია წარმოადგენს.

პროექტის ფარგლებში შემუშავებული კომპიუტერული მოდელი შეიძლება ადაპტირებული 
იყოს საქართველოს სხვა ქალაქების დაბინძურების შესწავლისა და დიაგნოსტიკური 
პრონოზირებისათვის.

შესაძლებელია კომპიუტერული მოდელი განვითარებული იქნეს მძლავრ კომპიუტერზე 
რეალიზაციისათვის, რაც მნიშვნელოვნად გააუჯობესებს მის სიზუსტეს და შესაძლებელს გახდის 
მათ გამოყენებას რიგი პრაქტიკული ეკოლოგიური და პროგნოზირების  ამოცანების 
გადასაწყვეტად: გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის პროექტებში დაბინძურების 
ფონური კონცენტრაციების განსაზღვრისათვის, ურბანიზებულ ტერიტორიებზე მაღალი და 
დაბალი დაბინძურების არეალების დადგენისათვის, ქალაქ-გეგმარების პერსპექტიული 
განვითარების პროექტებში დაბინძურების დიაგნოსტიკური პროგნოზირებისათვის.

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
6.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა

1. ნინო ბაგრატიონი, ლეილა გვერდწითელი, ვახტანგ გვახარია, არჩილ ჭირაქაძე, ალექსანდრე 
სურმავა; დარიშხანის სამრეწველო ნარჩენების განთავსება და გავრცელების არეალის 
ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება,  ISBN 978-9941-28-809-8; თბილისი, საგამომცემლო სახლი 
,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“; 121გვ. 
 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1 მონოგრაფიაში განხილულია რაჭისა და ქვემო სვანეთის სამრეწველო რეგიონში დარიშხანის 
სამრეწველო ნარჩენების  განთავსების პირობების ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება , 
აგრეთვე დარიშხანის ტოქსიკური ნარჩენებით დაბინძურების გავრცელების ძირითადი და 
შესაძლო მიმართულებების დადგენა. მოცემულია ჩატარებული ექსპედიციური და ეკოქიმიური 
კვლევის შედეგების მიხედვით მდინარეების  ლუხუნისა და ცხენისწყლის  წყალსა და ფსკერულ  
დანალექებში დარიშხანის  კონცენტრაცია თა განაწილების, გავრცელების რიცხვითი მოდელი 
სტაციონარული წყაროების მიხედვით. გამოცემა განკუთვნილია გარემოსდაცვითი ინჟინერიის, 



საინჟინრო ეკოლოგიის მიმართულებით  მომუშავე დოქტორანტების , მაგისტრანტების , ინჟინერ-
ტექნიკური მუშაკებისა და მეცნიერ თანამშრომლებისათვის. 

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 
(არსებობის შემთხვევაში); ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი; გამოცემის 
ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა

1. Demetrashvili D., Bilashvili K., Machitadze N., Tsintsadze N., Gvakharia V., Gelashvili N.,  
    Trapaidze V.,  Kuzanova I. Numerical study of the distribution of floating debris in the coastal zone of 
    the Black Sea of Georgia.  Journal of the Georgian geophysical Society. 2022, v. 25, № 1, E-ISSN  
    2667-9973, ISSN 1512-1127. DOI: https://doi.org/10.48614/ggs2520224801 (indexed in Google  
    Scholar). 

2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. . ბოლო ათეულ წლებში დიდ შეშფოთებას იწვევს ზღვებისა და ოკეანეების დაბინძურება 
საყოფაცხოვრებო მყარი ნარჩენებით - ბოთლებით, პოლიეთილენის პარკებით, კონსერვის 
ყუთებით და სხვ. გამონაკლისი არც შავი ზღვის წყლებია. მოცემულ სტატიაში   წარმოდგენილია 
საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო წყლებში მცურავი საზღვაო ნარჩენების გავრცელების 
რიცხვითი მოდელირება ზღვის ნარჩენების მონიტორინგის მონაცემების გამოყენებით. 
მონიტორინგი განხორციელდა ფოთისა და ბათუმის სანაპირო წყლებში 2019 წლის სექტემბერში 
ევროკავშირის პროექტის RedMarLitter-ის ფარგლებში. მცურავი საზღვაო ნარჩენების 
მოდელირებისათვის გამოყენებულია მოდელირების სისტემა, რომელიც შედგება 2D 
არასტაციონარული ადვექციურ-დიფუზიური მოდელისაგან და ი.ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოფიზიკის ინსტიტუტის შავი ზღვის დინამიკის 
რეგიონალური მოდელისაგან. ადვექციურ-დიფუზიორი მოდელი შეწყვილებულია ზღვის 
დინამიკის რეგიონულ მოდელთან. ზღვის დინამიკის რეგიონული მოდელი არის შავი ზღვის 
განაპირა აღმოსავლეთი ნაწილის რეგიონული პროგნოზული სისტემის ბირთვი და ეფუძნება 
ოკეანის ჰიდროთერმოდინამიკის განტოლებათა სრულ სისტემას, რომელიც დაწერილია 
დეკარტის კოორდინატთა სისტემაში. გამოთვლითი ექსპერიმენტები ჩატარდა 1 კმ სივრცითი 
გარჩევისუნარიანობით რეალური ცირკულაციური რეჟიმის პირობებში, სადაც მყარი ნარჩენების 
საწყისის ველი განისაზღვრებოდა მონიტორინგის შედეგების გათვალისწინებით.  მოდელირების 
შედეგებმა აჩვენა ადექციური და დიფუზიური პროცესების მნიშვნელოვანი როლი მცურავი მყარი 
ნარჩენების სივრცით-დროით განაწილებაში.

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-
ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების 
რაოდენობა

1. ვეფხია კუხალაშვილი. ზღვისა და ატმოსფეროს დინამიკისა და მინარევების გავრცელების              
    ზოგიერთი ამოცანის მათემატიკური მოდელირება. ახალგაზრდა მეცნიერთა   
    საერთაშორისო კონფერენცია დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერების თანამედროვე 
    პრობლემები, შრომები, ISBN 978-9941-36-044-2, თბილისი, საქართველო, 21-22 ნოემბერი,  
    ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2022 წ. გვ.  
    48-51. http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/254. 
2. Kukhalashvili V., Surmava A., Gigauri N., Intskirveli L., Demetrashvili D. Numerical and 
   experimental investigation of particulate matters 2.5 and 10 distribution in Tbilisi city atmosphere.    
   Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. 2022, t. 16, №3, pp. 60-67 (indexed in 
   Scopus), ISSN 0132-1447.
3.  Demetrashvili D., Kukhalashvili V., Kvaratskhelia D.  Numerical study of some seculiarities of     

https://doi.org/10.48614/ggs2520224801
http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/254


   hydrological mode for the southeastern part of the Black Sea (2010-2021). Bulletin of the Georgian   
   National Academy of Sciences. 2022, t. 16, №4  (indexed in Scopus) ISSN 0132-1447 (ბეჭდვაშია).
4. დემეტრაშვილი დ., კუხალაშვილი ვ., კვარაცხელია დ.   შავი ზღვის ცირკულაციის   
    შესწავლის ისტორია, ცირკულაციის  თავისებურებები და მათი გავლენა ნავთობით 
    დაბინძურების გავრცელებაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ეკოლოგიის  
    თანამედროვე პრობლემები“ შრომათა კრებული. 2022, 16-17 ოქტომბერი, ბათუმი. 2022, ტ.  
    VIII, გვ. 173-177.  ISSN 1512-1976.  
5.  სურმავა ა,  გვერდწითელი ლ, ინწკირველი ლ,  გიგაური ნ;  ქ. თბილისის ატმოსფეროში   
    მტვრის გავრცელების რიცხვითი მოდელირება ზამთარში   დასავლეთის და 
     აღმოსავლეთის ფონური  სუსტი  ქარის დროს; სტუ-ის ჰიდრომეტეოროლოგიისის  
     ინსტიტუტის სამეცნიერო  რეფერირებადი შრომათა კრებული. ტ. 132, 2022, ISSN 1512- 
     0902,  თბილისი, სტუ-ს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა; 8 გვ.
6.   სურმავა ა., კორძახია გ., ინწკირველი ლ., გიგაური ნ.; ქართლის რეგიონში მეზომასშტაბის  
      ატმოსფერული პროცესების და ჰაერის დამტვერიანების რიცხვითი მოდელირება;  
      საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის,, ეკოლოგიის თანამედროვე  პრობლემები“, 
      შრომები. ტ. VIII, 2022, ISSN 1512-1976;  ბათუმი; ი.მ. ,,მარიამ იობიძე“; 4 გვ, 79-82;
 7.  ნიკურაძე თ. რ., გვერდწითელი ლ.ვ., სურმავა ა.ა., ერისთავი დ.ვ.; ქ. რუთავისა და მისი  
     მიმდებარე რეგიონების მოსახლეობის სასმელი წყალმომარაგების სისტემის ეკოქიმიური  
     და მიკრობიოლოგიური ანალიზის შედეგები; საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. No. 1,  
      ნაწ. 95,. ISSN 1512-0287; გვ. 92-99
  8. ნიკურაძე თ. რ., გვერდწითელი ლ.ვ., სურმავა ა.ა., მდინარე ხრამის წყალსა და ფსკერულ  
    დანალექებში მძიმე მეტალების განაწილების რიცხვითი მოდელი. საქართველოს  
     საინჟინრო სიახლენი. 2022, No. 1, ნაწ.. 95, გვ. 100-106. ISSN 1512-0287
 9.  V.G. Kukhalashvili,M. G.Pipia, N. G.Gigauri, A. A. Surmava, L. N. Intskirveli. Sudy of Tbilisi City    
      Atmosphere Pollution with PM2.5 and PM10-Microparticles During  Covid-19 Pandemic Period.  
     Journal of the Georgian Geophysical Society, e-ISSN: 2667-9973, p-ISSN: 1512-1127, Physics of 
     Solid Earth, Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v. 25(1), 2022, pp. – 
10. დემეტრაშვილი დ. საზღვაო პროგნოზის სისტემა და მისი განვითარების პერსპექტივები
      შავი ზღვის საქართველოს სექტორისათვის. მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტის  
      შრომათა კრებული. 2022, ტ. LXXIV, ISSN 1512-1135 (ბეჭდვაშია).  

 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. ამჟამად, ბუნებრივ გარემოში მიმდინარე ჰიდროთერმოდინამიკური და ეკოლოგიური 
პროცესების შესწავლა, მათი მონიტორინგი და პროგნოზი დიდ აქტუალობას იძენს და 
საზოგადოების მდგრადი განვითარების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. წინამდებარე 
სტატიაში  წარმოდგენილია შავ ზღვის საქართველოს სექტორსა და ქ. თბილისისა და მისი 
შემოგარენის ატმოსფეროში მიმდინარე ჰიდროდინამიკური და მინარევების გავრცელების 
პროცესების მათემატიკური მოდელირების ზოგიერთი შედეგი. ამ მიზნით გამოყენებულია შავი 
ზღვისა და ატმოსფეროს  დინამიკის რიცხვითი მოდელები, რომლებთანაც შეწყვილებულია 
მინარევების გავრცელების გადატანა-დიფუზიის მოდელები.  ზღვისა და ატმოსფეროს დინამიკის 
მოდელებს საფუძვლად უდევს ოკეანისა და ატმოსფეროს დინამიკის განტოლებათა სრული 
სისტემები ჰიდროსტატიკურ მიახლოებაში, ხოლო მინარევების გავრცელების მოდელებს - 
გადატანა-დიფუზიის არასტაციონარული განტოლებები.   
2. სტატიაში გამოკვლეულია PM2.5 და PM10 კონცენტრაციების განაწილება თბილისის ატმოს- 
ფეროში COVID-19 პანდემიის პერიოდში (2020-2021) საქართველოს გარემოს დაცვის ეროვ- ნული 
სააგენტოს რეგულარული დაკვირვებების, მობილური აპარატებით „Aeroqual Series 500“ და „TROTEC 
PC220“ სპეციალური ექსპერიმენტული გაზომვის მონაცემების ანალიზისა და რიცხვითი 
მოდელირების მეშვეობით. ნაჩვენებია, რომ კონცენტრაციის საათობრივი ცვალე- ბადობა 
ხასიათდებოდა ორი მაქსიმუმით 09:00 – 10:00 და 18:00 – 21:00 საათის ინტერვალებში და ერთი 
მინიმუმით 00:00-დან 06:00 სთ-მდე. გზის ზოგიერთ მონაკვეთზე შეინიშნებოდა კონ ცენტრაციის 
მკვეთრი მატება, რაც გამოწვეული იყო ადგილობრივი ეკოლოგიური პირობე- ბით. ამ 
მონაკვეთებში PM2.5 და PM10 კონცენტრაციები ზამთარში აღწევდა 1.5 და 2 მაქსი- მალურ დასაშვებ 



კონცენტრაციის მნიშვნელობებს. დადგენილია, რომ სატრანსპორტო მოძრა- ობის „ლოქდაუნთან“ 
დაკავშირებული ღონისძიებები იწვევს მიკროაეროზოლების კონცენ- ტრაციის მნიშვნელოვან 
შემცირებას ქალაქის ატმოსფეროში. თბილისის ტერიტორიაზე საავ- ტომობილო ტრანსპორტით 
გამოწვეული PM2.5 და PM10 კონცენტრაციის ცვლილებების კინე- მატიკა შესწავლილია 
ატმოსფეროში მინარევების გადატანა-დიფუზიის 3D მოდელის გამოყე- ნებით, რომელიც 
შემუშავებულია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. 
ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტში. შესწავლილია მიკროაეროზო- ლების სივრცითი 
განაწილების დღეღამური სურათი. მოდელირებით მიღებული კონცენტრა- ციის მნიშვნელობები 
რეგულარული დაკვირვებით მიღებული მნიშვნელობების ფარგლებშია. დადგენილია, რომ ძლიერ 
დამტვერიანებული არეების მდებარეობა დამოკიდებულია ავტო- ტრანსპორტის მოძრაობის 
ინტენსივობაზე, ავტომაგისტრალების მდებარეობაზე, რელიეფის დინამიკური და თერმული 
ზემოქმედებით გამოწვეულ ლოკალურ ცირკულაციურ სისტე
3. ზღვებისა და ოკეანეების სანაპირო და შელფურ ზონებში ჰიდროთერმოდინამიკური პროცესების 
შესწავლა ფიზიკური ოკეანოგრაფიის ერთ-ერთი მთავარი საკითხია, რადგან ეს ზონები განიცდის 
ყველაზე მნიშვნელოვან ანთროპოგენურ დატვირთვას. ცირკულაციურ პროცესებს, რომლებიც 
მჭიდრო კავშირშია ტემპერატურისა და მარილიანობის ველებთან, მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს 
ზღვის გარემოში სხვადასხვა მინარევების გავრცელებაში. წინამდებარე  სტატიაში, 2010-2021წწ.-ში 
განვითარებული რეგიონული ჰიდროფიზიკური პროცესების ზოგიერთი თავისებურების  
მოდელირებისა და შესწავლის მიზნით შავი ზღვის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში, რომელიც 
მოიცავს შავი ზღვის საქართველოს სექტორსა და მიმდებარე აკვატორიას, გამოყენებულია ოკეანის 
ჰიდროთერმოდინამიკის განტოლებათა  სრულ სისტემაზე დაფუძნებული შავი ზღვის დინამიკის 
რიცხვითი რეგიონული მოდელი. ატმოსფერული ზემოქმედება გათვალისწინებულია ზღვის 
ზედაპირზე ქარის ხახუნის ტანგენციალური დაძაბულობის, სითბური ნაკადების, ატმოსფერული 
ნალექებისა და აორთქლების მოცემით ატმოსფეროს დინამიკის რიცხვითი მოდელების ALADIN 
და SKIRON გამოყენებით. რიცხვითი ექსპერიმენტების ანალიზი აჩვენებს, რომ შავი ზღვის 
საქართველოს სექტორი და მიმდებარე აკვატორია ხასიათდება ჰიდროფიზიკური ველების  
მნიშვნელოვანი სეზონური და წლიური ცვალებადობით, რომელსაც თან ახლავს სხვადასხვა 
მეზომასშტაბური ციკლონური და ანტიციკლონური გრიგალური სტრუქტურების ფორმირება და 
ევოლუცია.
4. წარმოდგენილია შავი ზღვის ცირკულაციის შესწავლის მოკლე ისტორია, ასევე, ზღვის ზოგადი 
ცირკულაციისა და რეგიონული ცირკულაციის დამახასიათებელი თავისებურებები შავი ზღვის 
საქართველოს სექტორში. განიხილება ცირკულაციური პროცესების გავლენა ზღვაში ჩაღვრილი 
ნავთობის გავრცელებაზე. მათემატიკური მოდელირების მეთოდების გამოყენებამ მნიშვნელოვანი 
წვლილი შეიტანა ზღვის ჰიდროლოგიური პროცესების კვლევაში. მ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის 
ინსტიტუტის ზღვისა და ატმოსფეროს დინამიკის მოდელირების სექტორში შემუშავებულია 
აუზის მასშტაბის შავი ზღვის დინამიკის მოდელი 5 კმ სივრცითი გარჩევისუნარიანობით და 
რეგიონული მო-დელი 1 კმ გარჩევისუნარიანობით შავი ზღვის საქართველოს სექტორისათვის, 
რომელთა საფუძველზე შესწავლილია ზღვის ცირკულაციის ზოგიერთი თავისებურებები.
5.  ატმოსფერული პროცესების ევოლუციის 3D რეგიონალური მოდელისა და  მინარევების 
გადატანა - დიფუზიის განტოლების ერთობლივი ინტეგრირებით  რიცხვობრივად 
მოდელირებული და გაანალიზებულია მტვრის  გავრცელება ქ. თბილისის ტერიტორიაზე 
ზამთრის პერიოდში  ფონური დასავლეთის და აღმოსავლეთის სუსტი ქარის დროს. ატმოსფეროს 
დაბინძურების ძირითად წყაროს წარმოადგენს ქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე მოძრავი 
ავტოტრანსპორტი. გამოკვლეულია ძირითადი თავისებურებანი რომლებიც ახასიათებენ რთული 
რელიეფის პირობებში მტვრის სივრცეში გავრცელების პროცესს. შესწავლილია რთული 
რელიეფის როლი პასიური მინარევების დიფუზიის პროცესში, დადგენილია ქალაქის მაღალი 
დამტვერიანების ზონები, აღმოჩენილია განსხვავებები, რომლებიც არსებობენ ზამთრისა და 
ზაფხულის სეზონებში ატმოსფერული ჰაერის დამტვერიანებების სივრცულ განაწილებებს შორის. 
განსაზღვრულია დროის ინტერვალები, როდესაც ფორმირდება ჰაერის მაღალი დამტვერიანება ან 
ხდება ჰაერის თვითდასუფთავების პროცესი. შესწავლილია ატმოსფეროს სასაზღვრო ფენის ქვედა 
ნაწილში მტვრის კონცენტრაციის დროსა და სივრცეში ცვლილება. მიღებულია, რომ 0.8 - 1.5 



ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია (ზდკ) მიიღება დღის 9 და 18 სთ -ზე ქალაქის ცენტრალურ  
და ჩრდილო -აღმოსავლეთ ნაწილებში მდებარე გლდანისა და თემქის რაიონის ტერიტორიებზე.  
6. კავკასიაში ატმოსფერული პროცესების განვითარების 3D რიცხვითი მოდელისა და პასიური 
მინარევების გადატანა-დიფუზიის განტოლების ერთობლივი ინტეგრირებით მოდელირებული და 
გაანალიზებულია ქართლის ტერიტორიაზე მეტეოროლოგიური ველების მეზომასშტაბური 
განაწილება ზაფხულის პერიოდში. შესწავლილია ქართლის რეგიონის ქალაქებში  და 
დასახლებულ პუნქტში ატმოსფეროში არსებული მტვრის გავრცელება მიმდებარე ტერიტორიაზე.
7. . ქალაქ რუსთავისა და მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელი ქუთლიარის მოსახლეობის 
სასმელი წყლის ეკოქიმიური და მიკრობიოლოგიური კვლევის მიხედვით, ასევე ხრამი I და ხრამი 
II რეზერვუარების წყლის ეკოქიმიური და მიკრობიოლოგიური კვლევის შედეგების მიხედვით 
წყლის ხარისხი სრულიად შეესაბამება დადგენილ სასმელ წყლად გამოყენების ხარისხს და 
სასმელი წყლის
ტექნიკური რეგლამენტით დასაშვებ ნორმებს.
8. რიცხვითი მოდელის გამოყენებით გამოკვლეულია მდინარეების ხრამის, მაშავერას და დებედას 
წყლებში მანგანუმის, რკინისა და ალუმინის გავრცელების კინემატიკა სტაციონალური 
დამაბინძურებელი წყაროების შემთხვევაში. მიღებულია ამ მძიმე მეტალების კონცენტრაციის 
განაწილების სურათი მდინარე ხრამში, სოფელი თამარისიდან მდინარე მტკვართან შეერთების 
ადგილამდე. ნაჩვენებია, რომ მდინარე მაშავერას წყალი არის მდინარე ხრამის ძირითადი 
დამაბინძურებელი წყარო. მოდელირების შედეგები შედარებულია ექსპერიმენტული გაზომვების 
მონაცემებთან და მიღებულია დამაკმაყოფილებელი თანხვედრა. უწყვეტ გარემოში ნივთიერების 
გადატანა-დიფუზიის არასტაციონალური წრფივი სამგანზომილებიანი განტოლების საფუძველზე 
მდინარე ხრამის აუზის დამაბინძურებელ ნივთიერებების კონცენტრაციათა გავრცელების 
მოდელირების შედეგები შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას მდინარეების წყლებისა და მათ 
ფსკერულ დანალექებში მძიმე ლითონების განაწილების დასადგენად. 
9. რეგულარული დაკვირვებების და ექსპერიმენტული გაზომვების მონაცემების ანალიზით 
შესწავლილია 2020 და 2021 წლებში ქ. თბილისის ძირითადი ტრასებზე და მიმდებარე 
ტერიტორიებზე ატმოსფერული  ჰაერის მიწისპირა და სასაზღვრო  ფენაში PM2.5 და PM10-ის 
კონცენტრაციების დროსა და სივრცეში ცვლილება. ნაჩვენებია, რომ კონცენტრაციის საათობრივ 
ცვლილებას ახასიათებს ორი მაქსიმუმი დღის 9-10 სთ და 18-21 სთ-ის ინტერვალში. მიღებულია , 
რომ ,,Lockdown“-თან დაკავშირებული ღონისძიებები იწვევს ქალაქის ჰაერში 
მიკროაეროზოლების კონცენტრაციის მნიშვნელოვან შემცირებას. ნაჩვენებია, რომ 
კონცენტრაციების სიდიდეები ირხევიან ტრასისათვის მახასიათებელი საშუალო მნიშვნელობების 
მახლობლობაში. 

რიცხვითი მოდელირებით  შესწავლილია მტვრის სივრცული განაწილების დღეღამური 
სურათი ზაფხულის და ზამთრის პირობებში, სამხრეთის სუსტი ქარის დროს. მიღებულია 
კონცენტრაციების მნიშვნელობები, რომლებიც რეგულარული დაკვირვებებით  მიღებული 
სიდიდეების ფარგლებშია. დადგენილია, რომ  ძლიერად დამტვერიანებული არეების სივრცული 
განაწილება დამოკიდებულია: ავტოტრანსპორტის მოძრაობის ინტენსივობაზე, 
ავტომაგისტრალების მდებარეობაზე, რელიეფის დინამიკური ზემოქმედებით და ქვეფენილ 
ზედაპირზე თერმული რეჟიმის დღეღამური ცვლილებით ფორმირებულ ლოკალურ 
ცირკულაციურ სისტემებზე. 
10. სტატიაში განხილულია რეგიონული საზღვაო პროგნოზის სისტემა და მისი შემდგომი 
განვითარებისა და სრულყოფის პერსპექტივები საქართველოს შავი ზღვის სექტორისათვის. 
რეგიონული პროგნოზის სისტემა, რომელიც შემუშავებულია ევროკავშირირის საერთაშორისო 
სამეცნიერო-ტექნიკური პროექტების ARENA და ECOOP ფარგლებში და წარმოადგენს მთლიანად 
შავი ზღვის დიაგნოზისა და პროგნოზის სისტემის ერთ-ერთ შემადგენელ კომპონენტს, 
უზრუნველყოფს ძირითადი ჰიდროფიზიკური ველების - დინების, ტემპერატურისა და 
მარილიანობის 3 დღიან პროგნოზს შავი ზღვის განაპირა აღმოსავლეთ აკვატორიისათვის 1 კმ 
სივრცითი გარჩევისუნარიანობით, ასევე, ზღვაში მოხვედრილი ნავთობისა და სხვა მინარევების 
გავრცელების პროგნოზს საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში. პროგნოზული სისტემის შემდგომი 
განვითარება დაკავშირებულია  ქარისმიერი ზღვის ზედაპირული ტალღების პროგნოზის 
მოდელის ჩართვასა და ძალიან მაღალი გარჩევისუნარიანი პროგნოზული ქვესისტემის 



შემუშავებასთან აჭარა-ფოთი-ანაკლიის სანაპირო აკვატორიისათვის. საზღვაო რეგიონული 
პროგნოზის სისტემის ახალი ვერსია მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება 
საქართველოს სანაპირო ზონის ეკოლოგიური და ნავიგაციური უსაფრთხოებისათვის.  

7.3. სტატიები
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI;  
ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების რაოდენობა

1.Gurchumelia, A., Sorriso-Valvo, L., Burgess, D., ...Kharshiladze, O., Kvaratskhelia, D., Comparing Quasi-
Parallel and Quasi-Perpendicular Configuration in the Terrestrial Magnetosheath, Multifractal Analysis, 
Frontiers in Physics, Sec. Space Physics,  2022, V10, 903632, PP. 10 ,     
https://doi.org/10.3389/fphy.2022.903632  (indexed in Scopus and  Web of Science ).

2. Demetrashvili D,, Bilashvili K., Machitadze N., Tsintsadze N., Gvakharia V., Gelashvili N., Trapaidze V., 
Kuzanova I.  Numerical modeling of marine litter distribution in Georgian coastal waters of the Black Sea. 
Journal of Environmental Protection and Ecology. 2022, v. 23, N1, pp.516-525. (indexed in Scopus and Web 
of Science).   

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. დედამიწის მაგნიტური გარსი ხასიათდება დიდი ამპლიტუდის მაგნიტური ველის რყევებით. 
ზოგიერთ რეგიონში  მშვილდ-შოკის გეომეტრიიდან გამომდინარე, ეს შეიძლება შეინიშნოს 
რამდენიმე მასშტაბით და აჩვენებს მაგნიტო-ჰიდროდინამიკური ტურბულენტობის ტიპურ 
ნიშნებს. კასეტური მონაცემების გამოყენებით, მაგნიტური ველის სპექტრები და სიბრტყე 
შეინიშნება ორ ინტერვალში, რომლებიც გამოყოფილია მკვეთრი გადასვლით კვაზი-
პარალელურიდან კვაზი-პერპენდიკულარულ მაგნიტურ ველზე მშვილდ-დარტყმის 
ნორმალურთან მიმართებაში. მულტიფრაქტალური განზოგადებული ზომები Dq და შესაბამისი 
მრავალფრაქტალური სპექტრი f(α) შეფასდა მსხვილმარცვლოვანი მეთოდის გამოყენებით. p-
მოდელის მორგება გამოიყენებოდა ერთი პარამეტრის მისაღებად, რათა რაოდენობრივად 
აღეწერათ მრავალფრაქტულობისა და წყვეტილის სიძლიერე. შედეგები აჩვენებს მკაფიო 
გადასვლას და მკვეთრ განსხვავებებს შუალედურ თვისებებში ორი რეგიონისთვის, კვაზი-
პარალელურის უფრო წყვეტილი  ტურბულენტობით .
2. ნაშრომში წარმოდგენილია საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო წყლებში მცურავი საზღვაო 
ნარჩენების განაწილების რიცხვითი მოდელირება ზღვის ნარჩენების მონიტორინგის მონაცემების 
გამოყენებით. მცურავი საზღვაო ნამსხვრევების სიმულაციისთვის გამოიყენება 2D 
არასტაციონარული ადვექციურ-დიფუზიური მოდელი, რომელიც შერწყმულია გეოფიზიკის 
ინსტიტუტის შავი ზღვის დინამიკის რეგიონულ მოდელთან (RM-IG). RM-IG არის რეგიონული 
პროგნოზირების სისტემის ბირთვი შავი ზღვის ყველაზე აღმოსავლეთი ნაწილისთვის და 
დაფუძნებულია ოკეანის ჰიდროთერმოდინამიკის განტოლებების სრულ სისტემაზე, რომელიც 
დაწერილია დეკარტის კოორდინატულ სისტემაში. მოდელირების შედეგებმა აჩვენა ადექციური 
და დიფუზიური პროცესების მნიშვნელოვანი როლი მცურავი მყარი ნარჩენების სივრცით-დროით 
განაწილებაში.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1. დემეტრაშვილი დ., კუხალაშვილი ვ., კვარაცხელია დ.  შავი ზღვის ცირკულაციის   
    შესწავლის ისტორია, ცირკულაციის  თავისებურებები და მათი გავლენა ნავთობით 
    დაბინძურების გავრცელებაზე.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიის 
    თანამედროვე პრობლემები“. 16-17 ოქტომბერი, 2022. ბათუმი, საქართველო.
2 სურმავა ა., კორძახია გ., ინწკირველი ლ., გიგაური ნ.; ქართლის რეგიონში მეზომასშტაბის 

ატმოსფერული პროცესების და ჰაერის დამტვერიანების რიცხვითი მოდელირება; 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209498791
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602562452
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23088135300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508027774
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24166637300
https://doi.org/10.3389/fphy.2022.903632


საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის,, ეკოლოგიის თანამედროვე  პრობლემები“, 
შრომები. ტ. VIII, 2022, ISSN 1512-1976;  ბათუმი; ი.მ. ,,მარიამ იობიძე“; 4 გვ, 79-82;

. 
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში ან სხვა 
გამოცემაში არ გამოქვეყნებულა)

8. 2. უცხოეთში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1. Demetrashvili D., Kukhalashvili V., Kvaratskhelia D. Numerical study of the circulation and its       
    contribution to the distribution of impurities in the southeastern part of the Black Sea. 4th Euro- 
    Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI-22). Sousse, Tunisia, 1-4  
    November, 2022.   
 
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში ან სხვა 
გამოცემაში არ გამოქვეყნებულა)
 ზღვების და ოკეანეების ცირკულაციის პროცესების შესწავლა ფიზიკური ოკეანოგრაფიის ერთ-
ერთი მთავარი სფეროა, რადგან ცირკულაციის მახასიათებლებს მთავარი წვლილი შეაქვს 
თერმოჰალიური ველებისა და სხვადასხვა მინარევების სივრცით-დროით განაწილებაში. 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სანაპირო ზონებში ცირკულაციური და მინარევების 
გავრცელების შესწავლა, რომლებიც უფრო მეტად განიცდიან ანთროპოგენურ დატვირთვას. 
მოცემულ ნაშრომში რიცხვითი ჰიდროდინამიკური რეგიონალური მოდელის საფუძველზე 
განხორციელებულია რეგიონული ცირკულაციური პროცესების მოდელირება და შესწავლილია 
მათი გავლენა დამაბინძურებლების განაწილებაზე ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილში, რომელიც 
მოიცავს საქართველოს საზღვაო სექტორს და მიმდებარე წყლის არეალს. ზღვის გარემოში 
მინარევების განაწილების 2D და 3D მოდელები შეწყვილებულია ზღვის დინამიკის რეგიონულ 
მოდელთან. 2D მოდელი გამოიყენება ზღვის ზედაპირზე ნავთობის ლაქების ტრანსპორტირების 
გამოსათვლელად. ზღვის დინამიკის რეგიონული მოდელი  დაფუძნებულია ოკეანის 
ჰიდროთერმოდინამიკის განტოლებათა სრულ სისტემაზე; მინარევების გავრცელების მოდელები 
ეფუძნება 2D და 3D ადვექციო-დიფუზიის განტოლებებს. ამოცანების რიცხვითი ამოხსნისათვის 
გამოიყენება ორციკლიანი გაყოფის მეთოდი. მოდელები რეალიზებულია 1 კმ 
გარჩევისუნარიანობით შავი ზღვის განაპირა აღმოსავლეთ ნაწილში რეალური შემავალი 
მონაცემების გამოყენებით, რომელთა მიღებაც ინტერნეტის საშუალებით შეგვიძლია. 
ატმოსფერული ზემოქმედება გათვალისწინებლია ატმოსფერული მოდელის SKIRON საშუალებით. 
გამოთვლითმა ექსპერიმენტებმა აჩვენა რეგიონული დინამიკური პროცესების ზოგიერთი 
თავისებურება. მათ შორისაა შემდეგი: ყველა სეზონის განმავლობაში განაპირა აღმოსავლეთ 
აკვატორიაში მუდმივად ადგილი აქვს ანტიციკლონური და ციკლონური გრიგალური 
სტრუქტურების გენერაციასა და დისიპაციას, რომლებიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ 
ნავთობის აფსკის გავრცელების პროცესზე. ხშირად კავკასიის სანაპიროს გასწვრივ ყალიბდება 
ვიწრო ზონა დაახლოებით 20-30 კმ სიგანით, სადაც ინტენსიურად ხდება სუბმესომასშტაბური 
არასტაბილური გრიგალური სტრუქტურების ფორმირება, რომელთა დიამეტრი დაახლოებით  5-
20 კმ-ია. საბოლოო ჯამში, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ჩვენი რიცხვითი ექსპერიმენტების 
შედეგები გვაძლევს ახალ ცოდნას რეგიონული დინამიური პროცესების შესახებ და ხელს უწყობს 
მათ უკეთ გაგებას. 

ჰიდროგეოფიზკისა და გეოთერმიის კვლევითი ცენტრი
 

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი:



1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; 
პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. გეოდინამიური პროცესების ევოლუციის შესწავლა და პროგნოზი. საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებები

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. მელიქაძე გიორგი - შედეგების გაანალიზება;
2. ჯიმშელაძე თამარი -მონაცემთა დამუშავება, საიტზე განთავსება;
3. გენადი კობზევი -მონაცემთა პირველადი დამუშავენა, პროგრამული უზრუნველყოფა;
4. ალექსანდრე ჭანკვეტაძე - მონაცემთა შეგროვება სადგურებიდან და ბაზის შევსება.

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი 
პროექტების შესრულების შედეგები 
2.1. 
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. გეოდინამიური პროცესების ევოლუციის შესწავლა და პროგნოზი. საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებები

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. მელიქაძე გიორგი - შედეგების გაანალიზება;
2. ჯიმშელაძე თამარი -მონაცემთა დამუშავება, საიტზე განთავსება;
3. გენადი კობზევი -მონაცემთა პირველადი დამუშავენა, პროგრამული უზრუნველყოფა;
4. ალექსანდრე ჭანკვეტაძე - მონაცემთა შეგროვება სადგურებიდან და ბაზის შევსება.. 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
მულტიპარამეტრული მონიტორინგი

გეოდინამიური პროცესების ევოლუციის შესწავლისა და პროგნოზის მიზნით, ორგანიზება 
უკეთდება ჰიდროდინამიკურ ყოველწუთიერ დაკვირვებებს რეჟიმულ ქსელზე. ინფორმაციის 
რეალურ დროში შეკრების მიზნით დამონტაჟებულია ციფრული სენსორები, რომლებიც ზომავენ  
ჰიდროდინამიკურ პარამეტრებს (წყლის დონე, ატმოსფერული წნევა და ტემპერატურა). 
სადგურებზე დამონტაჟებულია ამერიკული წარმოების დეიტა ლოგერები (XR5-SE-M), რომლის 
მეშვეობითაც, ხდება მონაცემების დამახსოვრება და ცენტრიდან მოთხოვნისას GSM მობილური 
სისტემების მნეშვეობით ხდება მათი გადასცემა. 

ორგანიზება გაუკეთდა გეომაგნიტურ ყოველწამიან დაკვირვებებს დუშეთის ობსერვატორიაში  და 
ონის სარეჟიმო სადგურებზე. ციფრული ინფორმაცია  ანალოგიურ-ციფრული გარდამსახებისა, 
მინი-კომპიუტერისა და ინტერნეტის მოდემის  მეშვეობით იზომება ავტომატურ რეჟიმში და 
ინტერნეტის მეშვეობით იკრიბებოდა სპეციალურად შექმნილ ინტერნეტ მისამართზე. ამ 
უკანასკნელიდან ხდება მათი ყოველდღიური გადმოწერა და დამუშავება. 

მულტიდისციპლინარული მონაცემთა ბაზის შექმნა და მასალის ანალიზი

მრავალწლიანი დაკვირვების შედეგად, შეიქმნა მულტიპარამეტრულ მონაცემთა ბაზა, რომლის 
შევსება ხდება მთელი პროექტის მიმდინარეობის განმავლობაში - წყლის დონის, წნევის, 
ტემპერატურის და მაგნიტური მონაცემებით, რამაც საშუალება მოგვცა დაგვემუშავებინა უფრო 
გრძელი რიგი მონაცემებისა. პროექტის ამოცანების შესრულების მიზნით შექმნილია მონაცემთა 
ბაზა  MatLab გარემოში, რომელიც ივსება თანდათანობით გაზომილი პარამეტრებით. მომზადდა 



ბაზის ისეთი სტრუქტურა რომელიც შესაძლებელი იყო გაფართოებულიყო ახალი პარამეტრების 
ხარჯზე და მოსახერხებელი იქნება შეგროვებული მასალის შემდგომი ანალიზისათვის. რეჟიმული 
დაკვირვების შედეგად მიღებული მონაცემები მუდმივად თავსდება  ცენტრის საიტზე 
www.hggrc.net საჯარო მოხმარებისათვის.

შემუშავდა სპეციალური პროგრამა SationsMany, რომელიც დაწერილია Matlab-ის გარემოში. 

შემუშავებული პროგრამის SationsMany-ს გამოყენებით ხდება ჰიდროდინამიური მომიტორინგის 
ქსელიდან მიღებული წყლის დონის, ატმოსფერული წნევის, მიკროტემპერატურის მონაცემების, 
ასევე  გეომაგნიტურ  მონაცემთა დამუშავება; აღნიშნული პროგრამით მოხდა კომპლექსური 
მულტიპარამეტრული მონაცემების გაფილტვრა ეგზოგენური სიგნალებისაგან. გამოვლინდა 
მიწისძვრების წინამორბედი ანომალიები და დადასტურდა შემუშავებული დამუშავების მეთოდის 
მაღალი მგრძნობელობა გეოდინამიკური პროცესების მიმართ.

გეოდეფორმაციული პროცესების გავლენა ლოკალურ ჰიდროდინამიურ და გეომაგნიტურ 
მაზასიათებლებზე

თვითოეული სადგურისათვის აგებული იქნა ჰიდროგეოდეფორმაციული ველის სურათი და 
შესწავლილი იქნა მისი დროში და სივრცეში ცვლილება მიწისძვრის მომზადების პერიოდში. 
შესასწავლ პერიოდში საქართველოს ტერიტორიაზე მოხდა რამდენიმე საშუალო კლასის 
მიწისძვრა, რომლის დროსაც დაფიქსირდა ცვლილებები ჰიდროდინამიკურ ველში და შესაბამისად 
ჭაბურღილების დროით მწკრივებში. შეიძლება დავასკვნათ, რომ აღნიშნული მიწისძვრის 
მომზადების პროცესი ნათლად აისახა ჰიდროგეოდეფორმაციული ველის ცვლილებებში და 
რამდენიმე დღით ადრე მოვლენამდე მისმა მნიშვნელობამ მიაღწია დაძაბულობის მაქსიმუმს. ამ 
პერიოდის კრიტიკული დაძაბულობა მკვეთრად აისახა ტერიტორიაზე მდებარე ჭაბურღილების 
რეჟიმში, წყლის დონის ცვლილებების ანომალური მნიშვნელობებით.  

 მიწისძვრის პროგნოზირების სტატისტიკური და არაწრფივი დინამიკური მეთოდების  
გამოყენებით (Machine Learning/Receiver Optimization Characteristic (ML/ROC)) დამუშავდა და 
გაანალიზდა როგორც ჭაბურღილების ასევე მაგნიტური ველის მონიტორინგის შედეგად 
დაგროვილი მასალა. 

2. 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 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.

http://www.hggrc.net/


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 
ორგანიზება, ეკოლოგიური, კლიმატური, ჰიდროგეოდინამიკური, სეისმური პროცესებისა და 
ეკოლოგიური მდგომარეობის კონტროლის მიზნით. ინფორმაციის ოპერატიულ დამუშავებსა 
ცენტრში და სწრაფ რეაგირებას შესაძლო  დარღვევებზე 

ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოs, ვენა, ავსტრია პროექტით ”ატმოსფერულ ნალექებში 
და მდინარეებში იზოტოპების გლობალური ქსელის ფუნქციონირება, მუდმივი მონიტორინგი”
 

 
3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
3.1.



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

3.1.1. საქართველოს გეოთერმული პოტენციალის შესწავლა ჰიდროგეოქიმიური 
და იზოტოპური მეთოდებით 

1) 1.5 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები - დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს 
შემსწავლელი მეცნიერებები; FR18-19173

2) პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები
1. 2019-2023
3) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
იშტვან ფორიჟს -სამეცნიერო ხელმძღვანელი, მონაწილეობს გეოთერმულ უბნებზე მოპოვებული 
გეოლოგიური, ქიმიური და იზოტოპური მონაცემების სინთეზირების პროცესში. ასევე, იგი 
აკონტროლებს კონცეპტუალური მოდელირებისათვის საჭირო მონაცემთა ბაზის სრულყოფას და 
ხელმძღვანელებს  ჰიდროგეოლოგიური მოდელის აგებას.
ძირითადი პერსონალი:
გიორგი მელიქაძე -პასუხისმგებელია კონცეპტუალური და ციფრული მოდელირების 
განხორციელებაზე და რეკომენდაციების შემუშავებაზე
ლიუდმილა ღლონტი-მონაწილეობს სამონიტორინგო სადგურების შერჩევაში და უშუალოდ 
მონიტორინგის პროცესში. ასევე, აწარმოებს არსებული მასალი შეგროვებას, მიმოხილვასა და მათი 
ბაზაში შეტანას. 
 ნინო კაპანაძე  -  მონაწილეობს საველე სამუშაოებში, სინჯების აღებისა და ადგილზე გაზომვების 
ჩათვლით. ამუშავებს მონაცემებს სპეციალიზირებული ქიმიური და გრაფიკული 
კომპიუტერულლი პროგრამების საშუალებით, გეოინფორმაციული სისტემებისათვის ავსებს 
მონაცემთა ბაზებს.
ეკა ცუცქირიძე - ატარებს ქიმიურ და იზოტოპურ ანალიზს ლაბორატორიაში. ასევე, იგი ამზადებს 
რუკებს გეოინფორმაციულ სისტემებში.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2021 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 გამოყენებით. ამისთვის პროექტი ფოკუსირებულია გეოთერმული სისტემების 
კონცეპტუალური ჰიდროთერმული მოდელის შექმნაზე და შემდგომ ციფრული მოდელირების 
განხორციელებაზე გეოლოგიური, ჰიდროგეოლოგიური, ტექტონიკური და გეოქიმიური 
კვლევების შედეგების საფუძველზე. პროექტის თვალსაჩინო შედეგი იქნება გეოთერმომეტრების 
საშუალებით რეზერვუარის ტემპერატურების შეფასება და გეოთერმული პოტენციალის 
უტილიზაციის სტრატეგიის განსაზღვრა მისი პირდაპირი (ელექტროენერგიის წარმოება) ან 
არაპირდაპირი (ურბანული გათბობა, სასათბურე მეურნეობა, თერმული ტურიზმი და სხვ.) 
გამოყენებისას.
პროექტის საწყის ეტაპზე შეგროვილი იქნა არსებული გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური 
მასალა და რუკები. მოხდა მათი გეოინფორმაციულ სისტემებთან მიბმა და ბაზაში შეტანა. 
შემდგომში ეს რუკები გამოყენებული იქნა საველე დასინჯვების პრიოდში. 

საველე დასინჯვები მიმდინარეობდა მობილური ჯგუფის მიერ, რომელიც გადაადგილება 
გზებზე ავტომანქანით და სინჯავდა ყველა ტიპის წყალპუნქტს  (წყარო, მდიანარე, ტბა, ჭა და 
ჭაბურღილი) მთიან რეგიონებში. უშუალოდ წყალპუნქტზე იზომებოდა ფიზიკური პარამეტრები 
(pH, O2, EC, ტემპერატურა) (Multi-340i/SET მეშვეობით. ხდებოდა წყლის სინჯების შეგროვება, 
ქიმიური-ძირითადი იონების (IC Chrotograph,  Spectroquant® Colorimeters, Flame Photometer etc)  



და მათი იზოტოპური შემადგენლობის (Laser Spectrometer და HPLC) დადგენის მიზნით. 
სტაბილური იზოტოპებისა და ჰიდროქიმიური ანალიზები ტარდებოდა გეოფიზიკის 
ინსტიტუტის ლაბორატორიაში. გაზომვის შედეგები შეტანილი იქნა წინასწარ შემუშავებულ 
ბაზაში.

     პროექტის ამოცანების შესასრულებლად შეიქმნა მრავალი პარამეტრის მომცველი მონაცემთა 
ბაზის სტრუქტურა, რომელიც შესაძლებლია დამუშავდეს GIS და სხვა სპეციალიზირებული 
პროგრამების მეშვეობით. მასში თავს იყრის და მუშავდება ყველა სახის გეოლოგიური, 
გეოფიზიკური და ჰიდროგეოლოგიური მასალა და რუკები. ასევე, ზედაპირული და მიწისქვეშა 
წყლების (ჭები და ცხელი წყაროები) ჰიდროგეოქიმიური და იზოტოპური შემადგენლობა,  საველე 
დასინჯვის მონაცემები და მონიტორინგის დროს მოპოვებული მონაცემები.  პროექტის 
განხორციელების შედეგად მიღებული მონაცემები ხელმისაწვდომი იქნება საჯაროდ ვებგვერდის 
საშუალებით (www.hggrc.net).  

ჰიდროქიმიური და იზოტოპური შემადგენლობის მონიტორინგის ქსელის შექმნა

იმისათვის, რომ შესაძლებელი გამხდარიყო კლიმატისა და ეკოლოგიური ფაქტორების თერმული 
წყლის სისტემებზე გავლენის შეფასება, გამოყენებული იქნა მონაცემები და დაემატა ახალი 
სადგურები სხვადასხვა სპეციალური ქსელებს: 

როგორც ატმოსფერულ ნალექებზე, ასევე ზედაპირულ წყლებზე, არაღრმა მიწისქვეშა წყლებსა და 
ღრმა მიწისქვეშა წყლებზე.

ატმოსფერულ ნალექებზე დაკვირვებების მიზნით საქართველოს სოფლის მეურნეობის და 
გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოს ეროვნულს სააგენტოსთან გაფორმებული ურთიერთ 
თანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში, ჰიდრომეტეოროლოგიური დეპარტამენტის 
თანამშრომლების მიერ ყოველთვიურად ხდებოდა სტაბილური იზოტოპების სინჯების აღება მათ 
მეტეო ქსელზე და ჩვენთვის მოწოდება ანალიზისთვის. ასევე, სისტემატიურად გადმოგვეცემოდა.

იგივე სადგურების ყოველდღიური მეტეო მონაცემები (ნალექების რაოდენობა და ჰაერის 
ტემპერატურა). მათ მიერვე ხდება ყოველთვიური სინჯების აღება მდინეების სარეჟიმო 
სადგურებიდანაც. ასევე, წყლის ხარჯის და ტემპერატურის მონაცემების მოწოდება.

ზედაპირულ წყლებში იზოტოპური შემადგენლობის შესწავლის მიზნით, არსებული 
მემორანდუმის ფარგლებში, გაერთიანებული წყლის კომპანიის  თანამშრომლების მიერ ხდებოდა 
წყლის სინჯების ყოველთვიური აღება და მოწოდება.

გარდა ამისა, გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიური დეპარტამენტის არსებულ არაღმა 
ჰიდროგეოლოგიურ ჭაბურღილების ქსელზე ექვს თვეში ერთხელ ატარებდა დასინჯვებს  და 
სტაბილური იზოტოპების სინჯების ჩვენთვის მოწოდებას ანალიზისთვის. ხოლო მათ მიერ 
ხორციელდებოდა იმავე პერიოდის წყლის ქიმიური შემადგენლობის ანალიზი. მიღებული 
მონაცემები ანალიზდება კომპლექსურად.   ამ ქსელიდან დამატებით მოგვეწოდებოდა 
ჰიდროგეოდინამიკური (წყლის დონის წნევა, ტემპერატურა, ატმოსფერული წნევა, EC და ა.შ.) 
პარამეტერბის მონაცემები. მიღებული მონაცემები გამოყენებული იქნება სტაბილური 
იზოტოპებისა და გეოქიმიური პარამეტრების  დროებითი ვარიაციის ხასიათის დასადგენად 
(ფონური მნიშვნელობები, სეზონურობა და სხვა).  

დროითი და სივრცული განაწილება გეოთერმომეტრების დროითი და სივრცული განაწილება
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საველე დასინჯვები ხორციელდებოდა მობილური ჯგუფის მიერ, რომელიც გადაადგილება 
გზებზე ავტომანქანით და სინჯავდა ყველა ტიპის წყალპუნქტის დასინჯვა (წყარო, მდიანარე, ტბა, 
ჭა და ჭაბურღილი) მთიან რეგიონებში. უშუალოდ წყალპუნქტზე იზომებოდა ფიზიკური 
პარამეტრები (pH, O2, EC, ტემპერატურა) (Multi-340i/SET მეშვეობით. ხდებოდა წყლის სინჯების 
შეგროვდება ქიმიური-ძირითადი იონების (IC Chrotograph,  Spectroquant® Colorimeters, Flame 
Photometer etc)  და მათი იზოტოპური შემადგენლობა (Laser Spectrometer და HPLC) დადგენის 
მიზნით. სტაბილური იზოტოპებისა და ჰიდროქიმიური ანალიზები ტარდებოდა გეოფიზიკის 
ინსტიტუტის ლაბორატორიაში. გაზომვის შედეგები შეტანილი იქნა ბაზაში.

 

მულტიპარამეტრული მონაცემთა ბაზის შექმნა

     პროექტის ამოცანების შესასრულებლად შეიქმნა მრავალი პარამეტრის მომცველი მონაცემთა 
ბაზის სტრუქტურა, რომელიც შესაძლებლია დამუშავდეს GIS და სხვა სპეციალიზირებული 
პროგრამების მეშვეობით. მასში თავს იყრის და მუშავდება აგეგმვის დროს აღებული სინჯების 
კოორდინატები, ანალიზის შედეგად გაზომილი წყლის ფიზიკური, ქიმიური და იზოტოპური 
პარამეტრების მნიშვნელობები. ბაზა შემდგომში შეივსება  სხვა პარამეტრებით: მიწისქვეშა 
წყლების დონეები ან წნევები, მეტეოროლოგიური მონაცემები და სხვა. ტესტურად აღიწერება 
ყველა სახის გეოლოგიური, გეოფიზიკური და ჰიდროგეოლოგიური მასალა და რუკები. პროექტის 
განხორციელების შედეგად მიღებული მონაცემები ხელმისაწვდომი იქნება საჯაროდ ვებ-გვერდის 
საშუალებით (www.hggrc.net).  

ჰიდროქიმიური და იზოტოპური შემადგენლობის მონიტორინგის ქსელის შექმნა

იმისათვის, რომ შესაძლებელი გამხდარიყო კლიმატისა და ეკოლოგიური ფაქტორების თერმული 
წყლის სისტემებზე გავლენის შეფასება, გამოყენებული იქნა მონაცემები და დაემატა ახალი 
სადგურები სხვადასხვა სპეციალური ქსელებს: 

როგორც ატმოსფერულ ნალექებზე, ასევე ზედაპირულ წყლებზე, არაღრმა მიწისქვეშა წყლებსა და 
ღრმა მიწისქვეშა წყლებზე.

ატმოსფერულ ნალექებზე დაკვირვებების მიზნით საქართველოს სოფლის მეურნეობის და 
გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოს ეროვნულს სააგენტოსთან გაფორმებული ურთიერთ 
თანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში, ჰიდრომეტეოროლოგიური დეპარტამენტის 
თანამშრომლების მიერ ყოველთვიურად ხდებოდა სტაბილური იზოტოპების სინჯების აღება მათ 
მეტეო ქსელზე და ჩვენთვის მოწოდება ანალიზისთვის. ასევე, სისტემატიურად გადმოგვეცემოდა 
იგივე სადგურების ყოველდღიური მეტეო მონაცემები (ნალექების რაოდენობა და ჰაერის 
ტემპერატურა). მათ მიერვე ხდება ყოველთვიური სინჯების აღება მდინეების სარეჟიმო 
სადგურებიდანაც. ასევე, წყლის ხარჯის და ტემპერატურის მონაცემების მოწოდება.

ზედაპირულ წყლებში იზოტოპური შემადგენლობის შესწავლის მიზნით, არსებული 
მემორანდუმის ფარგლებში, გაერთიანებული წყლის კომპანიის  თანამშრომლების მიერ ხდებოდა 
წყლის სინჯების ყოველთვიური აღება და მოწოდება.

გარდა ამისა, გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიური დეპარტამენტის არსებულ არაღმა 
ჰიდროგეოლოგიურ ჭაბურღილების ქსელზე ექვს თვეში ერთხელ ატარებდა დასინჯვებს  და 
სტაბილური იზოტოპების სინჯების ჩვენთვის მოწოდებას ანალიზისთვის. ხოლო მათ მიერ 
ხორციელდებოდა იმავე პერიოდის წყლის ქიმიური შემადგენლობის ანალიზი. მიღებული 
მონაცემები ანალიზდება კომპლექსურად.   ამ ქსელიდან დამატებით მოგვეწოდებოდა 
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ჰიდროგეოდინამიკური (წყლის დონის წნევა, ტემპერატურა, ატმოსფერული წნევა, EC და ა.შ.) 
პარამეტერბის მონაცემები. მიღებული მონაცემები გამოყენებული იქნება სტაბილური 
იზოტოპებისა და გეოქიმიური პარამეტრების  დროებითი ვარიაციის ხასიათის დასადგენად 
(ფონური მნიშვნელობები, სეზონურობა და სხვა).  

რეჟიმული დაკვირვებები ორგანიზებული იქნა შემდეგ მეტეო-სადგურებზე:

ამბროლაური, ლაგოდეხი.

შემდეგ ჰიდრო-სადგურებზე:

მდინარე რიონი -„ამბროლაურის“, მდინარე ალაზანი-„თელავის“

ზედაპირული წყლების სარეჟიმო სადგურები:

ამბროლაური, სვანეთი,  სამტრედია, თერჯოლა, საჩხერე, ტყიბული, ონი, ლანჩხუთი, ზესტაფონი, 
ბაღდათი, ლაგოდეხი.

გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჭაბურღილები:

დავითიანი, ენისელი, ფანიონი, გრემი, ჯაფარიძე, ჯილეთი, ჯურკვეთი, ხეჩილა, კუჩულა, 
ლელიანი, მაგარო. მანავი, მაზოვკა, მდ. არეშა, მელაანი, მირზაანი, გედიქი, ერეთისკარი, 
საქობო,ვარდისუბანი, აფენი, ჭიკაანი, კუჭატანი, შაქრიანი, გრემი

გეოინფორმაციულ სისტემაში მონაცემთა ბაზის შევსება

გეოთერმული უბნებიდან მიღებული გეოლოგიური, ქიმიური, იზოტოპური მონაცემები თავს 
იყრის ერთიან ბაზაში სადაც ხდება მათი სინთეზი. ამის შემდგომ განხორციელდება სისტემების 
კონცეპტუალური ჰიდროთერმული მოდელის შექმნა, რომელიც აღწერს გეოთერმული სისტემების 
რეზერვუარის ტემპერატურების განვითარების პირობებს.

3.1.2. საქართველოში კლიმატური ცვლილებების ფონზე წყლის რესურსების შეფასების მიზნით 
ეკოლოგიური ტრასერების გამოყენება

1) 1.5 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები - დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს 
შემსწავლელი მეცნიერებები; FR-18-10092;
2) პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები

2019-2022
3) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
გ. მელიქაძე-სამეცნიერო ხელმძღვანელი, ძირითადი პერსონალი:
უზრუნველყოფს მასლათა ანალიზს მოდელირებისათვის საჭირო მონაცემთა ბაზის შექმნას, 
ჩანაწერების ინტერპრეტაციას, იზოტოპური და მიწისქვეშა წყლების ქიმიური ანალიზების 
შედარებას, ჭების მონაცემები და სხვ.). 
მ. თოდაძე - უზრუნველყოფს კველავათა კოორდინაციას, ქიმიურ და იზოტოპურ ანალიზებს.
რ. ჭითანავა - მონაწილეობს  სამონიტორინგო ქსელი მონაცემების მოწოდებასა და მათ 
პირველად დამუშავებაში.
მ. გაფრინდაშვილი - მონაწილეობს  სამონიტორინგო ქსელი მონაცემების მოწოდებასა და მათ 
პირველად დამუშავებაში.
ა. ჭანკვეტაძე - მონაწილეობს ჰიდროქიმიურ და იზოტოპურ რეჟიმულ დაკვირვებების 
მიმდინარეობის უზრუნველყოფაში.



ნ. ჟუკოვა - განახორციელებს მასალათა მათემატიკურ ანალიზს და პროცესების 
მოდელირებას.
 ა. გვენცაძე (ახალგაზრდა მეცნიერი)-მის ფუნქციებს წარმოადგენს საველე-გეოლოგიური 
კვლევები მასალის ინტერპრეტაცია GIS სისტემაში
  თ. ჭიკაძე (ახალგაზრდა მეცნიერი)-მონაწილეობს  აგეგმვით სამუშაოებში.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

კვლევის ძირითადი მიზანია შევისწავლოთ სტაბილური და რადიაქტიური იზოტოპების (18O, 
2H, 3H) და გეოქიმიური ტრასერების (ძირითადი იონები და ინერტული გაზები) სივრცულ-
დროითი განაწილება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ატმოსფერულ ნალექებში, ზედაპირულ 
და მიწისქვეშა წყლებში. ეს მიღწეული იქნება იზოტოპური და გეოქიმიური ტრასეტების 
აგეგმვით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და უფრო დეტალური კვლევებით ორ 
მჭიდროდ დასახლებულ უბანზე დასავლეთ და ცენტრალურ საქართველოში

ამოცანა- წყლის სინჯების აღება სამონიტორინგის პუნქტებიდან 

პროექტის მოქმედების პროცესში ორგანიზებული რეჟიმული დაკვირვებები საქართველოს მთელ 
ტერიტორიაზე განლაგებულ სადგურებზე. მიწისქვეშა წყლების წარმოშობის და მისი 
წყალბრუნვის შესაწვლის მიზნით დაკვირვებები ორგანიზებული იქნა როგორც ატმოსფერულ 
ნალექებზე, ასევე ზედაპირულ წყლებზე, არაღრმა მიწისქვეშა წყლებსა და ღრმა მიწისქვეშა 
წყლებზე.

ატმოსფერულ ნალექებზე დაკვირვებების მიზნით საქართველოს სოფლის მეურნეობის და 
გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოსთან გაფორმებული ურთიერთ 
თანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში, ჰიდრომეტეოლოგიური დეპარტამენტის 
თანამშრომლების მიერ ყოველთვიურად ხდებოდა სტაბილური იზოტოპების სინჯების აღება მათ 
მეტეო ქსელზე და ჩვენთვის მოწოდება ანალიზისთვის. ასევე, სისტემატიურად გადმოგვეცემოდა 
იგივე სადგურების ყოველდღიური მეტეო მონაცემები (ნალექების რაოდენობა და ჰაერის 
ტემპერატურა). მათ მიერვე ხდება ყოველთვიური სინჯების აღება მდინეების სარეჟიმო 
სადგურებიდანაც. ასევე, წყლის ხარჯის და ტემპერატურის მონაცემების მოწოდება.

ზედაპირული წყლებში იზოტოპური შემადგენლობის შესწავლის მიზნით, არსებული 
მემორანდუმის ფარგლებში, გაერთიანებული წყლის კომპანიის  თანამშრომლების მიერ ხდებოდა 
წყლის სინჯების ყოველთვიური აღება და მოწოდება.

გარდა ამისა, გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიური დეპარტამენტი არსებულ არაღმა 
ჰიდროგეოლოგიურ ჭაბურღილების ქსელზე ექვს თვეში ერთხელ ატარებდა დასინჯვებს  და 
სტაბილური იზოტოპების სინჯების ჩვენთვის მოწოდებას ანალიზისთვის. ხოლო მათ მიერ 
ხორციელდებოდა იმავე პერიოდის წყლის ქიმური შემადგენლობის ანალიზი. მიღებული 
მონაცემები ანალიზდება კომპლექსურად.   ამ ქსელიდან დამატებით მოგვეწოდებოდა 
ჰიდროგეოდინამიკური (წყლის დონის წნევა, ტემპერატურა, ატმოსფერული წნევა, EC და ა.შ.) 
პარამეტერბის მონაცემები. მიღებული მონაცემები გამოყენებული იქნება სტაბილური 
იზოტოპებისა და გეოქიმიური პარამეტრების  დროებითი ვარიაციის ხასიათის დასადგენად 
(ფონური მნიშვნელობები, სეზონურობა და სხვა).  

რეჟიმული დაკვირვებები ორგანიზებული იქნა შემდეგ მეტეო-სადგურებზე:

ჭალადიდი, გუდაური, საბუეთი, ბაკურიანი, თელავი ახალქალაკი, ახალციხე, ხერთვისი, ლიკანი, 
გორი



შემდეგ ჰიდრო-სადგურებზე:

მდინარე რიონი „ჭალადიდი“, ხერთვისი-მტკვარი, ხერთვისი-პარავანი

მდინარე მტკვარი „თბილისი“.

ზედაპირული წყლების სარეჟიმო სადგურები:

ხარაგაული, ბაღდადი, ჭიათურა, შორაპანი, ჩოხატაური, ოზურგეთი, საირმი, გურჯაანი,თელავი, 
საგარეჯო, 

გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჭაბურღილები:

ახმეტა, აპენი, არბორშიკი, აზიზგენდი, ბაკურციხე, ბოლნისი, ბრედა, ბურტულა, ბუშეთი, ჩიკაანი, 
გემი, ძველი ქანდა, გურჯაანი სტადიონთან, გურჯჯანი კორპუსთან,  ჰერეთის-წკალი, ჟოტო, 
კაჩრეთი, კალაური, კეშალო, კუჩატანი, 

გეოფიზიკოს ინსტიტუტის ღრმა ჭები

ჭყვიში 

ამოცანა- აგემვისა და მონიტორინგის სინჯების ლაბორატორიული ანალიზი

პროექტის ფარგლებში შეგროვებული სინჯების ტრანსპორტირების შემდგომ მათი ქიმიური და 
იზოტოპური ანალიზები  ხორციელდებოდა თსუ-ს გეოგიზიკის ინსტიტუტის ლაბორატორიაში. 
ქიმიური ანალიზი ტარდებოდა იაპონური წარმოების ხელსაწყოს  IC Chromatograph მეშვეობით, 
ხოლო იზოტოპური ანალიზები ლაზერული სპრექტრომეტრის Picarro მეშვეობით. 

ამოცანა-მულტიპარამეტრული მონაცემთა ბაზა

P Pპროექტის ამოცანების შესრულების მიზნით შეიქმნა მონაცემთა ბაზის ნიმუში-ცხრილი, 
რომელიც ივსება თანდათანობით გაზომილი პარამეტრებით (ნახეთ დანართი). მომზადებულ 
ბაზაში შედის აგეგმვის დროს აღებული სინჯების კოორდინატები, ანალიზის შედეგად გაზომილი 
წყლის ფიზიკური, ქიმიური და იზოტოპური პარამეტრების მნიშვნელობები. ბაზა შემდგომში 
შეივსება  სხვა პარამეტრებით: მიწისქვეშა წყლების დონეები ან წნევები, მეტეოროლოგიური 
მონაცემები და სხვა. ტესტურად აღიჭერება გეოლოგიური, გეოფიზიკური, ჰიდროლოგიური და 
ჰიდროდინამიური კვლევების მონაცემები. 

ამოცანა- საველე დასინჯვები და გაზომვები

პროექტის ფარგლებში დაიწყო საველე დასინჯვები აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს 
დაბლობ რაიონებში. დასინჯვები მიმდინარეობადა საშუალო მასშტაბით 1:500 000 მთიანი 
რეგიონებისათვის და 1:200 000 - დაბლობებისათვის. საველე დასინჯვების მიმდინარეობდა 
მობილური ჯგუფის მიერ, რომელიც გადაადგილება გზებზე ავტომანქანით და სინჯავდა ყველა 
ტიპის წყალპუნქტს (წყარო, მდიანარე, ტბა, ჭა და ჭაბურღილი) მთიან რეგიონებში. უშუალოდ 
წყალპუნქტზე იზომებოდა ფიზიკური პარამეტრები (pH, O2, EC, ტემპერატურა) (Multi-340i/SET 
მეშვეობით. ხდებოდა წყლის სინჯები შეგროვდება ქიმიური-ძირითადი იონების (IC Chrotograph,  
Spectroquant® Colorimeters, Flame Photometer etc)  და მათი იზოტოპური შემადგენლობის (Laser 
Spectrometer და HPLC) დადგენის მიზნით. სტაბილური იზოტოპებისა და ჰიდროქიმიური 
ანალიზები ტარდებოდა გეოფიზიკის ინსტიტუტის ლაბორატორიაში. გაზომვის შედეგები 
შეტანილი იქნა ბაზაში.



ნაწილობრივ დაიწყო მონაცემთა დამუშავება,  რაც ასახული იქნა  სამეცნიერო ჟურნალის 
სტატიაში (იხილეთ დანართი).  

კერძოდ, შესწავლი იქნა  სტაბილური იზოტოპის (18O-2H) საშუალო მნიშვნელობები სხვა და სხვა 
გარემოში. წინასწარი ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ წყლების იზოტოპიური შემადგენლობა 
თავისი მნიშვნელობებით ძირითადად ლაგდება  გლობალურ მეტეოროლოგიულ წყლის ხაზზე, 
რაც ადასტურებს ზოგად კანონზომიერებებს იზოტოპური შემადგენლობის ევოლუციის შესახებ 
სივრცეში,  ატმოსფერული ნალექებიდან,  ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლებისკენ, კვების 
არედან განტვირთვის არისკენ. შემდგომში  (წყვილი იზოტოპების) δ18O-δ2H გრაფიკი 
გამოყენებული იქნება წყლის სინჯებს შორის კავშირის დასადგენად. ნალექებში იზოტოპური 
შემადგენლობის სიმაღლის გრადიენტი მიღებულ მონაცემებზე დაყრდნობით დაგვეხმარება 
განისაზღვროს მნიშვნელოვანი წყალშემცველი ჰორიზონტების კვების არეალები. გეოქიმიური 
შემადგენლობის და ინერტული გაზების ანალიზი შეავსებს ინფორმაციას წყლის გენეზისის, 
გადაადგილების დროის და წყლის ხარისხთან დაკავშირებული რისკების შესახებ. წინასწარი 
შედეგები გამოყენებული იქნება შემდგომში  დაგეგმილი დასინჯვებისთვის.

პროექტის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაოები საშუალებას მოგვცემს შეფასდეს მიწისქვეშა 
წყლის წარმოშობა, განახლებადობა, გადადგილების დრო, დაბინძურების წყაროები, მიწისქვეშა 
წყლებისა და ზედაპირული წყლების ურთიერთქმედება და ინტენსივობა და შექმნის ბაზას 
კლიმატური ცვლილებების ფონზე წყლის ხარისხისა და რაოდენობის ცვლილების ევოლუციის 
ტრენდის დასადგენად.

3.1.3. კლიმატური ცვლილებების ფონზე კარსტული წყლის რესურსების შეფასება 
ბუნებრივი ტრასერების გამოყენებით საქართველოს ტერიტორიაზე

1) 1.5 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები - დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს 
შემსწავლელი მეცნიერებები; FR-18-18411

2) პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები
 2019-2023
3) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
პეტერ მალიკი -სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ხელმძღვანელობას უწევს ბუნებრივი 
ტრასერების სივრცულ დროითი განაწილების შესწავლას, მონიტორინგს და პასუხისმგებელია 
რეკომენდაციების მომზადებაზე. 
ძირითადი პერსონალი:
სოფიო ვეფხვაძე  (ახალგაზრდა მეცნიერი) - უზრუნველყოფს პროექტის ძირითად მენეჯმენტს, 
პასუხისმგებელია საველე დასინჯვებსა და გაზომვებზე, მონაცემთა შეგროვებასა და 
ლაბორატორიული ანალიზების შესრულებაზე. 
ლიუდმილა ღლონტი - პაუხისმგებელია ბუნებრივი ტრასერების სივრცულ დროითი განაწილების 
შესწავლაზე, აგეგმვისა და მონიტორინგის საკითხებზე.
გენადი კობზევი - უზრუნველყოფს პროგრამირებისა და მოდელირების საკითხებს, 
სამონიტორინგო სამუშაოებს, პასუხისმგებელია მონაცემთა ბაზის ნიმუშის შემუშავებაზე, ბაზის 
შევსებაზე და ციფრული და კონცეპტუალური მოდელის შექმნაზე.
თორნიკე ჭიკაძე (ახალგაზრდა მეცნიერი)  - მონაწილეობს  საველე დასინჯვებში და გაზომვებში, 
ასევე სამონიტორინგო სამუშაოებსა და სინჯების შეგროვეაააი.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)



კვლევის მიზანს წარმოადგენს სასმელი წყლის რესურსების შესწავლა საქართველოს 
ტერიტორიაზე. პროექტის განხორციელებისა და კარსტულ წყლებზე ჩატარებული კვლევების 
შედეგების  გაანალიზების მიზნით, პირველ რიგში მოხდა ძველი ლიტერატურილი მასალის 
შესწავლა, რაც  გამოყენებულ იქნება შემდგომ კვლევების განხორციელებისას. 

ბუნებრივი ტრასერების სივრცულ დროითი განაწილების შესწავლა

საქართველოში არსებული ბუნებრივი ტრასერების ძველი მონაცემების შეგროვება

განხორციელდა ძველი ლიტერატურილი მასალის შესწავლა, კარსტულ წყლებზე ჩატარებული 
კვლევების შედეგების  გასაანალიზებრად. შეგროვებული ინფორმაცია გამოყენებული იქნება 
შემდგომ კვლევებში.

საველე დასინჯვები და გაზომვები

პროექტის ფარგლებში დაიწყო  ჰიდროგეოლოგიური, ჰიდროქიმიური და იზოტოპური საველე 
დასინჯვები. უშუალოდ  ველზე იზომებოდა წყლის ფიზიკური პარამეტრები (pH, O2, EC, 
ტემპერატურა),  ჰიდროქიმიური ლაბორატორიის საშუალებით (Multi-340i/SET,). დაისინჯებოდა 
ყველა ტიპის წყალ-პუნქტი (წყაროები, ჭაბურღილები, ჭები, მდინარეები). გეოფიზიკის 
ინსტიტუტის ლაბორატორიაში,  აღებულ სინჯებში იზომებოდა მთავარი მაკრო და 
მიკროკომპონენტები IC Chrotograph,  Spectroquant® Colorimeters, Flame Photometer etc)  და მათი 
იზოტოპური შემადგენლობა (Laser Spectrometer და HPLC). სტაბილური იზოტოპებისა და 
ჰიდროქიმიური ანალიზები ტარდებოდა გეოფიზიკის ინსტიტუტის ლაბორატორიაში. გაზომვის 
შედეგები შეტანილი იქნა ბაზაში.

ნაწილობრივ გაგრძელდა მონაცემთა დამუშავება,  

ბუნებრივ ტრასერებზე მონიტორინგი 

საქართველოს ტერიტორიაზე სამონიტორინგო სადგურების შერჩევა და დაკვირვებების 
ორგანიზება ბუნებრივი ტრასერების დროითი განაწილების შესწავლის მიზნით განხორციელდება 
მდინარეების, ატმოსფერული ნალექებისა და მიწისქვეშა წყლების იზოტოპური შემადგენლობის 
ყოველთვიური მონიტორიგი. 

რეჟიმული დაკვირვებები ორგანიზებული იქნა შემდეგ მეტეო-სადგურებზე: საჩხერი; ქუთაისი

სადგურებზე განხორციელდება ტემპერატურისა და ნალექების ყოველდღიური გაზომვები, ასევე 
ყოველთვიურად მოხდება სინჯების აღება იზოტოპური ანალიზისათვის. 

ასევე, დაკვირვებები ორგანიზებული იქნება მდინარეებზე, სადაც ყოველთვიურად მოხდება 
სინჯების აღება და განხორციელდება წყლის ტემპერატურის, დონისა და ხარჯის ყოველდღიური 
გაზომვები.
ჰიდრო-სადგურებზე:

მდინარე რიონი „ამბროლაურის“ ჰიდრო-საგუშაგო: მდინარე ალაზანი „თელავის“ ჰიდრო-
საგუშაგო: „ფასმასურის“ კარსტული ღელე; მდინარე იორის ალაზანი -შაქრიანი, ლაგოდეხი

გაერთიანებული წყლის კომპანიასთან არსებული მემორანდუმის საფუძველზე ყოველთვიურად 
იღებდნენ სინჯებს შემდეგი ზედაპირული წყლების სარეჟიმო სადგურებიდან:



ამროლაური, ნაქალაქევი, ცოდნისწყალი, ფასმასური, ჯვარიპატიოსანი, ხარაგაული, კრიშის 
სათავე, მაზოვკა, შრომის სათავე.

თსუ-სა და გარემოს ეროვნული სააგენტოს შორის არსებული შეთანხმების საფუძველზე, 
პარალელურად მოხდება სინჯების შეგროვება და მიწოდება თსუ-ს ჰიდროგეოფიზიკისა და 
გეოთერმიის კვლევითი ცენტრისასთვის გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ. მათზე 
დამონტაჟებული ხელსაწყოების მეშვეობით მოხდება ტემპერატურის, ელექტროგამტარობის, 
მინერალიზაციისა და pH-ის საათობრივი მონაცემების გაზომვები და მონაცემთა ონლაინ გადაცემა 
კვლევით ცენტრში. სრული ქიმიური ანალიზები ჩატარდება ყოველ 6 თვეში.

გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჭაბურღილები:

ახალსოფელი, აფენი, არტალა, ბაგები, ბარჯისკევი, ჩალადიდი, მუხრანი, ნაეესაკაბო, ნასამხრალი, 
ოლე, პატარა ჩალაური, პატარ ქანდა, პატარძელი, ქვემო მაჩხაანი, ქვემო მაღარო, სანავარდო, 
სარტიჩჰალა, შაქრიანი, შუხუთი, თამარიანი, წეროვანი, ტულარი, თუშურები, ვაჩნაზიანი, 
ველისციხე, წიკაანთსელი, ზეგაანი, ზემო ქედი

გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, სამონიტორინგო ქსელში ასევე ჩაერთო თსუ-ს ღრმა ჭები.

ღრმა წყალშემცველ ჰორიზონტიანი ჭაბურღილების ქსელი 

ჰერეთის კარი და სორტუანი

აგეგმვისა და მონიტორინგის სინჯების ლაბორატორიული ანალიზი 

პროექტის ფარგლებში შეგროვებული სინჯების ტრანსპორტირების შემდგომ მათი ქიმიური და 
იზოტოპური ანალიზები  ხორციელდებოდა თსუ-ს გეოფიზიკის ინსტიტუტის ლაბორატორიაში. 
ქიმიური ანალიზი ტარდებოდა იაპონური წარმოების ხელსაწყოს  IC Chromatograph მეშვეობით, 
ხოლო იზოტოპური ანალიზები ლაზერული სპრექტრომეტრის Picarro მეშვეობით (დანართი). 

მონაცემთა ბაზის ნიმუშის შემუშავება და ბაზის შევსება

პროექტის ამოცანების შესრულების მიზნით შეიქმნა მონაცემთა ბაზა, რომელიც 
დაკომპლექტდა გაზომილი პარამეტრებით. შემდგომში განხორციელდება მასალის ანალიზი GIS 
და სხვა სპეციალიზირებული პროგრამების გამოყენებით. 

მონაცემთა ბაზა შემდგომში შეივსება საველე კვლევებისა და მონიტორინგის დროს 
მოპოვებული ყველა მონაცემით. პროექტის განხორციელების განმავლობაში მიღებული მასალა 
განთავსდება ვებ-გვერდზე (www.hggrc.net).

3.1.4. რადონის აგეგმვა და რასდონის რისკის შეფასება საქართველოში
1) 1.5 დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებები,
FR-19-22022
2) პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები
2020-2023
3) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
იანია ვაუპოტიჩი-პროექტის ხელმძღვანელი- პროექტის გეგმა-გრაფიკის სრული 
ხელმძღვანელობა და კონტროლი, უშუალოდ მონაწილეობა შედეგების მიღებაში, სამუშაო გეგმის 
შეცვლა საჭიროების შემთხვევაში და ა.შ. მოპოვებული მასალის სინთეზი,  მონაცემთა ბაზის 
კონტროლი და რადონის რისკის შემცირების თაობაზე საინფორმაციო ფლაერების და 

http://www.hggrc.net/


რეკომენდაციების მომზადების ხელმძღვანელობა.  

ძირითადი პერსონალი:
ნინო კაპანაძე-პროექტის კოორდინატორი- პროექტის განხორციელებისათვის ყველა საჭირო 
გეგმის, სამუშაოების, კოორდინირება. ასევე,  მონაცემების დამუშავების, საველე სამუშაოების 
დროისა და ადგილის განსაზღვრის, კოორდინირება და პროექტის მართვა. მონაწილეობა საველე 
სამუშაოებში, სინჯების აღებისა და ადგილზე გაზომვების ჩათვლით, მასალას 
სპეციალიზირებული ქიმიური და გრაფიკული პროგრამებით დამუშავება. ასევე, საქართველოს 
შენობებსა და მათ გარეთ რადონის გავრცელების გეოლოგიური რუკების შექმნა.
თამარ ჯიმშელაძე- ახალგაზრდა მეცნიერი-საველე სამუშაოებისათვის საბაზისო რუკების 
მომზადება, დასასინჯი და დაკვირვების წერტილების შერჩევა და სინჯის აღებისათვის საჭირო 
მასალებისა და აპარატურის მომზადება, სინჯების აღება.  ხელმისაწვდომი ყველა მასალის 
შეგროვება და მიმოხილვა და მათ დამუშავება, რადონის სივრცესა და დროში განაწილების 
განსაზღვრა.  შესწავლილი ტერიტორიის შენობებსა და მათ გარეთ რადონის გავრცელების 
პირველადი რადონის რუკის შექმნა
ლია ჭელიძე - წრფივი და არაწრფივი დინამიკის მეთოდებით მონაცემების დამუშავება  - რადონის 
კონცენტრაციების დისკრიპტული ანალიზი; ვარიაციების საშუალო კოეფიციენტისა და 
გეომეტრიული საშუალო და სტანდარტული გადახრა.
შოთა გოგიჩაიშვილი - რადონის ხანგრძლივი მონიტორინგი - ალფა-ტრეკ-დეტექტორების 
განლაგება რადონის მაღალი ფონის მიხედვით შერჩეული შენობების სხვადასხვა  სართულებზე 
(დეტექტორების რიცხვი შემცირდება სართულის ზრდასთან ერთად). წრფივი და არაწრფივი 
დინამიკის მეთოდებით მონაცემების დამუშავება  - რადონის კონცენტრაციების დისკრიპტული 
ანალიზი; ვარიაციების საშუალო კოეფიციენტისა და გეომეტრიული საშუალო და სტანდარტული 
გადახრა
 ალექსანდრე ჭანკვეტაძე - პირდაპირი საველე კვლევები სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეებში მომატებული 
აქტიური ზონებისა და ურანის მომატებული გეოქიმიური ფონის აღმოსაჩენად. რადონის 
შენობებში და მათ გარეთ გაზომვის წერტილების შერჩევა,  ნიადაგის, წყლის და ქანების სინჯების 
აღება მათი შემდგომი ანალიზისთვის; ასევე,  წყლის ფიზიკური პარამეტრებისა და სხვადასხვა 
ტიპის წყალში (მდინარე, წყარო, ჭაბურღილი და სხვ.) გაზური შემადგენლობის გაზომვა; 
დაკვირვების წერტილებიდან შეგროვილ ალფა-ტრეკ დეტექტორების ლაბორატორიაში 
დამუშავება.
მარიამ თოდაძე - რადონის კონცენტრაციების გაზომვა დიფუზიური მეთოდით შერჩეულ 
შენობებში, რათა მოხდეს რადონის დონის პირველადი შეფასება.  რადონის შენობებში და მათ 
გარეთ გაზომვის წერტილების შერჩევა, ნიადაგის, წყლის და ქანების სინჯების აღება მათი 
შემდგომი ანალიზისთვის; ასევე, სხვადასხვა ტიპის წყალში (მდინარე, წყარო, ჭაბურღილი და სხვ.) 
ფიზიკურ პარამეტრების გაზომვა; დაკვირვების წერტილებიდან შეგროვილ ალფა-ტრეკ 
დეტექტორების ლაბორატორიაში დამუშავება.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
პროექტის მიმდინარეობის საწყის ეტაპზე მოხდა, როგორც საქართველოში, ასევე სხვა ქვეყნებში 
არსებული რადონის განაწილების შესახებ არსებული ინფორმაციის მიმოხილვა, გაცნობა. 
მომზადდა ერთიათი მონაცემთა ბაზა, რომელიც შეივსო საკვლევ პერიოდში ჩატარებული 
გაზომვების შედეგებით. მომზადდა კვლევისათვის საჭირო აპარატურა. მონაცემთა შეგროვებისა 
და მონიტორინგის მიზნით, შეიქმნა საველე სამუშაოებისათვის საქართველოს მთელ 
ტერიტორიაზეშერჩეული დასასინჯი წერტილების საბაზისო რუკა(წყლის პუნქტები და ნიადაგი). 
რადონის მომატებული გეოქიმიური ფონის აღმოსაჩენის მიზნით, მომზადებული რუკის 
მიხედვით შერჩეულ დაკვირვების წერტილებში მოხდა კვლევისათვის საჭირო ნიადაგისა და 
წყლის სინჯების აღება (აჭარა 34 სინჯი, იმერეთი 77 სინჯი, მცხეთა-მთიანეთი 24 სინჯი, გურია 69 
სინჯი, ლაგოდეხი 15 სინჯი, გორი 18 სინჯი, ასპინძა 22 სინჯი), ლაბორატორიული დამუშავება და 
შედეგების  მონაცემთა ერთიან ბაზაში განთავსება.



საქართველოს დიდი ქალაქების ადმინისტრაციულ და საცხოვრებელ სახლებში რადონის 
ხანგრძლივი მონიტორინგის მიზნით მომზადდა შესაბამისი პუნქტების სია(სკოლები, ბაღები), 
სადაც სამინისტროდან მიღებული თანხმობის საფუძველზე დაწყებული იქნა შერჩეულ შენობებში  
ალფა-ტრეკ-დეტექტორების განლაგება, რაც ასევე გაგრძელდება შემდეგ პერიოდში.
ადმინისტრაციულ და საცხოვრებელ სახლებში, რადონის რისკის შეფასების მიზნით, შემუშავდა 
მონაცემთა დამუშავების მეთოდები. 
რადონის გავრცელების შესწავლის მიზნით, დასავლეთ საქართველოში განხორციელებული 
კვლევის შედეგები, სადაც დაფიქსირდა რადონის მაღალი კონცეტრაცია 100-ზე მეტ სინჯში, 
წარმოდგენილი იქნა ადგილობრივ ჟურნალში სტატიის სახით. 

4. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

4.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი, დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა

4.1.1. „რადიოტრასერების ტექნიკის და ბირთვული კონტროლის სისტემების 
განვითარება ბუნებრივი რესურსების და ეკოსისტემების დაცვისა და მდგრადი 
განვითარებისთვის“.
ს/კ: RER1020,  ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო, ვენა, ავსტრია

2) პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები
1. 2020-2024 
3) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
გ.  მელიქაძე- პროექტის ხელმძღვანელი საქართველოს მხრიდან
ნ. კაპანაძე-მონაწილე
შ. გოგიჩაიშვილი-მონაწილე
მ. თოდაძე- მონაწილე
ა. ჭანკვეტაძე-მონაწილე

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს  რეგიონული პროექტი მიმართულია 
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 მიზანია რეგიონალური შესაძლებლობების გაძლიერება და კონსოლიდაცია, 
ინდუსტრიული პროცესის დიაგნოზირებაში, 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.



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

4.1.2 „ადრიატიკისა და შავი ზღვის რეგიონში  სანაპირო მართვის გაძლიერება ბირთვული 
ანალიტიკური ტექნიკის გამოყენებით“. ს/კ RER7009, ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო, 
ვენა, ავსტრია

2) პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები
1. 2020-2024
3) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
გ. მელიქაძე- პროექტის ხელმძღვანელი საქართველოს მხრიდან

ნ. კაპანაძე-მონაწილე
შ. გოგიჩაიშვილი-მონაწილე
მ. თოდაძე- მონაწილე
ა. ჭანკვეტაძე-მონაწილე

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 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 
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, რითაც 
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.

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 ქსელის 
ფუნქციონირება, მუდმივი მონიტორინგი”. ატომური ენერგიის საერთაშორისო 
სააგენტო, ვენა, ავსტრია



2)როექტის დაწყების და დამთავრების წლები
მუდმივმოქმედი

3) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
გიორგი მელიქაძე- პროექტის ხელმძღვაბნელი საქართველოდან

მ. თოდაძე- მონაწილე

ა. ჭანკვეტაძე-მონაწილე

ს. ვეფხვაძე -მონაწილე

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

აღნიშნულ ქსელში საქართველო ჩაერთო 2010 წლიდან. 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 დასაფიქსირევლად 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 
ტემპერატურეს, 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 ანალიზება ცენტრის თნამშრომლების მიერ.

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

7.3. სტატიები
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI;  
ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების რაოდენობა
1. Alania, V. and Melikadze, G. and Pace, P. and Fórizs, István and Beridze, T. Deformation structural style 
of the rioni foreland fold-and-thrust belt, western greater caucasus: Insight from the balanced cross-
section. FRONTIERS IN EARTH SCIENCE, 10. ISSN 2296-6463. pp.01-14, 2022.
 2. Andrija Vinković, Gennadiy Laptyev, Günseli Yaprak, Krasimira Slavova, Danijela Joksimović, 
Tamara Troskot-Čorbić, Marina Frontasyeva, Octavian G Duliu, Elida Bylyku, Manjola Shyti, Famil 
Humbatov, Mirza Nuhanović, Narcisa Smječanin, Tzvetana Nonova, Lyuben Dobrev, Ioannis 
Pashalidis, George Melikadze, Alexandra Ioannidou, Christos Tsabaris, Almira Aidarkhanova, Daniela 
David, Inga Zinicovscaia, Alexander Kamnev, Milena Horvat, Marijan Nečemer, Radojko Jaćimović, 
Haluk Yucel, Yakup Kalayci, Abdullah Dirican, Ilker Sert, Marina Plotsen, Kyrylo Korychenskyi, Sam 
Matar Adam Khatir, Sylvia G Sander, Katherina Deufrains, Hana Fajković, Tin Klanjšček, Neda 
Vdović, Tarzan Legović, Jasmina Obhođaš. Could atmospheric carbon be driving sedimentation?. 
Journal of Soils and Sediments,  volume 22, pages 2912–2928 (2022).
3. Tamaz Chelidze, Tengiz Kiria, George Melikadze, Tamar Jimsheladze and Gennady Kobzev M. 
„Earthquake Forecast as a Machine Learning Problem for Imbalanced Datasets: Example of Georgia, 
Caucasus“ Frontiers Earth Sci., 01 March 2022 | https://doi.org/10.3389/feart.2022.847808 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11368-022-03282-0
https://link.springer.com/journal/11368


ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. სტატიაში ნაჩვენებია რიონის ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყლის დეფორმაციის 
სტრუქტურული სტილი დაფუძნებული სეისმურ პროფილებზე და ბალანსირებულ ჭრილზე. 
რიონის ფორლანდურ ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყლის ფარგლებში სტრუქტურები ძირითადად 
წარმოდგენილია რღვევა-გავრცელებადი ნაოჭებით, დუპლექსებით და სამკუთხა ზონით. 
შეკუმშვის სიდიდე შეადგენს 40% (42.78 კმ). სინკლინები რიონის ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი 
სარტყლის ფარგლებში ამოვსებულია შუა-მიოცენ-პლეისტოცენური მარჩხი ზღვის და 
კონტინენტური ნალექებით და ქმნის შეცოცებებთან დაკავშირებილი აუზების სერიას. 
შეცოცებების თანმიმდევრობის კონცეფციის მიხედვით, შეცოცებებთან დაკავშირებული აუზები 
რიონის ფორლანდის ფარგლებში წარმოდგენილია სამი ტიპით: (1) ტიპი I: ”ფიგიბექ” აუზები, (2) 
ტიპი II: ”ბრეიქბექ” აუზები და (3) ტიპი III: შეცოცებებთან დაკავშირებული აუზები 
დაკავშირებული ბი-ვერგენტულ შეცოცებებთან.

2. მიზანი: ამ კვლევის მიზანი იყო კლიმატის ცვლილებაზე დანალექების უახლესი 
რეაქციების და ატმოსფერული ნახშირბადის (C) სეკვესტრირების უნარის შესახებ 
ინფორმაციის მიწოდება.

მეთოდები: სამი ნალექის ბირთვი შეგროვდა, ერთი დასავლეთ შავი ზღვიდან და ორი სამხრეთ 
ადრიატიკის ზღვიდან. ბირთვები იყო გამოწურული და დაყოფილი 1 სმ ან
0,5 სმ ინტერვალით. სექციები გაყინეს, აიწონეს, გამოაშრეს და შემდეგ კვლავ აიწონეს მშრალი 
წონის მისაღებად. ყინვაში გამხმარი ნიმუშები დათარიღებულია ტყვიის 210 (210 Pb) და ცეზიუმ 
137/ამერეციუმის 241 (137 Cs/241 Am) გამოყენებით. ორგანული და არაორგანული C განისაზღვრა 
წვის გზით. ნაწილაკების ზომის განაწილება განისაზღვრა Beckman Coulter-ის ნაწილაკების ზომის 
ანალიზატორის გამოყენებით (LS 13320; Beckman Coulter Inc.). მინერალური ანალიზები ჩატარდა 
Philips X'Pert ფხვნილის დიფრაქტომეტრით.
შედეგები: დანალექების და ორგანული და არაორგანული C დაგროვების მაჩვენებლები დროთა 
განმავლობაში გაიზარდა როგორც შავ ზღვაში, ასევე ადრიატიკის ზღვაში. დაგროვების 
მაჩვენებლების ზრდა გაგრძელდა 1970-იანი წლების დასაწყისში კონტროლის გლობალური 
დანერგვის შემდეგ.
ფოსფორის (P) გამოყოფა გარემოში და მიუხედავად ძირითადი მდინარეების (პო და დუნაი) 
ნალექის შემცირებული მოსავლიანობისა. აქედან გამომდინარე, ორგანული და არაორგანული C-ის 
გაზრდილი დაგროვება ნალექებში არ შეიძლება მიეკუთვნებოდეს მხოლოდ საკვები 
ნივთიერებების ხელმისაწვდომობას. სამაგიეროდ, ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ორგანული C-ის მატება 
არის ატმოსფეროს C-ის გაზრდის შედეგი, რამაც უფრო მეტი ნახშირორჟანგი (CO 2) გახადა 
ხელმისაწვდომი ფიტოპლანქტონისთვის, რაც საშუალებას აძლევს უფრო ეფექტურ 
ფოტოსინთეზს. ეს პროცესი ცნობილია როგორც CO2 განაყოფიერებამ შეიძლება გაზარდოს C 
ორგანული დაგროვება ნალექებში. ამავდროულად, ზღვის ტემპერატურის მატება ამცირებს 
კალციტის ხსნადობას, რაც იწვევს არაორგანული C დაგროვების ზრდას.
დასკვნა: ჩვენი შედეგები ვარაუდობს, რომ ნალექებში ორგანული და არაორგანული C-ის 
დაგროვების სიჩქარის გრძელვადიანი, ზოგადი მატება ატმოსფერული C-ის მატების შედეგია. ეს 
გვიჩვენებს, რომ სანაპირო ნალექები მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ C-ის მიღებაში და, 
შესაბამისად, დედამიწის კლიმატის რეგულირებაში. 

3. განხილული იყო მიწისძვრის (EQ) პროგნოზირების (hindcasting) პრობლემა მანქანური 
სწავლების  (ML) საშუალებების გამოყენებით, ექსპერიმენტული დროის სერიების გამოყენებით 
ღრმა ჭაბურღილებში წყლის დონის მონიტორინგის, აგრეთვე გეომაგნიტური და მოქცევის დროის 
სერიების გამოყენებით საქართველოში (კავკასია) . საქართველოში „სეისმური“ და „ასეისმური“ 
დღეების რაოდენობა არის დაახლოებით 1:5 და მონაცემთა ნაკრები ახლოსაა დაბალანსებულთან. 
თუმცა, პროგნოზის პრობლემა პრაქტიკულად მნიშვნელოვანია უფრო ძლიერი მოვლენებისთვის, 
მაგალითად, მოვლენებისთვის, როცა, საქართველოს სასწავლო მონაცემთა ბაზა უფრო 
გაუწონასწორებელი გახდა: საქართველოში სეისმური და სეისმური დღეების თანაფარდობა აღწევს 
1:20 რიგის მნიშვნელობებს. და მეტი. ამ შემთხვევაში, ზოგიერთი მიღებული ML კლასიფიკაციის 



ზომები, როგორიცაა სიზუსტე, იწვევს არასწორ პროგნოზებს ჭეშმარიტი უარყოფითი 
შემთხვევების დიდი რაოდენობის გამო. შედეგად, უმცირესობის კლასი, აქ - სეისმურად აქტიური 
პერიოდები - საერთოდ იგნორირებულია. ჩვენ გამოვიყენეთ კონკრეტული ზომები, რათა თავიდან 
ავიცილოთ დისბალანსის ეფექტი და გამოვრიცხოთ ზედმეტი მორგების შესაძლებლობა. 
ტრენინგის მონაცემების რეგულაციის (დაბალანსების) შემდეგ, ჩვენ ვაშენებთ დაბნეულობის 
მატრიცას და ვასრულებთ მიმღების ოპერაციულ კლასიფიკაციას, რათა გამოვთვალოთ მიწისძვრის 
მოვლენის ალბათობა მომდევნო დღეს. ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ მეთიუსის კორელაციის 
კოეფიციენტი (MCC) არის საზომი, რომელიც იძლევა კარგ შედეგებს მაშინაც კი, თუ უარყოფითი 
და დადებითი კლასები ძალიან განსხვავებული ზომისაა. MCC-ის გამოყენება დაკვირვებულ 
გეოფიზიკურ მონაცემებზე იძლევა 0,8 რიგის სეისმური მოვლენის ალბათობის კარგ პროგნოზს. 
ტრენინგის მონაცემთა ბაზაში EQ თარიღების რანდომიზაციის შემდეგ, Matthews-ის 
კოეფიციენტის ეფექტურობა მცირდება 0.17-მდე.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და 
ადგილი
1. Jimsheladze, T., Melikadze, G., Kobzev, G.,Tchankvetadze, A.,Razmadze-Brokishvili, T.; 
Hydrodynamic anomalies related with preparation of earthquakes mag>4 in Georgia (2022) -
ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენცია “დედამიწის შემსწავლელი 
მეცნიერების თანამედროვე პრობლემები” შრომები, ISBN 978-9941-36-044-2, ივ. 
ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 
21–22 ნოემბერი, 2022 წ., გვ. 22-25. 
2. 
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში ან 
სხვა გამოცემაში არ გამოქვეყნებულა)

8. 2. უცხოეთში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1. Nino Kapanadze, George Melikadze, Mariam Todadze, Eka Tsutskiridze, István Fórizs,  
Assessment of Geothermal Potential in the Tbilisi Geothermal Reservoir, Vienna, Austria & 
Online | 23–27 May 2022. https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-4374 
2. Sopio Vepkhvadze, Peter Malik, George Melikadze, Mariam Todadze, Ludmila Ghlonti, Tornike 
Tchikadze, Assessment karstic water origin along South slope of Grate Caucasus 
Mountain range. Vienna, Austria & Online | 23–27 May 2022. 
https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU22/EGU22-4127.html 
3. Nino Goguadze, George Melikadze, Birgit Mueller, Thomas Niederhuber, Assessment of the 
condition of Enguri High Dam in Georgia: the organisation of geodynamic monitoring. 
Vienna, Austria & Online | 23–27 May 2022. 
https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU22/EGU22-11455.html
4. George Melikadze, Ladislav Holko, Mariam Todadze, Aleksandre Tchankvetadze, Aleksandre 
Gventsadze, Merab Gaphrindashvili, Ramaz Chitanava, Tornike Chikadze. Mapping stable 
isotopes of oxygen and hydrogen in precipitation, surface waters and groundwaters of 
Georgia. Vienna, Austria & Online | 23–27 May 2022. 
https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU22/EGU22-6106.html

   

კოსმოსური კვლევის ცენტრი

http://www.dspace.gela.org.ge/browse?type=author&value=Jimsheladze%2C+T.
http://www.dspace.gela.org.ge/browse?type=author&value=Melikadze%2C+G.
http://www.dspace.gela.org.ge/browse?type=author&value=Kobzev%2C+G.
http://www.dspace.gela.org.ge/browse?type=author&value=Tchankvetadze%2C+A.
http://www.dspace.gela.org.ge/browse?type=author&value=Razmadze-Brokishvili%2C+T.
https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU22/EGU22-4374.html
https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-4374
https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU22/EGU22-4127.html
https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU22/EGU22-4127.html
https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU22/EGU22-4127.html%20%0D3
https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU22/EGU22-4127.html%20%0D3
https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU22/EGU22-11455.html
https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU22/EGU22-11455.html
https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU22/EGU22-6106.html
https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU22/EGU22-6106.html
https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU22/EGU22-6106.html
https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU22/EGU22-6106.html


1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი:
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; 
პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. რეგულარული გრიგალების ჩამოყალიბება კონვექტიურად არამდგრად გარემოში 
ჰორიზონტალურად არაერთგვაროვანი დინებების პირობებში (ფიზიკური მეცნიერებები, 
გეოფიზიკა)
2.   კონვექციის განუზღვრელობა და ტურბულენტობის ტიპები მაღალ რეინოლდსიან 
ჰორიზონტალურ კუეტეს დინებებში
3. ატმოსფერული როსბის ტალღების დინამიკა და ენერგეტიკა კვაზიორგანზომილებიან 
არაერთგვაროვან ზონალურ დინებებში

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. გიორგი ჩაგელიშვილი (თემის ხელმძღვანელი),
გიორგი მამაცაშვილი (მთავარი შემსრულებელუ),
ოლეგ ხარშილაძე (მთავარი შემსრულებელი)
დავით გოგიჩაიშვილი (შემსრულებელი)

2. გიორგი მამაცაშვილი (თემის ხელმძღვანელი),
გიორგი ჩაგელიშვილი (მთავარი შემსრულებელი),
ოლეგ ხარშილაძე (მთავარი შემსრულებელი)
ელენე უჩავა (მთავარი შემსრულებელი)

3. ოლეგ ხარშილაძე (თემის ხელმძღვანელი)
გიორგი ჩაგელიშვილი(მთავარი შემსრულებელი),
ზურაბ მოდებაძე (მთავარი შემსრულებელუ),
ალექსანდრე ღურჭუმელია (შემსრულებელი)
ლუკა ბურდილაძე (შემსრულებელი)
დავით კობაიძე (შემსრულებელი)
თეონა გოცირიძე (შემსრულებელი)

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი 
პროექტების შესრულების შედეგები 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. ჩვენ შევისწავლეთ პრეცესიით გამოწვეული მბრუნავი ტურბულენტობის დინამიკა 
პრიდაპირი რიცხვითი სიმულაციების და დინამიური პროცესების ფურიე სივრცეში 
დეტალური ანალიზის საშუალებით.  ანალიზი გაკეთებულია ლოკალურ მბრუნავ 
კოორდინატთა სისტემაში, სადაც პრეცესია აღძრავს ძირითად წანაცვლებით დინებას, 
რომელიც არის მოდალურად არამდგრადი და შედეგად ვითარდება ტურბულენტობა. 
ასეთი ტურბულენტობა შედგება ორი ტიპის მოდისგან -- ორ-განზომილებიანი 
გრიგალებით და სამ-განზომილებიანი ინერციული ტალღებით, რომელთა ფარდობითი 
წვლილი დამოკიდებულია პრეცესიის პარამეტრზე Po. გრიგალები მსგავსია 
გეოსტროფული ტურბულენტობის კონდენსატების, ორიენტირებულნი არიან ბრუნვის 
ღერძის გასწვრივ და ერთგვაროვანი ამ მიმართულებით. ისინი იღებენ ენერგიას ტალღური 
მოდიდან არაწრფივი კასკადის საშუალებით, ხოლო ტალღური მოდა თავის მხრივ 



ენერგეტიკულად იკვებებიან პრეცესიული არამდგრადობის გამო. გრიგალები განიცდიან 
უკუ კასკადს დიდი მასშტაბებისკენ (მცირე ტალღური რიცხვებისთვის) და ავლენენ 
ანიზოტროპულობას ფურიე სივრცეში.  მცირე Po <0.1 და საკმარისად დიდი რეინოლდის 
რიცხვებისთვის, რომელიც ფართოდ გავრცელებული რეჟიმია გეოფიზიკურ და 
ასტროფიზიკურ ობიექტებში, დინება ავლენს პერიოდული ტიპის “ფეთქებად” ყოფაქცევას, 
სადაც ხდება გრიგალების და ტალღების მონაცვლეობა. მეორეს მხრივ, დიდი Po>0.1-თვის 
ტურბულენტობა კვაზისტაციონარული ხასიათისაა, მხოლოდ მცირე ფლუქტუაციებით. ამ 
შემთხვევაში გრიგალები და ტალღები თანაარსებობენ და ავლენენ, შესაბამისად, უკუ და 
პირდაპირ კასკადებს. პრეცესიის პარამეტრის გაზრდა იწვევს ტალღების გაძლიერებას 
გრიგალებთან შედარებით, ბრუნვის მახასიათებელი ზემანის ტალღური ვექტორი 
მცირდება და ენერგიის სპექტრი შესაბამისად უახლოვდება კოლმოგოროვის სპექტრს. 
ამრიგად, პრეცესიის მექანიზმი ეწინააღმდეგება ბრუნვას არაწრფივი კასკადების 
მიმართულების განსაზღვრაში.

2. ჩვენ ჩავატარეთ აქსისიმეტრიული მაგნეტობრუნვითი არამდგრადობის (მბა) წრფივი 
ანალიზი დამაგნიტებულ ცილინდრულ ტეილორ-კუეტეს დინებაში მისი სტანდარტული 
ტიპისთვის (სმბა) მხოლოდ აქსიალური მაგნიტური ველით და ასევე ორი განსხვავებული 
ტიპისთვის -- ჰელიკალურად მოდიფიცირებული (ჰ-სმბა) და თვითონ ჰელიკალური მბა 
(ჰმბა) -- რომელსაც ადგილი აქვს კომბინირებული აზიმუტალური და აქსიალური 
ველებისთვის. ეს კვლევა წარმოადგენს წინასწარ ანალიზს დაგეგმილი მბა 
ექსპერიმენტებისა თხევადი სოდიუმის გამოყენებით DRESDYN პროექტის ფარგლებში, 
რომელიც განხორციელდება ჰელმჰოლცის ცენტრში დრეზდენ-როზენდორფში (Helmholtz-
Zentrum Dresden-Rossendorf). გამომდინარე აქედან, ჩვენ გამოვიკვლიეთ მაგნეტობრუნვითი 
არამდგრადობის ზემოთ ნახსენები ტიპები ძირითადი პარამეტრების, როგორიცაა 
რეინოლდსის (Re) და ლუნდქვისტის (Lu) რიცხვები და ცილინდრთა ბრუნვის კუთხური 
სიჩქარეების ფარდობა, იმ მნიშვნელობებისთვის, რომელიც მიიღწევა ამ ექსპერიმენტებში. 
მბას ლაბორატორიაში დეტექტირების წინა მცდელობებისგან განსხვავებით, ჩვენი 
შედეგები მიუთითებს იმაზე, რომ სმბა და მისი ჰელიკალურად მოდიფიცირებული 
სახეობა ჰ-სმბა შესაძლებელია დამზერილ იქნეს DRESDYN ექსპერიმენტის 
მოწყობილობაში ზემოთ მოყვანილი პარამეტრების მნიშვნელობებისთვის 
ასტროფიზკურად საინტერესო კეპლერული ბრუნვის ჩათვლით, მიუხედავად იმისა, რომ 
მაგნიტური პრანტლის რიცხვი მეტად მცირეა. იმის გამო, რომ ექსპერიმენტებში ჩვენ 
მივუახლოვდებით (ჰ-)სმბა წინათ შესწავლილი ჰმბა რეჟიმიდან, ამ შრომაში ასევე 
დავახასიათეთ უწყვეტი და მონოტონური გადასვლა ამ ორ არამდგრადობის სახეობას 
შორის. ვაჩვენეთ, რომ ჰ-სმბა, ჰმბა-ს მსგავსად, წარმოადგენს არამდგრადობას 
არანულოვანი სიხშირით (გავრცელებადი ტალღა ზრდადი ამპლიტუდით), რომელიც 
წრფივად არის დამოკიდებული აზიმუტალური ველის სიდიდეზე. ექსპერიმენტთან 
მჭიდრო კავშირის გამო ჩვენ ასევე შევისწავლეთ ჰ-სმბა-ს აბსოლუტური ვერსია და 
შევადარეთ მისი თვისებები (ზრდის ტემპი, სიხშირე) ამ არამდგრადობის კონვექტიურ 
სახეობასთან.

3. კოსმოსური ამინდის ზემოქმედების შესწავლა მნიშვნელოვანია მზე-დედამიწის 
კავშირების პრობლემებში. გამოკვლეულია შეუძლიათ თუ არა პლანეტარული სისტემის 
მქონე მზის-მსგავს ვარსკლავებში ატმოსფერულ ტალღებს მიქცევით ძალასთან 
მნიშვნელოვნად რეზონირება? ისეთი სიძლიერით, რომ მათ შეცვალონ კოსმოსური ამინდი 
ან იყვნენ საკმარისნი მაგნიტური დინამოს აქტივობისთვის? კერძოდ, მცირე სიხშირის 
როსბის ტალღები, როგორც ეს ნაჩვენები იყო მზის ზედაპირის დაკვირვებებით, 
რეზონირებენ იმ დროით მასშტაბებზე, რომელიც სადარია მზის ლაქების ცვალებადობის 
დროის. ამ შრომაში ჩვენი მიზანია გავცეთ პასუხი ამ კითხვებს, გამოვიყენებთ რა 



ტახოკლინური ფენის მოდელს გარე მაიძულებელი (მიქცევითი) ძალის 
გათვალისწინებით. ცნობილია, რომ ვარსკვლავში ტახოკლინური ფენა წარმოადგენს 
სხვადასხვა პლანეტარული მაგნეტოჰიდროდინამიკური ტალღების როგორიცაა, როსბის 
ტალღები, ინერცია-გრავიტაციული (პუანკარეს) ტალღები, კელვინის, ალვენის და 
გრავიტაციული ტალღები, წარმოშობის ადგილს. ტახოკლინი განიხილება თხელი 
პლაზმური ატმოსფეროს მოდელის ფარგლებში თავისუფალი ზედა საზღვრით, რომელსაც 
აღვწერთ დეკარტეს კოორდინატთა სისტემაში β-სიბრტყის მიახლოებაში. საიხლე წინა 
შრომებთან შედარებით არის ის, რომ ამ მოდელში შემოყვანილია გარე მაიძულებელი 
მიქცევითი ძალის პოტენციალი და წრფივი ხახუნის ძალა, რომელიც უზრუნველყოფს 
დისიპაციას. განხილულია თავისუფალი, ჩახშობადი და ამ მაიძულებელი ძალის მიერ 
გენერირებული როსბის და ინერცია-გრავიტაციული ტალღების დინამიკა როგორც 
საშუალო განედებზე ასევე ეკვატორის მახლობლობაში, სადაც ისინი ჩაჭერილ ტალღებს 
წარმოადგენენ. იმ კერძო შემთხვევაში, როცა მიქცევა გამოწვეულია მხოლოდ ერთი 
სხეულით, რომელიც ბრუნავს ვარსკვლავის გარშემო წრიულ ობიტაზე, მივიღეთ 
ანალიზური ამონახსენი გენერირებული ტალღებისთვის. ეს ამონახსენი გამოვიყენეთ 
მზისთვის, რომ შეგვეფასებინა იუპიტერის მიერ გამოწვეული მიქცევითი ძალის სიდიდე. 
ჩვენი შედეგები აჩვენებს, რომ როსბის ტალღებს, რეზონირებენ რა მცირე სიხშირის 
მიქცევით ძალასთან, შეუძლიათ მიაღწიონ სიჩქარის მნიშვნელოვან, 10-100 სმ/წმ რიგის, 
შეშფოთებებს. სიჩქარის შეშფოთებების ეს მნიშვნელობები დამოკიდებულია ასევე ამ 
ტალღების დისიპაციურ თვისებებზე მზეში, რომელთა ბუნება არ არის ზუსტად 
გარკვეული.
         თანამგზავრული მონაცემების  დამუშავების თანამედროვე მეთოდია 
მულტიფრაქტალური ანალიზი. ბუნებრივი პროცესები რთულია და მისთვის 
ადექვატურია ფრაქტალური ანალიზის გამოენება. კერძოდ, პლაზმური ტურბულენტობის 
დახასიათებისთვის ჩვენს მიერ გამოყენებულია მულტიფრაქტალური ანალიზის 
რაოდენობრივი მახასიათებლები. დედამიწის მაგნიტოგარსს ახასიათებს მაღალ 
ამპლიტუდიანი მაგნიტური ფლუქტუაციები. მასში ჩანს მაგნიტოჰიდროდინამიკური 
ტურბულენტობის ტიპური ნიშნები, რისი დაკვირვებაც შეიძლება სხვადასხვა მასშტაბებზე 
და დარტყმითი ტალღის სხვადასხვა უბანში. Cluster-ის მონაცემების გამოყენებით, 
დაკვირვებულია მაგნიტური ველის ცვალებადობის სპექტრი და განაწილების კურტოზი 
ორი ინტერვალისთვის რომელთა შორისაც გვაქვს მკაფიო გადასვლა დარტყმითი ტალღის 
ნორმალთან მიმართებაში კვაზი-პარალელური კონფიგურაციიდან კვაზი-
პერპენდიკულარულზე. მსხვილმარცვლოვანი მეთოდით შეფასებულია განზოგადებული 
მულტიფრაქტალური განზომილება Dq და შესაბამისი მულტიფრაქტალური სპექტრი f(α). 
p-მოდელის ფიტირებით მიღებულია ერთი პარამეტრი, რომლითაც ხდება 
მულტიფრაქტალობის და შენაცვლებითობის რაოდენობრივი აღწერა. შედეგებიდან ჩანს 
მკაფიო გადასვლას და მკვეთრ განსხვავება შენაცვლებითობაში ორი უბნისთვის, კერძოდ 
უფრო შენაცვლებითია კვაზი-პარალელური ტურბულენტობა.
      მონაცემთა დამუშავების თანამედროვე მეთოდები გამოვიყენეთ მზე-დედამიწია 
კავშირების ფიზიკაში, კერძოდ გამოკვლეულია მზის აქტივობის ერთ-ერთი ინდექსი - 
ვოლფის რიცხვი მონაცემთა დამუშავების შემდეგი მეთოდებით: ფურიე ანალიზი, 
ვეივლეტ ანალიზი, ჰილბერტ-ჰუანგის ანალიზი და რეკურენტული რაოდენობრივი 
ანალიზი (RQA). სპექტრალური ანალიზის მეთოდებით ნაპოვნია მზის აქტივობის 
ცნობილი საშუალოდ 11 წლიანი და უფრო დიდი პერიოდებიც. ფურიე და ვეივლეტ 
ანალიზის მეთოდებისგან განსხვავებით, ჰილბერტ-ჰუანგის ანალიზმა რაოდენობრივად 
მეტი და მოკლე პერიოდებიც აღმოაჩინა. რეკურენტული რაოდენობრივი ანალიზით 
გამოკვლეულია მზის აქტივობის დინამიკა რამდენიმე RQA ზომის დახმარებით. მზის 
აქტივობაში დაიკვირვება ფაზური გადასვლები, რომლებიც ემთხვევა მზის აქტივობის 
მინიმუმებს. ამათ გარდა, გამოკვლეული იქნა ვოლფის რიცხვისა და გეომაგნიტური 
აქტივობის ერთ-ერტი ინდექსის Aa-ს კორელაციის დროში ცვლილება. 21-ე საუკუნის 
მონაცემების ანალიზით დაფიქსირდა ახალი მინიმუმის მოახლოება. ვოლფის რიცხვი 
აღებულია SILSO-ს მონაცემთა ბაზიდან.



7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

7.3. სტატიები
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI;  
ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების რაოდენობა
1. F. Pizzi, G. Mamatsashvili, A. Barker, A. Giesecke, F. Stefani: Interplay between geostrophic vortices and 
inertial waves in precession-driven turbulence (გეოსტროფული გრიგალების და ინერციული 
ტალღების ურთიერთქმედება პრეცესიით გამოწვეულ ტურბულენტობაში), 2022, Physics of Fluids 
(მიღებულია და გადაგზავნილია დასაბეჭდად)
2. G. M. Horstmann, G.  Mamatsashvili, A.  Giesecke, T. Zaqarashvili, F. Stefani, Tidally forced planetary 
waves in the tachocline of solar-like stars (მიქცევით გამოწვეული პლანეტარული ტალღები მზის-
მსგავსი ვარსკვლავების ტახოკლინურ ფენაში), 2022, the Astrophysical Journal (მიღებულია და 
გადაგზავნილია დასაბეჭდად)
3. G. Bodo, G. Mamatsashvili, P. Rossi, A. Mignone: Current-driven kink instabilities in relativistic jets: 
dissipation properties (დენით-გამოწვეული კინკ-არამდგრადობა რელატივისტურ ჯეტებში: 
დისიპაციური თვისებები), 2022, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 510, 2391, DOI: 
10.1093/mnras/stab3492
4. A. Mishra, G. Mamatsashvili, F. Stefani: From helical to standard magnetorotational instability: 
predictions for upcoming liquid sodium experiments (ჰელიკალურიდან სტანდარტულ 
მაგნეტობრუნვით არამდგრადობამდე: პროგნოზები მომავალი თხევადი სოდიუმის 
ექსპერიმენტებისთვის), 2022, Physical Review Fluids, 7, 064802, DOI: 10.1103/PhysRevFluids.7.064802
5.  Gurchumelia, A., Sorriso-Valvo, L., Burgess, D., Yordanova, E., Elbakidze, K., Kharshiladze, O., & 
Kvaratskhelia, D. Comparing quasi-parallel and quasi-perpendicular configuration in the terrestrial  
magnetosheath: Multifractal analysis; https://doi.org/10.3389/fphy.2022.903632 ;   
doi:10.3389/fphy.2022.903632; Frontiers in Physics, 506.  01 June 2022 Sec. Space Physics; p.10
6. A. Ugulava, S. Chkhaidze, O. Kharshiladze,  Hybrid nonlinear resonance in Hamiltonian systems; Chaos: 
An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, V.32, Is.1,Pages 013102, Publisher, AIP, 
https://doi.org/10.1063/5.0072971

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. ჩვენ შევისწავლეთ პრეცესიით გამოწვეული მბრუნავი ტურბულენტობის დინამიკა პრიდაპირი 
რიცხვითი სიმულაციების და დინამიური პროცესების ფურიე სივრცეში დეტალური ანალიზის 
საშუალებით.  ანალიზი გაკეთებულია ლოკალურ მბრუნავ კოორდინატთა სისტემაში, სადაც 
პრეცესია აღძრავს ძირითად წანაცვლებით დინებას, რომელიც არის მოდალურად არამდგრადი და 
შედეგად ვითარდება ტურბულენტობა. ასეთი ტურბულენტობა შედგება ორი ტიპის მოდისგან -- 
ორ-განზომილებიანი გრიგალებით და სამ-განზომილებიანი ინერციული ტალღებით, რომელთა 
ფარდობითი წვლილი დამოკიდებულია პრეცესიის პარამეტრზე Po. გრიგალები მსგავსია 
გეოსტროფული ტურბულენტობის კონდენსატების, ორიენტირებულნი არიან ბრუნვის ღერძის 
გასწვრივ და ერთგვაროვანი ამ მიმართულებით. ისინი იღებენ ენერგიას ტალღური მოდიდან 
არაწრფივი კასკადის საშუალებით, ხოლო ტალღური მოდა თავის მხრივ ენერგეტიკულად 
იკვებებიან პრეცესიული არამდგრადობის გამო. გრიგალები განიცდიან უკუ კასკადს დიდი 
მასშტაბებისკენ (მცირე ტალღური რიცხვებისთვის) და ავლენენ ანიზოტროპულობას ფურიე 
სივრცეში.  მცირე Po <0.1 და საკმარისად დიდი რეინოლდის რიცხვებისთვის, რომელიც ფართოდ 
გავრცელებული რეჟიმია გეოფიზიკურ და ასტროფიზიკურ ობიექტებში, დინება ავლენს 
პერიოდული ტიპის “ფეთქებად” ყოფაქცევას, სადაც ხდება გრიგალების და ტალღების 



მონაცვლეობა. მეორეს მხრივ, დიდი Po>0.1-თვის ტურბულენტობა კვაზისტაციონარული 
ხასიათისაა, მხოლოდ მცირე ფლუქტუაციებით. ამ შემთხვევაში გრიგალები და ტალღები 
თანაარსებობენ და ავლენენ, შესაბამისად, უკუ და პირდაპირ კასკადებს. პრეცესიის პარამეტრის 
გაზრდა იწვევს ტალღების გაძლიერებას გრიგალებთან შედარებით, ბრუნვის მახასიათებელი 
ზემანის ტალღური ვექტორი მცირდება და ენერგიის სპექტრი შესაბამისად უახლოვდება 
კოლმოგოროვის სპექტრს. ამრიგად, პრეცესიის მექანიზმი ეწინააღმდეგება ბრუნვას არაწრფივი 
კასკადების მიმართულების განსაზღვრაში.

2. შეუძლიათ პლანეტარული სისტემის მქონე მზის-მსგავს ვარსკლავებში ატმოსფერულ ტალღებს 
მიქცევით ძალასთან მნიშვნელოვნად რეზონირება? ისეთი სიძლიერით, რომ მათ შეცვალონ 
კოსმოსური ამინდი ან იყვნენ საკმარისნი მაგნიტური დინამოს აქტივობისთვის? კერძოდ, მცირე 
სიხშირის როსბის ტალღები, როგორც ეს ნაჩვენები იყო მზის ზედაპირის დაკვირვებებით, 
რეზონირებენ იმ დროით მასშტაბებზე, რომელიც სადარია მზის ლაქების ცვალებადობის დროის. 
ამ შრომაში ჩვენი მიზანია გავცეთ პასუხი ამ კითხვებს, გამოვიყენებთ რა ტახოკლინური ფენის 
მოდელს გარე მაიძულებელი (მიქცევითი) ძალის გათვალისწინებით. ცნობილია, რომ ვარსკვლავში 
ტახოკლინური ფენა წარმოადგენს სხვადასხვა პლანეტარული მაგნეტოჰიდროდინამიკური 
ტალღების როგორიცაა, როსბის ტალღები, ინერცია-გრავიტაციული (პუანკარეს) ტალღები, 
კელვინის, ალვენის და გრავიტაციული ტალღები, წარმოშობის ადგილს. ტახოკლინი განიხილება 
თხელი პლაზმური ატმოსფეროს მოდელის ფარგლებში თავისუფალი ზედა საზღვრით, რომელსაც 
აღვწერთ დეკარტეს კოორდინატთა სისტემაში β-სიბრტყის მიახლოებაში. საიხლე წინა შრომებთან 
შედარებით არის ის, რომ ამ მოდელში შემოყვანილია გარე მაიძულებელი მიქცევითი ძალის 
პოტენციალი და წრფივი ხახუნის ძალა, რომელიც უზრუნველყოფს დისიპაციას. განხილულია 
თავისუფალი, ჩახშობადი და ამ მაიძულებელი ძალის მიერ გენერირებული როსბის და ინერცია-
გრავიტაციული ტალღების დინამიკა როგორც საშუალო განედებზე ასევე ეკვატორის 
მახლობლობაში, სადაც ისინი ჩაჭერილ ტალღებს წარმოადგენენ. იმ კერძო შემთხვევაში, როცა 
მიქცევა გამოწვეულია მხოლოდ ერთი სხეულით, რომელიც ბრუნავს ვარსკვლავის გარშემო 
წრიულ ობიტაზე, მივიღეთ ანალიზური ამონახსენი გენერირებული ტალღებისთვის. ეს 
ამონახსენი გამოვიყენეთ მზისთვის, რომ შეგვეფასებინა იუპიტერის მიერ გამოწვეული მიქცევითი 
ძალის სიდიდე. ჩვენი შედეგები აჩვენებს, რომ როსბის ტალღებს, რეზონირებენ რა მცირე 
სიხშირის მიქცევით ძალასთან, შეუძლიათ მიაღწიონ სიჩქარის მნიშვნელოვან, 10-100 სმ/წმ რიგის, 
შეშფოთებებს. სიჩქარის შეშფოთებების ეს მნიშვნელობები დამოკიდებულია ასევე ამ ტალღების 
დისიპაციურ თვისებებზე მზეში, რომელთა ბუნება არ არის ზუსტად გარკვეული.

3.ჩვენ შევისწავლეთ კინკ-არამდგრადობის არაწრფივი ევოლუცია და დისიპაციური თვისებები 
დამაგნიტებულ რელატივისტურ პლაზმურ სვეტში. არამდგრადობის განვითარების შედეგად 
წარმოიშობა თხელი დენის ფენები (current sheets), სადაც ხდება ძირითადად მაგნიტური ენერგიის 
დისიპაცია. ნაჩვენები იქნა, რომ ამ შემთხვევაში დისიპაცია მიმდინარეობს ორ ეტაპად. პირველ 
ეტაპზე, კინკ-არამდგრადობის წრფივი ზრდის ბოლოს, როცა იგი გაჯერებაზე გადის, დისიპაცია 
აღწევს პიკს, და ამ დროს ხდება მსხვილმასშტაბოვანი ჰელიკოიდალური დენის ფენის ფორმირება 
დეფორმირებული პლაზმური სვეტის გარე საზღვარზე. საბოლოოდ ასეთი მსხვილმასშტაბოვანი 
დენის ფენა ხდება არამდგრადი და შედეგად დინება გადადის ტურბულენტურ რეჟიმში. ასეთი 
ტურბულენტობა ხასიათდება დისიპაციის შედარებით მცირე სიდიდით ვიდრე პირველ რეჟიმში, 
მაგრამ დიდი ხანგრძლივობით. ამ შემთხვევაში დისიპაციის მეორე ეტაპი მიმდინარეობს 
ტურბულენტობაში წარმოქმნილ მცირემასშტაბოვან ტრანზიენტულ დენის ფენებში. დისიპაციური 
თვისებები ორივე ეტაპზე — მსხვილმასშტაბოვან დენის ფენაში და ტურბულენტობაში — 
დამოკიდებულია აქსიალური და აზიმუტალური მაგნიტური ველების ფარდობის 
დამოკიდებულებისა რადიუსზე, აქსიალური ველის სიდიდეზე და შესაბამის დამაგნიტების 
პარამეტრზე. ჩვენ ასევე დავახასიათეთ ტურბულენტობის სპექტრი. ამ შრომაში მიღებული 
შედეგები მნიშვნელოვანია მაღალი ენერგიების ასტროფიზიკური წყაროებისთვის. დენის ფენები 
წარმოადგენენ მაგნიტური გადაერთების.
4. ჩვენ ჩავატარეთ აქსისიმეტრიული მაგნეტობრუნვითი არამდგრადობის (მბა) წრფივი ანალიზი 
დამაგნიტებულ ცილინდრულ ტეილორ-კუეტეს დინებაში მისი სტანდარტული ტიპისთვის (სმბა) 



მხოლოდ აქსიალური მაგნიტური ველით და ასევე ორი განსხვავებული ტიპისთვის -- 
ჰელიკალურად მოდიფიცირებული (ჰ-სმბა) და თვითონ ჰელიკალური მბა (ჰმბა) -- რომელსაც 
ადგილი აქვს კომბინირებული აზიმუტალური და აქსიალური ველებისთვის. ეს კვლევა 
წარმოადგენს წინასწარ ანალიზს დაგეგმილი მბა ექსპერიმენტებისა თხევადი სოდიუმის 
გამოყენებით DRESDYN პროექტის ფარგლებში, რომელიც განხორციელდება ჰელმჰოლცის 
ცენტრში დრეზდენ-როზენდორფში (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf). გამომდინარე აქედან, 
ჩვენ გამოვიკვლიეთ მაგნეტობრუნვითი არამდგრადობის ზემოთ ნახსენები ტიპები ძირითადი 
პარამეტრების, როგორიცაა რეინოლდსის (Re) და ლუნდქვისტის (Lu) რიცხვები და ცილინდრთა 
ბრუნვის კუთხური სიჩქარეების ფარდობა, იმ მნიშვნელობებისთვის, რომელიც მიიღწევა ამ 
ექსპერიმენტებში. მბას ლაბორატორიაში დეტექტირების წინა მცდელობებისგან განსხვავებით, 
ჩვენი შედეგები მიუთითებს იმაზე, რომ სმბა და მისი ჰელიკალურად მოდიფიცირებული სახეობა 
ჰ-სმბა შესაძლებელია დამზერილ იქნეს DRESDYN ექსპერიმენტის მოწყობილობაში ზემოთ 
მოყვანილი პარამეტრების მნიშვნელობებისთვის ასტროფიზკურად საინტერესო კეპლერული 
ბრუნვის ჩათვლით, მიუხედავად იმისა, რომ მაგნიტური პრანტლის რიცხვი მეტად მცირეა. იმის 
გამო, რომ ექსპერიმენტებში ჩვენ მივუახლოვდებით (ჰ-)სმბა წინათ შესწავლილი ჰმბა რეჟიმიდან, 
ამ შრომაში ასევე დავახასიათეთ უწყვეტი და მონოტონური გადასვლა ამ ორ არამდგრადობის 
სახეობას შორის. ვაჩვენეთ, რომ ჰ-სმბა, ჰმბა-ს მსგავსად, წარმოადგენს არამდგრადობას 
არანულოვანი სიხშირით (გავრცელებადი ტალღა ზრდადი ამპლიტუდით), რომელიც წრფივად 
არის დამოკიდებული აზიმუტალური ველის სიდიდეზე. ექსპერიმენტთან მჭიდრო კავშირის გამო 
ჩვენ ასევე შევისწავლეთ ჰ-სმბა-ს აბსოლუტური ვერსია და შევადარეთ მისი თვისებები (ზრდის 
ტემპი, სიხშირე) ამ არამდგრადობის კონვექტიურ სახეობასთან.

5. დედამიწის მაგნიტოგარსს ახასიათებს მაღალ ამპლიტუდიანი მაგნიტური ფლუქტუაციები. 
მასში ჩანს მაგნიტოჰიდროდინამიკური ტურბულენტობის ტიპური ნიშნები, რისი დაკვირვებაც 
შეიძლება სხვადასხვა მასშტაბებზე და დარტყმითი ტალღის სხვადასხვა უბანში. Cluster-ის 
მონაცემების გამოყენებით, დაკვირვებულია მაგნიტური ველის ცვალებადობის სპექტრი და 
განაწილების კურტოზი ორი ინტერვალისთვის რომელთა შორისაც გვაქვს მკაფიო გადასვლა 
დარტყმითი ტალღის ნორმალთან მიმართებაში კვაზი-პარალელური კონფიგურაციიდან კვაზი-
პერპენდიკულარულზე. მსხვილმარცვლოვანი მეთოდით შეფასებულია განზოგადებული 
მულტიფრაქტალური განზომილება Dq და შესაბამისი მულტიფრაქტალური სპექტრი f(α). p-
მოდელის ფიტირებით მიღებულია ერთი პარამეტრი, რომლითაც ხდება მულტიფრაქტალობის და 
შენაცვლებითობის რაოდენობრივი აღწერა. შედეგებიდან ჩანს მკაფიო გადასვლას და მკვეთრ 
განსხვავება შენაცვლებითობაში ორი უბნისთვის, კერძოდ უფრო შენაცვლებითია კვაზი-
პარალელური ტურბულენტობა.

6. ატომში ელექტრონული სისტემა შეიძლება ჩაითვალოს ჰამილტონურად მხოლოდ სპონტანური  
რელაქსაციის დროზე მოკლე დროში. თუმცა, ეს დრო საკმარისია ელექტრონულ სისტემაზე 
რეზონანსული მოქმედებისთვის და ჰამილტონის სისტემებში არსებული რეზონანსის 
განსახორციელებლად. პრაქტიკაში შეიძლება იყოს შემთხვევა, როდესაც მიზანშეწონილია 
გამოიყენებული იყოს ჰიბრიდული მიდგომა არაწრფივი რეზონანსის შესასწავლად, რომელშიც 
კლასიკური თეორია შეიძლება გამოყენებულ იქნას ზემოქმედებაზე დამოკიდებული არაწრფივი 
რეზონანსის სიხშირის გამოსათვლელად, ხოლო კვანტური თეორია მისი შესწორების 
გამოსათვლელად. ასეთი ჰიბრიდული მიდგომის გამოყენება აუცილებელი ხდება მაშინ, როდესაც 
მოქმედების რეზონანსული მნიშვნელობა ბევრჯერ არ აღემატება პლანკის მუდმივას. ნაშრომში 
ნაჩვენებია, რომ თუ გარე ელექტრომაგნიტურ ველს აქვს სინათლის იმპულსების პერიოდული 
სერიის ფორმა დიდი მოქმედების ციკლით, მაშინ არაწრფივი ჰიბრიდული რეზონანსის ფენომენი 
იწვევს ხაზის გამოჩენას ელექტრონული სპექტრიის დაბალი სიხშირის არეში. ამ ხაზის 
გაფართოება განისაზღვრება საშუალო კვადრატული კვანტური ფლუქტუაციებით.



8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1. ალექსანდრე ღურჭუმელია, „დედამიწის მაგნიტოსფეროს გარდამავალ ფენაში 
ტურბულენტობის
მულტიფრაქტალური ანალიზი“, ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენცია 
„დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერების თანამედროვე პრობლემები“, თბილისი, საქართველო, 21-
22 ნოემბერი, 2022 წ.
2. ლუკა ბურდილაძე, დავით კობაიძე, „მზის აქტივობის ანალიზი სპექტრალური და 
რეკურენტული მეთოდებით“, ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენცია „დედამიწის 
შემსწავლელი მეცნიერების თანამედროვე პრობლემები“, თბილისი, საქართველო, 21-22 ნოემბერი, 
2022 წ.
3. ალექსანდრე ღურჭუმელია, „Split octonionic field Lagrangian“, School and Workshop "Recent 
Advances in Fundamental Physics".
 ანოტაცია: განხილულია სპლიტ ოქტონიონური ლაგრანჟიანი დირაკ-მაქსველის ველებისთვის და 
სპლიტ ოქტონიონური ტრიალობის სიმეტრია.

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

8. 2. უცხოეთში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1. ვ. ბელაშოვი, ო.ხარშილაძე, სიხშირის დოპლერის წანაცვლებით შიდა გრავიტაციული 
ტალღების კვლევებში პირდაპირი და შებრუნებული ამოცანების ანალიზური ამონახსნი; 7-11 
თებარვალი, 2022 წ., მოსკოვი, კოსმოსური კვლევების ინსტიტუტი; 
https://plasma2022.cosmos.ru/docs/2022/Plasma-2022-AbstractBook_v4.pdf 
2. გ. მამაცაშვილი, მოხსენება: „მაგნეტობრუნვითი არამდგრადობით გამოწვეული ტურბულენტობა 
ასტროფიზიკურ დისკოებში: არაწრფივობის სპეციფიკური ანიზოტროპულობა -განივი კასკადი-და 
თვითშენარჩუნების მექანიზმი“, 2022, 16-21 ოქტომბერი, ლიდსი, დიდი ბრიტანეთი, ლიდსის 
დინამო ვორკშოპი-სითხეთა დინებები და მაგნიტური ველის გენერირება სითხეებსა და პლაზმაში, 
https://dynamoworkshop.leeds.ac.uk
3. გ. მამაცაშვილი, მოხესენება: „ჰელიკალურიდან სტანდარტულ მაგნეტობრუნვით 
არამდგრადობამდე: პროგნოზები მომავალი თხევადი სოდიუმის ექსპერიმენტებისთვის“, 2022, 4-8 
ივლისი, კრაკოვი, პოლონეთი, 12-ე საერთაშორისო კონფერენცია ფუნდამენტურ და გამოყენებით 
მაგნეტოჰიდროდინამიკაში, https://eumhd.com/pamir2022/
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში ან სხვა 
გამოცემაში არ გამოქვეყნებულა)
 

კოსმოფიზიკური ობსერვატორია.

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი:
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; 
პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები

ასტროფიზიკა, მზე-დედამიწის კავშირების ფიზიკა
პროექტი დაიწყო 1972 წელს  და მიმდინარეობს დღემდე.

https://plasma2022.cosmos.ru/docs/2022/Plasma-2022-AbstractBook_v4.pdf


2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი 
პროექტების შესრულების შედეგები 
2.1. 
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები

1. კოსმოსური გამოსხივების ინტენსივობის ვარიაციების გამოკვლევა და მათი კავშირი მზისა და 
მაგნიტურ აქტივობებთან.
2.  კოსმოსური სხივების მეორადი ნეიტრონული კომპონენტის ინტესობისა და ატმოსფერული 
წნევის  უწყვეტი რეგისტრაცია წუთიანი და საათაიანი დაგროვების ინტერვალით.  მონაცემთა 
ბაზის შექმნა და განთავსება  შესაბამის საიტზე.
პროექტი დაიწყო 1972 წელს  და მიმდინარეობს დღემდე.

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. თეიმურაზ ბაქრაძე, ნუგზარ ღლონტი, გიორგი თაყაძე, პაატა ბარბაქაძე, ზურაბ დემურიშვილი 
ახორციელებენ სუპერ-ნეიტრონული მონიტორის NM-64-ის გარე ინტერფეისის სტაბილურ და უწყვეტ 
მუშაობას.
2. ტერეზა ერქომაიშვილი, ეთერ ალანია, ზეინაბ ყვავაძე ახორციელებენ კოსმოსური სხივების მეორადი 
ნეიტრონული კომპონენტის ინტესობისა და ატმოსფერული წნევის  უწყვეტ რეგისტრაციას, წუთიან და 
საათაიან დაგროვების ინტერვალით მონაცემების დამუშავებას და მათ განთავსებას შესაბამის საიტზე.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.ობსერვატორიაში დამთავრდა ექსპერიმენტალური სამუშაოები, რომელიც ეხება კოსმოსური 
სხივების ნეიტრონული კომპონენტის მარეგისტრირებელი ხელსაწყოს  NM-64 განთავსებას ახალ 
შენობაში. მოხდა დანადგარის ელექტრონული ნაწილების ცალკეული ბლოკების ტესტირების 
პროცესი და მონაცემთა ბაზის პროგრამული დამუშავება.
ხელსაწყო გაშვებული იქნა 2022 წლის მაისი თვეში და უწყვეტად მუშაობს დღემდე. მიმდინარეობს 
მონაცემთა ბაზის განთავსება შესაბამის საიტზე.

1) დასრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 
მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები

1.  კოსმოსური სხივების მეორადი ნეიტრონული კომპონენტის ინტესობისა და ატმოსფერული 
წნევის  უწყვეტი რეგისტრაცია წუთიანი და საათაიანი დაგროვების ინტერვალით.  მონაცემთა 
ბაზის შექმნა და განთავსება  შესაბამის საიტზე.

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1.  თეიმურაზ ბაქრაძე, ნუგზარ ღლონტი, გიორგი თაყაძე, პაატა ბარბაქაძე, ზურაბ დემურიშვილი 
ახორციელებენ სუპერ-ნეიტრონული მონიტორის NM-64-ის გარე ინტერფეისის სტაბილურ და უწყვეტ 
მუშაობას.
2.  ტერეზა ერქომაიშვილი, ეთერ ალანია, ზეინაბ ყვავაძე ახორციელებენ კოსმოსური სხივების მეორადი 
ნეიტრონული კომპონენტის ინტესობისა და ატმოსფერული წნევის  უწყვეტ რეგისტრაციას, წუთიან და 
საათაიან დაგროვების ინტერვალით მონაცემების დამუშავებას და მათ განთავსებას შესაბამის საიტზე.

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. .ობსერვატორიაში დამთავრდა ექსპერიმენტალური სამუშაოები, რომელიც ეხება კოსმოსური 
სხივების ნეიტრონული კომპონენტის მარეგისტრირებელი ხელსაწყოს  NM-64 განთავსებას ახალ 



შენობაში. მოხდა დანადგარის ელექტრონული ნაწილების ცალკეული ბლოკების ტესტირების 
პროცესი და მონაცემთა ბაზის პროგრამული დამუშავება.
ხელსაწყო გაშვებული იქნა 2022 წლის მაისი თვეში და უწყვეტად მუშაობს დღემდე. მიმდინარეობს 
მონაცემთა ბაზის განთავსება შესაბამის საიტზე.

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-
ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების 
რაოდენობა

1. Amiranashvili A.G., Bakradze T.S., Erkomaishvili T.G., Ghlonti N.
 COMPARATIVE STATISTICAL ANALYSIS  OF ANNUAL VARIATION OF THE INTENSITY OF     
GALACTIC COSMIC RAYS (IN TBILISI,  ALMATY, APATITY, MOSCOW, NOVOSIBIRSK  AND ROME)  
1.3  Journal of Radiobiology and Radiation Safety                 Vol.2, №3, 2022,14 გვ.

2.  Davit T. Odilavadze, Tamaz L. Chelidze, Nugzar Ya. Ghlonti, Olga V. Yavolovskaya
  Determining the Presence and Structure of a Subsurface Radioactive Burial when Interpreting the 

Results of the GPR Method by Analyzing a Three-Dimensional Rotating Radio Image
2.3  Journal of the Georgian Geophysical Society, e-ISSN: 2667-9973, p-ISSN: 1512-1127 Physics of Solid 

Earth, Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v. 25(1), 2022, pp.21-28
     
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.სტატიაში წარმოდგენილია გალაქტიკური კოსმოსური სხივების (CR) ნეიტრონული 
კომპონენტის ინტენსივობის წლიური ცვალებადობის შედარებითი სტატისტიკური ანალიზის 
შედეგები თბილისში, ალმა-ატაში, აპატიტში, მოსკოვში, ნოვოსიბირსკში და რომში 1995-2014 
წლებში.

შემოთავაზებულ ნამუშევარში მონაცემთა ანალიზი ხორციელდება შემთხვევითი მოვლენების 
სტატისტიკური ანალიზის სტანდარტული მეთოდებისა და მათემატიკური სტატისტიკის 
მეთოდების გამოყენებით დაკვირვებების არაშემთხვევითი დროის სერიებისთვის. კერძოდ, 
მიღებულია შემდეგი შედეგები. თბილისში CR ინტენსივობის ოცი წლის საშუალო მაჩვენებლები 
უფრო დაბალია ვიდრე ალმაატაში, მოსკოვსა და ნოვოსიბირსკში და უფრო მაღალია ვიდრე 
აპატიტსა და რომში.
CR ინტენსივობის რეალური მნიშვნელობების წრფივი კორელაციის კოეფიციენტი თბილისსა და 
სხვა საზომ წერტილებს შორის მერყეობს 0,73-დან (თბილისი-აპატიტის წყვილი) 0,81-მდე 
(თბილისი-რომის წყვილი). თბილისში კოსმოსური სხივების ინტენსივობის შესახებ დაკარგული 
მონაცემების აღდგენის ყველაზე ოპტიმალური საზომი წერტილებია ალმათი და რომი. 
გალაქტიკური კოსმოსური სხივების ინტენსივობის დროის ცვალებადობის რეგრესიის 
განტოლებებს ალმათისთვის აქვს მესამე რიგის მრავალწევრის ფორმა, ყველა სხვა საზომი 
წერტილისთვის - მეხუთე რიგის მრავალწევრის. წრფივი კორელაციის კოეფიციენტი CR 
ინტენსივობის მნიშვნელობების ტენდენცია + ფონური კომპონენტები თბილისსა და სხვა საზომი 
წერტილებს შორის მერყეობს 0,78-დან (თბილისი-აპატიტის წყვილი) 0,87-მდე (თბილისი-ალმათი 
წყვილი). CR ინტენსივობის მნიშვნელობების შემთხვევითი კომპონენტების წრფივი კორელაციის 
კოეფიციენტი თბილისსა და სხვა საზომ წერტილებს შორის მერყეობს 0.27-დან (თბილისი-ალმათი 
წყვილი) 0.65-მდე (თბილისი-მოსკოვი და თბილისი-რომი წყვილი). გალაქტიკური კოსმოსური 
სხივების ინტენსივობის სხვადასხვა კომპონენტებს შორის წრფივი კორელაციის კოეფიციენტის 
კავშირი თბილისში და სხვა საზომ ადგილებში (რეალური მონაცემები, ტენდენცია + ფონი და 
შემთხვევითი კომპონენტები) თბილისიდან დაშორებით, აქვს მეორე სიმძლავრის მრავალწევრის 
ფორმა. თბილისისთვის CR ინტენსივობის რეალური მონაცემები ძალზედ წარმომადგენლობითია 
საზომი წერტილიდან 500 კმ-მდე და უაღრესად წარმომადგენლობითი ამ ქალაქიდან მინიმუმ 3200 
კმ მანძილზე.



2.ჯვარედინად გატარებული გეორადიოლოკაციური კვეთების (Prism 2.5) მიხედვით აგებული 
პროფილების შედეგად მიღებული შედეგების მიხედვით გაკეთებული ინტერპრეტაციის 
დასაზუსტებლად საჭირო ხდება დამატებით ,,Voxler 4“ პროგრამის გამოყენება, რათა დაზუსტდეს 
რადიოსახის გვარობა, მაშინ როდესაც ის მკაფიოდ არ იკვეთება. ჩვენს შემთხვევაში კვეთებზე (Prism 
2.5) მიღებული შედეგების მიხედვით არ გამოიკვეთა მკაფიოდ სიღრუის დამაფიქსირებელი ,,ბოუ-
თაის“ ტიპის რადიოსახე. ,,Voxler4 „ პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენების შედეგად , 
მკაფიოდ დაფიქსირდა ,,ბოუ-თაის “ ტიპის 3D რადიოსახე, ხოლო პროფილთა გადაკვეთის ღერძის 
გარშემო ბრუნვითი რაკურსების შედეგად დადასტურდა რადიოსახის არსებობა. ამრიგად, 
შეიძლება ჩვენს მიერ მოყვანილი მაგალითი გამოდგეს პარადიგმად გეორადიოლოკაციური 
ინტერპრეტაციისას პრობლემურ პირობებში შედეგების მეტი ინფორმატულობით 
წარმოდგენისთვის.

დუშეთის გეოფიზიკური ობსერვატორია

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი:
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; 
პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. დედამიწის მაგნიტური ველის ვარიაციების რეგისტრაცია უწყვეტ რეჟიმში და მაგნიტური 
ველის მდგენელების აბსოლუტური მნიშვნელობების განსაზღვრა. იგი მიეკუთვნება 
ფუნდამენტალურ კვლევებს.
2. პროექტის დასაწყისი 1844 წელი. პროექტი გარდამავალია.

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ობსერვატორიის ხელმძღვანელი - რობერტ გოგუა, აკად. დოქტორი. მისი მოვალეობაა 
ოხსერვატორიის ნორმალური ფუნქციონირების უხრუნველყოფა და პროექტის სათანადო დონეზე 
შესრულება.
2. თამაზ მათიაშვილი - მეცნიერ მუშაკი, მისი მოვალეობაა დედამიწის მაგნიტური ველის მდგენელების 
აბსოლუტური და ვარიაციული დაკვირვებების უზრუნველყოფა. გეოფიზიკურ მონაცემთა მსოფლიო 
ცენტრში (იაპონია, ქ. კიოტო) გაგზავნა.
3. გიული ტუშური - სპეციალისტი. მისი მოვალეობაა დედამიწის მაგნიტური ველის მდგენელების 
აბსოლუტური და ვარიაციების დაკვირვებების უზრუნველყოფა.
4. გიორგი მათიაშვილი - ლაბორანტი. მისი მოვალეობაა აბსოლუტურ მაგნიტომეტრზე დაკვირვებების 
უზრუნველყოფა.

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი 
პროექტების შესრულების შედეგები 
2.1. 
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. დუშეთის გეოფიზიკურ ობსერვატორიაში 2022 წელს ჩატარდა შემდეგი კვლევები: მთელი წლის 
განმავლობაში, უწყვეტ რეჟიმში ჩატარდა დედამიწის მაგნიტური ველის ჰორიზონტალური, 
ვერტიკალური მდგენელების და მიხრილობის კუთხის ვარიაციების რეგისტრაცია და რეალურ 
დროში მისი გადაცემა ინტერნეტის საშუალებით გეოფიზიკურ მონაცემთა მსოფლიო ცენტრში 
(იაპონია, ქ. კიოტო)
2. 



2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ობსერვატორიის ხელმძღვანელი - რობერტ გოგუა, აკად. დოქტორი. მისი მოვალეობაა 
ოხსერვატორიის ნორმალური ფუნქციონირების უხრუნველყოფა და პროექტის სათანადო დონეზე 
შესრულება.
2. თამაზ მათიაშვილი - მეცნიერ მუშაკი, მისი მოვალეობაა დედამიწის მაგნიტური ველის მდგენელების 
აბსოლუტური და ვარიაციული დაკვირვებების უზრუნველყოფა. გეოფიზიკურ მონაცემთა მსოფლიო 
ცენტრში (იაპონია, ქ. კიოტო) გაგზავნა.
3. გიული ტუშური - სპეციალისტი. მისი მოვალეობაა დედამიწის მაგნიტური ველის მდგენელების 
აბსოლუტური და ვარიაციების დაკვირვებების უზრუნველყოფა.
4. გიორგი მათიაშვილი - ლაბორანტი. მისი მოვალეობაა აბსოლუტურ მაგნიტომეტრზე დაკვირვებების 
უზრუნველყოფა.
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. დუშეთის გეოფიზიკურ ობსერვატორიაში დაფიქსირებულ ინფორმაციას დედამიწის მაგნიტური 
ველის ვარიაციების შესახებ აქვს დიდი მეცნიერული და პრაქტიკული მნიშვნელობა, იგი 
გამოიყენება: დედამიწის მაგნიტური ველის ანალიზური მოდელების შექმნაში; მაგნიტორფეროში 
(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 
შესწავლისა და სასარგებლო ნამარხთა ძებნა-ძიების დროს; ტოპოგრაფიული რუკების შედგენის 
დროს; ამინდის პროგნოზისათვის; მიწისძვრების წინამორბედების ძიებისთვის; რადიოტალღების 
გავრცელების პროგნოზირების დროს და სხვა. ობსერვატორიაში დაფიქსირებული ინფორმაცია 
არის აქტუალური, როგორც ჩვენი ქვეყნისთვის, ისე მას აქვს დიდი საერთაშორისო მნიშვნელობა, 
როგორც ჩვენი პლანეტის შესწავლის ერთ-ერთ ინსტრუმენტს.

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 
(არსებობის შემთხვევაში); ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი; გამოცემის 
ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. დასახლება „კაპროვანის“ ტერიტორიის ანომალური მაგნიტური ველი და მისი გეოლოგიური 
ინტერპრეტაცია (Journals of Georgian Geophysical Society, 25(No.2, )
    დასახლება „კაპროვანის“ ტერიტორიაზე ჩტარებულმა გეომაგნიტურმა გამოკვლევებმა აჩვენა, 
რომ ტერიტორიის ანომალური მაგნიტური ველი ინტენსიურია და იცვლება 250-550 ნტლ-ს 
ფარგლებში.
    ტერიტორიაზე მაგნიტური ველის ვერტიკალური გრადიენტი სწრაფად მცირდება რაც 
მიუთითებს მაგნიტური ველის წყაროს დღიურ ზედაპირთან სიახლოვეზე.
    ქვიშის ნიმუშების ლაბორატორიული შესწავლით დადგინდა მასში  ფერომაგნიტული 
მინერალების შემცველობა (10%).
    ჩტარებული გეომაგნიტური კვლევების შედეგებით ნათელია, რომ გამოკვლეულ ტერიტორიაზე 
მაგნიტური ველის ძირითდი წყაროა ფერომაგნიტური მინერალებით გამდიდრებული ქვიშა.
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ანგარიშის ფორმა №1

უნივერსიტეტთან არსებული დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების
(ინსტიტუტის) დასახელება:

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა 
გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი:

1) საქართველოს ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური უსაფრთხოების სტრატეგია

მეცნიერების დარგი – ეკონომიკა 
სამეცნიერო მიმართულებები: მაკროეკონომიკა, მიკროეკონომიკა, სექტორული ეკონომიკა, 
საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები, გარემოს დაცვის ეკონომიკური პრობლემები
პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები – 2023-2028 წ.წ.
2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

1. აბესაძე რამაზ  – პროექტის ხელმძღვანელი, შემსრულებელი
2. პაპავა ვლადიმერ – პროექტის სამეცნიერო კონსულტანტი, შემსრულებელი
3. ბურდული ვახტანგ– პროექტის თანახელმძღვანელი, შემსრულებელი 
4. ბერულავა გიორგი –  პროექტის თანახელმძღვანელი, შემსრულებელი 
5. ხუსკივაძე მამუკა –  პროექტის თანახელმძღვანელი, შემსრულებელი
6. ჯავახიშვილი რევაზ  – პროექტის თანახელმძღვანელი, შემსრულებელი
7. კვარაცხელია მურმან – შემსრულებელი
8. ბიბილაშვილი ნანა – შემსრულებელი
9. ცუცქირიძე მარინე  – შემსრულებელი 
10. ლაზარაშვილი თეა  – შემსრულებელი 
11. დათუნაშვილი ლინა  – შემსრულებელი 
12. კაკულია ეთერ– შემსრულებელი
13. თოთლაძე ლია – შემსრულებელი
14. ბერიშვილი ხათუნა  – შემსრულებელი
15. ბრეგვაძე გიორგი – შემსრულებელი
16. დავლაშერიძე ნატა – შემსრულებელი
17. ქავთარაძე თენგიზ – შემსრულებელი
18. გოგოხია თემურ – შემსრულებელი
19. ქისტაური ნუნუ– შემსრულებელი
20. ქველაძე ქეთევან – შემსრულებელი 
21. წერეთელი ზურაბ– შემსრულებელი
22.  ჟორჟიკაშვილი ნინო – შემსრულებელი
23. დვალიშვილი ლია – შემსრულებელი
24. თეთრაული ციცინო – შემსრულებელი
25. მელაშვილი მედეა – შემსრულებელი
26. თაფლაძე თამუნა – შემსრულებელი
27. ნოზაძე ზურაბ – შემსრულებელი
28. კურატაშვილი ქრისტინე – შემსრულებელი 
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2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი
პროექტების შესრულების შედეგები
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო
მიმართულების მითითებით; პროექტის და წყებისა და დამთავრების წლები

საქართველოს ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური უსაფრთხოების სტრატეგია
მეცნიერების დარგი – ეკონომიკა 
სამეცნიერო მიმართულებები: მაკროეკონომიკა, მიკროეკონომიკა, სექტორული ეკონომიკა, 
საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები, გარემოს დაცვის ეკონომიკური პრობლემები
პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები – 2023-2028 წ.წ.
2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

26. თაფლაძე თამუნა – შემსრულებელი
27. ნოზაძე ზურაბ – შემსრულებელი
28. კურატაშვილი ქრისტინე – შემსრულებელი 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
მითითება: აქ უნდა მიუთითოთ გვარი. სახელი, გეგმური თემი სათაური და შემდეგ 
ანოტაცია  ნომრების მიხედვით, სადაც ყურადღება გამახვილებული იქნება ძირითად 
შედეგებზე

1. აბესაძე რამაზ  – პროექტის ხელმძღვანელი, შემსრულებელი
2. პაპავა ვლადიმერ – პროექტის სამეცნიერო კონსულტანტი, შემსრულებელი
3. ბურდული ვახტანგ– პროექტის თანახელმძღვანელი, შემსრულებელი 
4. ბერულავა გიორგი –  პროექტის თანახელმძღვანელი, შემსრულებელი 
5. ხუსკივაძე მამუკა –  პროექტის თანახელმძღვანელი, შემსრულებელი
6.  ჯავახიშვილი რევაზ  – პროექტის თანახელმძღვანელი, შემსრულებელი
7. კვარაცხელია მურმან – შემსრულებელი
8. ბიბილაშვილი ნანა – შემსრულებელი
9. ცუცქირიძე მარინე  – შემსრულებელი 
10.   ლაზარაშვილი თეა  – შემსრულებელი 
11.   დათუნაშვილი ლინა  – შემსრულებელი 
12. კაკულია ეთერ– შემსრულებელი
13.   თოთლაძე ლია – შემსრულებელი
14.  ბერიშვილი ხათუნა  – შემსრულებელი
15.   ბრეგვაძე გიორგი – შემსრულებელი
16.  დავლაშერიძე ნატა – შემსრულებელი
17.   ქავთარაძე თენგიზ – შემსრულებელი
18.  გოგოხია თემურ – შემსრულებელი
19. ქისტაური ნუნუ– შემსრულებელი
20. ქველაძე ქეთევან – შემსრულებელი 
21. წერეთელი ზურაბ– შემსრულებელი
22.  ჟორჟიკაშვილი ნინო – შემსრულებელი
23. დვალიშვილი ლია – შემსრულებელი
24. თეთრაული ციცინო – შემსრულებელი
25. მელაშვილი მედეა – შემსრულებელი
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1. აბესაძე რამაზ  – საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოების სტრატეგიის შემუშავების 
ძირითადი თეორიულ-მეთოდოლოგიური პრობლემები;
2. პაპავა ვლადიმერ – დეგლობალიზაციის პრობლემა და განახლებული გლობალიზაციის პირო-
ბებში ეროვნული ეკონომიკური უსაფრთხოების ძირითადი გამოწვევები;
 3. ბურდული ვახტანგ  –  გლობალური ეკონომიკური საფრთხეები და მისი გავლენა ეროვნულ 
ეკონომიკურ უსაფრთხოებაზე;
4. ბერულავა გიორგი, ცუცქირიძე მარინე  –  ეკონომიკური უსაფრთხოებისა და     ეკონომიკური 
მდგრადობის თეორიულ-მეთოდოლოგიური ასპექტები: საერთაშორისო გამოცდილება;
5. კვარაცხელია მურმან  –  გლობალიზაცია და მისი ეროვნულ ეკონომიკურ უსაფრთხოებაზე 
გავლენის თეორიული პრობლემები;
6. ლაზარაშვილი თეა –  გლობალური სოციალური საფრთხეები და მისი  ეროვნულ სოციალურ 
უსაფრთხოებაზე გავლენის თეორიული საკითხები;
7. ხუსკივაძე მამუკა  –  ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში ევროკავშირის გამოცდილების 
განზოგადება;
8. ჯავახიშვილი რევაზ  –  ზოგიერთი განვითარებული ქვეყნის - აშშ-ს /ეკონომიკური და 
ეკოლოგიური/, იაპონიის /ეკონომიკური და სოციალური/ უსაფრთხოების სფეროში 
გამოცდილების განზოგადება;
9. დათუნაშვილი ლინა  –   გლობალური სასურსათო საფრთხეები და მათი ეროვნულ სასურსათო 
უსაფრთხოებაზე  გავლენის თეორიული საკითხები;
10. აბესაძე რამაზ, ბიბილაშვილი ნანა, კურატაშვილკი ქრისტინე –  საქართველოს სოციალური და 
ეკოლოგიური უსაფრთხოების სტრატეგიის შემუშავების თეორეულ-მეთოდოლოგიური 
საკითხები;
11. თოთლაძე ლია, თაფლაძე თამუნა – ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური უსა-
ფრთხოება ბენელუქსის ქვეყნებში;
12. ბერიშვილი ხათუნა –  ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში 
ზოგიერთი პოსტკომუნისტური ქვეყნის (რუსეთი, უკრაინა) გამოცდილება;
13. ბრეგვაძე გიორგი  –   გლობალური ეკონომიკური და ეკოლოგიური საფრთხეები და მათი  
მშენებლობის ეროვნული სექტორის უსაფრთხოებაზე გავლენის თეორიული საკითხები;
14. გოგოხია თემურ –  ფირმის ეკონომიკური უსაფრთხოების სტრატეგიის შემუშავების მეთოდო-
ლოგიური ასპექტები;
15. დავლაშერიძე ნატა – ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური უსაფრთხოების 
სფეროში ევროკავშირში შემავალი ქვეყნების გამოცდილება;
16. კაკულია ეთერ – საწარმოების ეკონომიკური უსაფრთხოების თეორიულ-მეთოდოლოლოგიური 
საკითხები;
17. ქავთარაძე თენგიზ –  გლობალური ეკონომიკური და ეკოლოგიური საფრთხეები და მათი  
ეროვნული სოფლის მეურნეობის უსაფრთხოებაზე გავლენის თეორიული საკითხები;
18. ქისტაური ნუნუ – ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში 
ზოგიერთი განვითარებადი ქვეყნის (ჩინეთი, თურქეთი) გამოცდილება;
19. ქველაძე ქეთევან –  გლობალური ეკოლოგოური საფრთხეები და მათი გავლენა ეროვნული 
ტურიზმის უსაფრთხოებაზე გავლენის თეორიული საკითხები;
20. წერეთელი ზურაბ  –  გლობალური ეკონომიკური საფრთხეები და მისი  ეროვნული საწარმოს 
ეკონომიკურ უსაფრთხოებაზე გავლენის თეორიული საკითხები;
21. ჟორჟიკაშვილი ნინო – გლობალური ეკონომიკური საფრთხეები ჯანდაცვის სფეროში და მათი 
ეროვნული ჯანდაცვის უსაფრთხოებაზე გავლენის თეორიული საკითხები
22. დვალიშვილი ლია – გლობალური ეკოლოგიური საფრთხეები და მისი  ეროვნულ ეკოლოგიურ 
უსაფრთხოებაზე გავლენის თეორიული საკითხები; 
23. თეთრაული ციცინო – სოციალური უსაფრთხოების გამოცდილება ევროკავშირში; 
24. მელაშვილი მედეა – სოციალური უსაფრთხოების გამოცდილება ამერიკის შეერთებულ შტა-
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2.2.
1) ანოტაცია (ქართულად)
     1.  ეკონომიკური უსაფრთხოება ეროვნული უსაფრთხოების ერთ-ერთი მთავარი შემა-
დგენელი ნაწილია. მისი უზრუნველყოფა ხელს უწყობს მომავალში ქვეყნის მდგრად განვი-
თარებას, ძირეულ თვისებრივ ცვლილებებს ეკონომიკის ყველა დარგში  საბოლოო 
ანგარიშით,  მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებას. ნაშრომში გამოკვლეულია 
საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოების სტრატეგიის შემუშავების ძირითადი 
თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები.

ეკონომიკური უსაფრთხოების სტრატეგიის შემუშავების ძირითადი თეორიულ-
მეთოდოლოგიური პრობლემების გასარკვევად, უპირველეს ყოვლისა, უნდა გაირკვეს 
ეკონომიკური უსაფრთხოების არსი, შემდეგ გამოკვლეული იქნეს ქვეყნის ეკონომიკაში 
არსებული მდგომარეობა, განისაზღვროს გლობალური და ეროვნული ეკონომიკური და 
არაეკონომიკური საფრთხეები, ჩამოყალიბდეს ეკონომიკური უსაფრთხოების მაჩვენებელთა 
სისტემა და დადგინდეს მათი ზღვრული სიდიდეები, შემუშავდეს ეკონომიკური 
უსაფრთხოების შემადგენელ ნაწილთა (ჩვენ შემთხვევაში რეგიონული, საფინანსო, 
ენერგრტიკული, სასურსათო და ორგანიზაციის) უსაფრთხოების მექანიზმები. საბოლოოდ, 
უნდა შემუშავდეს ეკონომიკური უსაფრთხოების სტრატეგიის მოდელი მოცემული 
ქვეყნისათვის, რომელშიდაც აისახება აქ მოყვანილი სამუშაოების შედეგები და ამ 
შედეგებზე დაფუძნებული ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველმყოფი ღონისძიებათა 
სისტემა.

ეროვნული ეკონომიკური უსაფრთხოება დიდადაა დამოკიდებული მსოფლიოს 
მასშტაბით მიმდინარე პროცესებზე, ამდენად უდიდესი მნიშვნელობა აქვს გლობალურ 
უსაფრთხოებას, რომელიც გულისხმობს უსაფრთხოების უზრუნველყოფას დედამიწაზე 
ცხოვრების პირობების გაუარესებისა და, საერთოდ, კაცობრიობის განადგურებისაგან. 
გლობალური უსაფრთხოების პრობლემები ეხება ყველა სახელმწიფოსა და თითოეულ 
ადამიანს. ეკონომიკური ხასიათის გლობალური საფრთხეებიდან აღსანიშნავია: 
ეკონომიკური კრიზისები; ენერგეტიკული პრობლემა; სიღარიბის პრობლემა; სასურსათო 
პრობლემა; რესურსების ამოწურვის პრობლემა და სხვ. არაეკონომიკური ხასიათის 
გლობალური საფრთხეებიდან კი აღსანიშნავია: მშვიდობის დაცვა; განიარაღება და 
შეიარაღებაზე კონტროლის დაწესება; განვითარებადი ქვეყნების პრობლემები; 
დემოგრაფიული პრობლემები; ატმოსფეროს, წყლისა და ნიადაგის დაბინძურება; კლიმატის 
ცვლილება; კოსმოსის ათვისება; საერთაშორისო ტერორიზმი; ნარკობიზნესი; ეთნოპოლიტი-
კური კონფლიქტები; ადამიანის უფლებათა და თავისუფლების დაცვა; კულტურულ მრავალ-
ფეროვნებათა შენარჩუნება; კიბერუსაფრთხოება და სხვ. 

ეკონომიკური უსაფრთხოების შემადგენელი ნაწილებია: ფინანსური უსაფრთხოება, 
ენერგეტიკული უსაფრთხოება; სასურსათო უსაფრთხოება, ასევე მისი ცალკეული სფეროსა 
თუ დარგის უსაფრთხოება, როგორიცაა მრეწველობა, ტრანსპორტი, კავშირგაბმულობა, 
ტურიზმი, ტრანზიტი, მცირე ბიზნესი და სხვ. 

ეკონომიკური უსაფრთხოების შესწავლის დროს გამოკვლეული უნდა იყოს 
ეკონომიკაში არსებული მდგომარეობა, კერძოდ: მაკროეკონომიკური,  მიკროეკონომიკური, 
სექტორული და რეგიონული პრობლემები, ასევე ინოვაციური, ციფრული, ცოდნის, მწვანე 
და წრიული  ეკონომიკის განვითარების დონე, რაზე დაყრდნობითაც განისაზღვრება ქვეყნის 
ძრითადი ეკონომიკური საფრთხეები, რომელთაგან შეიძლება დავასახელოთ: სიღარიბე; 
უმუშევრობა; ინფლაცია; შიგა და უცხოური ინვესტიციების შემცირება; საგარეო ვალის 
დიდი მოცულობა; სავალუტო კურსის ცვლილება; კონკურენტუნარიანობის დაბალი დონე; 

ტებში;
25. ნოზაძე ზურაბ – ეკოლოგიური უსაფრთხოების გამოცდილება იაპონიაში;



5

ბიუჯეტის დეფიციტის ზრდა; ინოვაციური, ცოდნის, „მწვანე“ და „წრიული“ ეკონომოკის, 
მრეწველობის, მცირე ბიზნესის, სოფლის მეურნეობის განვითარების დაბალი დონე; 
ინოვაციებში ინვესტიციების სიმცირე; უარყოფითი საგადამხდელო ბალანსი და ბალანსის 
არაპროგრესული სტრუქტურა; ჩრდილოვანი ეკონომიკის დიდი მოცულობა და სხვ.

ეკონომიკის არაეკონომიკური საფრთხეებიდან შეიძლება გამოიყოს: კრიმინოგენური 
დაძაბულობა; პოლიტიკური დაძაბულობა; სტიქიური მოვლენები; დემოგრაფიული დაძაბუ-
ლობა; ნარკომანია; საერთაშორისო ტერორიზმი და ტრანსნაციონალური ორგანიზებული 
დანაშაული; კიბერუსაფრთხოება, პანდემია და სხვა.

შემდეგ უნდა დადგინდეს ეკონომიკური უსაფრთხოების მაჩვენებლები და მათი 
ზღვრული სიდიდეები. ეკონომიკური უსაფრთხოების მაჩვენებლებიდან აღსანიშნავია: მშპ-ს 
მოცულობა; რეალური მშპ-ს მოცულობა მოსახლეობის ერთ სულზე; საგარეო ვალის 
მოცულობა და მისი თანაფარდობა მშპ-თან; ბიუჯეტის დეფიციტის მოცულობა და მისი 
თანაფარდობა მშპ-თან; შიგა ვალის მოცულობა და მისი თანაფარდობა მშპ-თან; საგარეო და 
საშინაო ვალის მოცულობა და მისი თანაფარდობა მშპ-სა და ბიუჯეტის სიდიდესთან; 
დანახარჯების მოცულობა მეცნიერებაზე და მისი თანაფარდობა მშპ-თან; დანახარჯების 
მოცულობა განათლებაზე და მისი თანაფარდობა მშპ-თან;  დანახარჯების მოცულობა ჯ-
ანდაცვაზე და მისი თანაფარდობა მშპ-თან;  ჩრდილოვანი ეკონომიკის მოცულობა; 
კაპიტალის გადინების მოცულობა და მისი თანაფარდობა მშპ-თან; ძირითად კაპიტალზე 
ინვესტიციების მოცულობა და მისი თანაფარდობა მშპ-თან; ძირითადი კაპიტალის ცვეთის 
სიდიდე; დანახარჯების მოცულობა ტექნოლოგიურ ინოვაციებზე და მისი თანაფარდობა 
მშპ-სთან; ინვესტიციების მოცულობა ძირითად კაპიტალზე და მისი თანაფარდობა მშპ-თან; 
ეკონომიკის მონეტიზაციის დონე; სამრეწველო პროდუქციის ხვედრითი წილი მშპ-ში; მცირე 
ბიზნესის ხვედრითი წილი მშპ-ში; სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ხვედრითი წილი მშპ-
ში.

ამ მაჩვენებელთა ზღვრული სიდიდეები უნდა დადგინდეს საზღვარგარეთის 
ქვეყნების ანალოგიის, ქვეყანაში არსებული მდგომარეობისა და ექსპერტული შეფასებების 
საფუძველზე.

ენერგეტიკული უსაფრთხოების სტრატეგიის შესამუშავებლად, უპირველეს ყოვლისა, 
უნდა დადგინდეს  ენერგეტიკულ სექტორში არსებული მდგომარეობა შემდეგი მახასიათებ-
ლების მიხედვით: ქვეყნის ენერგეტიკული ბალანსის სტრუქტურა; ქვეყნის ენერგიით თვით-
უზრუნველყოფის დონე; ენერგიის იმპორტის დივერსიფიკაციის ხარისხი; საერთაშორისო 
სატრანზიტო შესაძლებლობების გამოყენების ხარისხი; ენერგეტიკულ სისტემებში 
ჩართულობა; განახლებადი ენერგორესურსების ათვისების დონე; ენერგოობიექტების 
ამორტიზაციის მდგომარეობა; ენერგოეფექტიანობა (პროდუქციის ენერგო- და 
ელექტროტევადობა); ფასები ენერგიაზე; ენერგეტიკული უსაფრთხოების პოლიტიკა და სხვ.

ასევე უნდა მოხდეს ენერგეტიკული საფრთხეების განსაზღვრა, მთ შორის: 
გლობალური ენერგეტიკული საფრთხეები; ენგურჰესზე (რომელიც საქართველოს ჰიდრო-
გენერაციის თითქმის ნახევარს გამოიმუშავებს) კონტროლის არარსებობა და ამ სადგურზე 
გამომუშავებული ელექტროენერგიის უკონტროლო მოხმარება აფხაზეთში; 
ელექტროენერგიისა და გაზის იმპორტზე მზარდი დამოკიდებულება; ბუნებრივი მოვ-
ლენების ან დივერსიული და სამხედრო ქმედებების შედეგად, ინფრასტრუქტურის 
ფიზიკური დაზიანება; კიბერშეტევები ინფრასტრუქტურაზე და მათი მუშაობის რეჟიმზე; 
ადგილობრივი რესურსების აუთვისებლობა; საერთაშორისო ენერგეტიკული 
თანამშრომლობისა და სატრანზიტო შესაძლებლობების გამოუყენებლობა; ენერგიაზე 
ფასების ზრდა; ენერგოეფექტიანობის დაბალი დონე (პროდუქციის ენერგო- და ელექტრო-
ტევადობის მაღალი სიდიდე); მოძველებული ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის არსებობა;  
დანაკარგების დიდი ხვედრითი წილი ელექტროგადამცემ ქსელებში; გაზის საკუთარი 
ენერგოსაცავების უქონლობა და სხვ. 

აუცილებელია განისაზღვროს  ენერგეტიკული უსაფრთხოების მაჩვენებლები და დად-
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გინდეს მათი ზღვრული სიდიდეები. ეს მაჩვენებლები შეიძლება იყოს: ელექტროენერგიის 
წარმოების მოცულობა; ენერგორესურსებისა და ელექტროენერგიის იმპორტის მოცულობა; 
ენერგეტიკული სიმძლავრეების სიდიდე; დანაკარგების სიდიდე ელექტროქსელში; 
პროდუქციის ენერგო- და ელექტროტევადობა; ქვეყნის ენერგორესურსების ათვისების დონე; 
ფასები ენერგიაზე; ფიზიკური და მორალური ცვეთა ენერგოსისტემაში; გარე და შიგა 
ინვესტიციების მოცულობა ენერგოსექტორში და სხვ.

ფინანსური უსაფრთხოების სტრატეგიის შემუშავების დროს, პირველ რიგში, უნდა 
დადგინდეს ფინანსურ სექტორში არსებული მდგომარეობა ისეთ სფეროებში როგორიცაა:  
საბანკო სექტორი; სახელმწიფო ბიუჯეტი; საფონდო ბაზარი; საპენსიო ფონდი; 
საგადასახადო სისტემა; 

ფინანსური საფრთხეებიდან აღსანიშნავია: სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი; საერ-
თაშორისო რეზერვების სიმცირე; ფულადი მასის არაოპტიმალური სიდიდე; რე-
ფინანსირების განაკვეთის არაოპტიმალური სიდიდე; მაღალი საპროცენტო განაკვეთი;  
მოსახლეობის მცირე შემოსავლები; დოლარიზაციის მაღალი დონე; საგარეო ვალების დიდი 
მოცულობა; უცხოური სესხების არაეფექტიანი გამოყენება; საკრედიტო თანხების 
არაწარმოებრივი მიზნებით გამოყენება; ჩრდილოვანი ეკონომიკის მაღალი დონე;  საბიუ-
ჯეტო დეფიციტის დიდი მოცულობა; ვალუტის კურსის სწრაფი ცვლილება;  არასწორი 
მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკა; უარყოფითი სავაჭრო სალდო;  ეკონომიკური 
ზრდის დაბალი ტემპები; საფონდო ბაზრის განუვითარებლობა; ფულის გათეთრება; 
საკრედიტო რისკები; ლიკვიდობის რისკი; საგარეო ვალი; მცირე საერთაშორისო რეზერვები; 
თანამედროვე ტექნოლოგიების და საერთაშორისო სტანდარტების უქონლობა ფინანსურ 
სექტორში; არაოპტიმალური სარეზერვო ნორმა და სხვ.

ფინანსური უსაფრთხოების მაჩვენებლებიდან შეიძლება გამოიყოს: ბიუჯეტის დეფი-
ციტის ხვედრითი წილი; საგარეო ვალის თანაფარდობა მშპ-თან; საერთაშორისო რეზერვების 
მოცულობა; საპროცენტო განაკვეთი; სავალუტო კურსი; სავაჭრო სალდო; ჩრდილოვანი 
ეკონომიკის მოცულობა; ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მოცულობა და სხვ.

რეგიონული ეკონომიკური უსაფრთხოებასთან მიმართებით შესწავლილი უნდა იქნეს 
სახელმწიფოს რეგიონული პოლიტიკა და რეგიონებში არსებული ეკონომიკური 
მდგომარეობა, მათ შორის: რეგიონის ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფა 
ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერების გათვალისწინებით; ქვეყნის ყველა 
რეგიონში ცხოვრების თანაბარი პირობების უზრუნველყოფა; რეგიონებში, მათი 
თავისებურებების გათვალისწინებით, სოციალურად ორიორენტირებული ეკონომიკის 
ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობა; რეგიონებში ინოვაციური ეკონომიკის ფორმირებისათვის 
ხელშეწყობა; ქვეყნის შიგნით მიგრაციის პროცესების დარეგულირება; რეგიონებში 
უმუშევრობისა და სიღარიბის შემცირებისათვის ხელშეწყობა; სახელმწიფო ბიუჯეტისა და 
სხვა წყაროების გამოყენება ფინანსური რესურსების გადასანაწილებლად რეგიონებს შორის; 
დახმარების გაწევა რეგიონებისათვის უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად; რეგიონების

განვითარების ხელშემწყობი ძირითადი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;  
რეგიონული განვითარების შემუშავება და განხორციელება, განსაკუთრებით სოფლის 
ეკონომიკის მიმართულებით; მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მხარდაჭერა;  
რეგიონების ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური პარამეტრები.

რეგიონის ეკონომიკური საფრთხეებიდან აღსანიშნავია: რეგიონის ბუნებრივი რე-
სურსების აუთვისებლობა; რეგიონის ეკონომიკური დამოუკიდებლობის დაბალი დონე; 
რეგიონის ინფრასტრუქტურის განვითარების დაბალი დონე (გზები, შიგა გზები სოფლად და 
სხვ.); საყოფაცხოვრებო პირობების დაბალი დონე; კრიმინოგენური სიტუაციის გაუარესება; 
მცირე ბიზნესის განვითარების დაბალი დონე და მის სახელმწიფო მხარდაჭერის არ 
არსებობა; უმუშევრობისა და სიღარიბის მაღალი დონე; ეკონომიკის არაინოვაციური ზრდა; 
შიგა მოხმარებაში იმპორტის დიდი მოცულობა; კონკურენტუნარიანობის დაბალი დონე; 
ცუდი ეკოლოგიური მდგომარეობა და სხვ.
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შემდეგ უნდა განისაზღვროს რეგიონის ეკონომიკური უსაფრთხოების მაჩვენებლები 
და  დადგინდეს მათი ზღვრული სიდიდეები. მაჩვენებლებიდან შეიძლება გამოიყოს: მრპ 
(მთლიანი რეგიონული პროდუქტი); ინვესტიციების მოცულობის ფარდობა მრპ-თან; შიგა 
მოხმარებაში იმპორტის მოცულობა; დანაზოგებისა და ინვესტიციების თანაფარდობა; 
უცხოური ინვესტიციების მოცულობა; დანახარჯები სამეცნიერო-საკონსტრუქტორო 
სამუშაოებზე; დანახარჯები ფუნდამენტურ კვლევებზე; მრპ მოსახლეობის ერთ სულზე; 
ელექტროენერგიის, ბუნებრივი აირის მოხმარება მოსახლეობის ერთ სულზე;  ეკოლოგიური 
პარამეტრების სიდიდეები და სხვ. 

სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემის დროს გამოკვლეული უნდა იყოს სურსათით 
თვითუზრუნველყოფის ბაზის განვითარების დონე. შეიძლება გამოიყოს სოფლის 
ეკონომიკის  შემდეგი სფეროები: სოფლის მეურნეობა  მასში შემავალი დარგებისა 
(მეცხოველეობა, მემცენარეობა) და ქვედარგების (მიწათმოქმედება, მეფრინველეობა, და სხვ.) 
მიხედვით;  მეთევზეობა; ტყის სასურსათო პოტენციალი; მოსახლეობის სურსათზე 
ფიზიკური მისაწვდომობის დონე; მოსახლეობის სურსათზე ეკონომიკური მისაწვდომობის 
დონე; სურსათის ექსპორტისა და იმპორტის მოცულობა, სურსათის იმპორტის ჩანაცვლება 
ადგილობრივი წარმოებით; სახელმწიფო ბიუჯეტში სასოფლო-სამეურნეო ასიგნებები; მცირე 
და საშუალო ფერმერებისა და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების კაპიტალური 
ინვესტირების მიზნობრივი საგრანტო პროგრამების ყოველწლიური დაფინანსება; 
სასურსათო უსაფრთხოების ინსტიტუციური უზრუნველყოფა; სურსათის სახელმწიფო 
შესყიდვების სისტემაში მცირე და საშუალო მეწარმეებისა და ფერმერების ჩართვის 
წახალისება; გასტრონომიული და აგროტურიზმის ხელშეწყობა; სარწყავი სისტემების 
მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მელიორაციული ღონისძიებების გატარება;  სასოფლო-
სამეურნეო კულტურების ახალი ჯიშების გამოყვანა და გაშენება მწარმოებლურობისა და 
ინოვაციების დანერგვის გზით; სასოფლო-სამეურნეო დაზღვევის სისტემა; სურსათის 
სახელმწიფო შესყიდვების სისტემა; სოციალური და პოლიტიკური არასტაბილურობა; 
სასურსათო უსაფრთხოების ინსტიტუციური უზრუნველყოფა (სასურსათო უსაფრთხოების 
დოქტრინა, სასურსათო უსაფრთხოების სტრატეგია საქართველოს კანონი სასურსათო 
უსაფრთხოების შესახებ) და სხვ. 

სასურსათო საფრთხეებიდან შეიძლება გამოიყოს: მაკროეკონომიკური რისკები (ცუდი 
საინვესტიციო გარემო, ეკონომიკური ზრდის დაბალი ტემპები, განუვითარებელი ინსტი-
ტუციები, სახელმწიფო რეგულირების არაეფექტიანი მექანიზმი და სხვ); ნათესი 
ფართობების შემცირება; ნიადაგის ეროზია; ეროვნული ვალუტის გაუფასურება; აგფლაცია; 
ტექნოლოგიური ჩამორჩენილობა; კლიმატის ცვლილებები და სტიქიური მოვლენები 
(სეტყვა, წყალდიდობა, გვალვა, მცენარეთა ან ცხოველთა დაავადებები, მიწისძვრები და სხვა 
საგანგებო სიტუაციები); საგარეო საბაზრო კონიუნქტურის ცვლილებები (სურსათზე ფასების 
ზრდა, ენერგიის გაძვირება, და სხვ.); მოსახლეობის მსყიდველუნარიანობის დაბალი დონე; 
ჯანმრთელობისათვის მავნე ნივთიერებების შემცველობის პროდუქტების რეალიზაცია და 
სხვ.

საბოლოოდ უნდა განისაზღვროს სასურსათო უსაფრთხოების მაჩვენებლები და 
დადგინდეს მათი ზღვრული მნიშვნელობები. ეს მაჩვენებლები შეიძლება იყოს: სასოფლო-
სამეურნეო პროდუქციის წარმოების მოცულობა პროდუქციის ცალკეულ სახეობათა 
მიხედვით; სურსათის იმპორტის მოცულობა; სურსათის ექსპორტის მოცულობა; კვების 
დადგენილი ფიზიოლოგიური ნორმები და ასორტიმენტი; მოსახლეობის ეკონომიკური 
წვდომის უნარი საჭირო სურსათთან; სასურსათო კალათის შემადგენლობა; ინვესტიციების 
მოცულობა სოფლის მეურნეობაში; მოსახლეობის მსყიდველუნარიანობის დონე; აგფლაციის 
სიდიდე; ნიადაგის ეროზიის დონე და სხვ.
2. ნაშრომში განხილულია COVID-19-ის პანდემიით, ასევე რუსეთის ომით უკრაინაში და 
აგრესორის წინააღმდეგ დაწესებული ეკონომიკური სანქციებით გამოწვეული ფსევდოდე-
გლობალიზაციის პროცესი. ნაჩვენებია, რომ დეგლობალიზაცია, როგორც ასეთი, 
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პრინციპულად შეუძლებელია და არცაა მიზანშეწონილი. შესწავლილია 
ჰიპერგლობალიზაციის ტრანსფორმაციის ეტაპები. როგორც მსოფლიოს, ისე ცალკეული 
ქვეყნის წინაშე მდგარი გამოწვევბის გათვალიწინებით გაკეთებულია დასკვნა, რომ ახალი 
გლობალიზაცია ეკონომიკური უსაფრთხოების საკითხებთან უშუალო კავშირში უნდა იყოს. 
ეკონომიკური უსაფრთხოების უშალო გამოწვევებია, მაღალი ინფლაცია, გლობალური 
სტაგფლაცია, სავალო კრიზისი, „ნავთობის ომი“, „სასურსათო ომი“ და სხვ. ყველა ამ 
გამოწვევას აქვს როგორც გლობალური, ისე ლოკალური ხასიათი.
 3. ნაშრომში განხილულია და სისტემატიზებულია ელემენტები (ატრიბუტები, 
ინსტრუმენტები, მექანიზმები, ცნობიერი რეგლამენტატორები), რომლებიც 
უზრუნველყოფენ გლობალიზაციის რეალიზაციას საერთოდ და გლობალურ ეკონომიკურ 
განვითარებას კერძოდ. ჩატარებულია თანმიმდევრული ექსკურსი სხვადასხვა ისტორიული 
ეპოქის ძირითადი გლობალიზაციების მიხედვით, ამ გლობალიზაციებში ეკონომიკური და 
ჰუმანიტარული განვითარების დონის მდგომარების მოკლე დახასიათებით. 
განსაკუთრებული ყურადღებით ნაშრომში განხილულია რუსეთის იმპერიის (საბჭოთა 
კავშირის, რუსეთის ფედერაციის) სივრცეზე ელიტის ჩანაცვლების მცდელობები და მისი 
ჩანაცვლება გლობალიზაციის შესაბამის პერიოდებთან კონტექსტში. შემდეგ 
სისტემატიზებულია და მოკლედ გაშუქებულია ძირითადი ეკონომიკური საფრთხეები, 
დამახასიათებელი გლობალიზაციის უკანასკნელი პერიოდისათვის (ჰიპერ-
გლობალიზაციისათვის – 1991-2015 წლები). ნაშრომის დასასრულს მოკლედ გაშუქებულია 
ზოგიერთი ასეთი საფრთხის გავლენა საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაზე.

ამ ნაშრომის მიზანი იყო იმ ეკონომიკური საფრთხეების გამოვლენა, რომლებიც ჩნდება 
გლობალიზაციის ბოლო ეტაპის (ჰიპერგლობალიზაციის) განვითარების დროს და განაპირო-
ბებენ გლობალიზაციის ახალ ეტაპზე გადასვლის საჭიროებას, აგრეთვე, რამდენადაც ეს 
შესაძლებელია, ამ საფრთხეების ზემოქმედების დადგენა ქვეყნის ეროვნულ ეკონომიკურ 
უსაფრთხოებაზე. ამ პრობლემის გადაჭრაზე გადასვლამდე, ნაშრომში შესწავლილია ბოლო 
პერიოდის გლობალიზაციათა განვითარების პროცესების ზოგადი სტრუქტურული 
პრობლემები, რათა გამოვლენილი და სისტემატიზებული ყოფილიყო მსოფლიო და 
სახელმწიფოს გავლენისა და ბიზნეს კოორდინაციის სტრუქტურები გლობალიზაციის 
განვითარების პროცესებზე. 

ამიტომ, ნაშრომის პირველი თავის პირველ ქვეთავშში გამოვლენილია (ზოგიერთი კი 
შემოღებულია ჩემს მიერ), სისტემატიზებული და დახასიათებული სტრუქტურული ელემენ-
ტები (ატრიბუტები, კატეგორიები, ინსტრუმენტები, მექანიზმები და ა.შ.), რომლებიც 
უზრუნველყოფენ გლობალიზაციების მსვლელობასა და განვითარებას. ამ მრავალ 
ატრიბუტს შორის განიხილება; ორდენები (როზენკრეიცერების, იეზუიტების); ელიტები; 
ფინიკიელები (ანუ პუნები, ებრაელები, იუდეები, რაც ეროვნების ნიშნით ერთი და იგივეა); 
ისტორიული პროექტები, რომლებიც ცვლიან ისტორიის მიმდინარეობას და სოციალური 
ურთიერთობების ხასიათს; გლობალური მნიშვნელობის ფინანსური ცენტრები; კეთილი 
პუნები და პუნ ვამპირები. შემდეგ, გლობალიზაციის პროცესებში დიდი მნიშვნელობა აქვთ 
ისეთ კატეგორიებს, როგორიცაა სულიერება, ისტერიულობის პროვოცირება, ელიტების 
ჩანაცვლების ოპერაციები, მღვდელ-ბანდიტები (ან, რაც იგივეა, ღვთის ძაღლები), 
„პობორნიკები“, „ბიდლო“. გლობალიზაციის ატრიბუტებია ასევე მედია, საიდუმლო 
სადაზვერვო ქსელები, საიდუმლო საინფორმაციო ქსელები. პირველი თავის მეორე ქვეთავში 
განიხილება ელიტის ჩანაცვლების ან შემოღობვის პროცესებში ისეთი ცნენების 
ურთიერთკავშირი, როგორიცაა პუნ-ვამპირები, ღვთის ძაღლები (псы господни) და ძაღლთა 
ელიტა (пся элита). შემოღობვა თავისთავად წარმოადგენს გლობალიზაციის კატეგორიას 
(ატრიბუტს) და შეიცავს კომპონენტების შემდეგ თანმიმდევრობას: 1. პროექტირება; 2. 
გადაკიდება; 3. „ელიტის“ ჩანაცვლება; 4. ძირითადი მკვიდრი მოსახლეობისათვის 
საცხოვრებელი პირობების შეცვლა. განხილულია შემოღობვის სხვადასხვა გლობა-
ლიზაციური პერიოდის რამდენიმე მაგალითი. განსაკუთრებული ყურდღება ეთმობა 
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რუსეთის ფედერაციაში ინკვიზიტორული ბნელეშმაკური სისტემის შემოღებას. ამასთან 
დაკავშირებით მოყვანილია ფრანსუა მარი ვოლტერის შეხედულებები, რომელიც ჯერ კიდევ 
მე-18-ე საუკუნეში ებრძოდა რელიგიოზურ ფანატიზმს და ბნელეშმაკობას. შემოღობვის 
პროცესში ელიტის პუნ-ვამპირებით ჩანაცვლებისთვის მომზადების ერთ-ერთი ხერხი არის 
ამჟამინდელი ელიტის წევრებისა და თუნდაც ჩვეულებრივი ჭკვიანი ადამიანების (მათ 
შორის ბავშვების), რომლებიც მხარს უჭერენ არსებულ ელიტას ან თუნდაც უბრალოდ მათი 
აზრით „არასწორედ აზროვნებენ“, სროლით ან სხვაგვარად მოკვლა. ამ ქვეთავში მოცემულია 
ასეთი ქმედებების მაგალითები საბჭოთა კავშირის ისტორიიდან, როგორც ცნობილი, ასევე 
პირადი გამოცდილებიდან. 

მეორე თავის პირველ ქვეთავში მოცემულია ყველა წინა გლობალიზაციის 
რეტროსპექტივა, მეორე ქვეთავში კი ელიტების ჩანაცვლებისა და მათი ჩანაცვლების 
მცდელობების პერიპეტიები რუსეთის იმპერიაში, სსრკ-ში და პოსტსაბჭოთა სივრცეში, მათ 
შორის მოტანილია ინფორმაცია პირადი გამოცდილებიდან. 

მესამე თავში გამოვლენილია ჰიპერგლობალიზაციის ბოლო პერიოდისთვის 
დამახასიათებელი ძირითადი ეკონომიკური საფრთხეები. უპირველეს ყოვლისა, განიხილება 
უცხოელი მეცნიერების შეხედულებები, რომლებიც განსაზღვრავენ მიზეზებს, რის გამოც 
დასრულდა ჰიპერგლობალიზაცია. შემდეგ სისტემურად იდენტიფიცირებულია მიზეზები, 
რომლებმაც გამოიწვიეს ჰიპერგლობალიზაციის დასრულება. არც თუ ისე ბევრი ასეთი 
მიზეზია: 1. მოძველდა ეკონომიკის მოქმედი მოდელი. საჭიროა მისი გადასინჯვა იმისათვის, 
რომ შესაძლებელი გახდეს გლობალიზაციის შემდგომ ეტაპზე გადასვლა. 2. რესურსების 
გამწვავებადი დეფიციტის პირობებში რეალიზდებოდა ეკონომიკის სამომხარებლო მოდელი 
პრინციპის „უპირველეს ყოვლისა ბაზარია“ მიხედვით; 3. TNC-ები ცდილობენ გაანადგურონ 
კონკურენტი წარმოებები, ანუ ის წარმოებები, რომლებიც მათ არ ეკუთვნის; ჭარბი ფულადი 
კაპიტალის საერთაშორისო მოძრაობა ჰიპერგლობალიზაციის წესების მიხედვით ზოგიერთ 
შემთხვევაში პრობლემას უქმნის მიმღებ ქვეყნებს; 5. ჰიპერგლობალიზაციის ერთ-ერთი 
მთავარი საშიშროებაა დასაქმებულთა პროცენტული რაოდენობის შემცირება რიგი 
მიზეზების გამო; 6. კაპიტალიზმის ტრადიციული მოდელის საკმარისი ქმედითუნარიანობის 
დაკარგვა; და სხვა. 

მეოთხე თავში დადგენილია ჰიპერგლობალიზაციისთვის დამახასიათებელი 
ზოგიერთი საფრთხის გავლენა საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაზე: 1. 
ჰიპერგლობალიზაციის წესების პირობებში ქვეყნის ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის 
მიღწევის სირთულე და შეუძლებლობაც კი; 2. საქართველოში სხვადასხვა გლობალური 
ჰიპერ-  და სუპერმარკეტების გაჩენა, რომელთა საქმიანობის გამო ქვეყნის საგარეო ვალი 
უფრო სწრაფად იზრდება; 3. ჰიპერგლობალიზაციით გამოწვეული სტაგფლაციის 
პროცესების შედეგად ევროპაში ადრე დასაქმებული ბევრი მუშაკი იძულებული გახდა 
საქართველოში დაბრუნებულიყო; 4. და რა თქმა უნდა, გლობალური ინფლაციის პრობლემამ  
გვერდი არ აუარა საქართველოსაც.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
4. კვლევაში განხილულია ეკონომიკური უსაფრთხოების კონცეფციები, რომლებიც ამჟამად 
არსებობს ეკონომიკურ ლიტერატურაში. არსებული მიდგომების მეთოდოლოგიური 
ჩარჩოების ანალიზი ცხადყოფს, რომ საქართველოში ეკონომიკური უსაფრთხოების 
საკითხების განხილვის ყველაზე გამორჩეული მეთოდი ლინო ბრიგულიოს მიერ 
შემოთავაზებული მიდგომაა. თანდაყოლილი ეკონომიკური მოწყვლადობისა და შექმნილი 
ეკონომიკური გამძლეობის ერთობლიობაზე დაყრდნობით, ეს მიდგომა ქმნის 
მეთოდოლოგიურ ჩარჩოს გარე შოკების ზემოქმედების შედეგად გამოწვეული რისკის 
შესაფასებლად. ამ მიდგომის მიხედვით, ქვეყნისთვის გარე შოკის უარყოფითი 
ზემოქმედების რისკი დადებითად არის დაკავშირებული ქვეყნის თანდაყოლილი 
მოწყვლადობის პირობებთან და უარყოფითად ასოცირდება კარგ ეკონომიკურ 
მმართველობასთან. ეს მეთოდოლოგიური ჩარჩო შეიძლება გამოყენებულ იქნეს, როგორც 
ინსტრუმენტი საქართველოში ეკონომიკური უსაფრთხოების მდგომარეობის შესაფასებლად 
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და ეკონომიკური მოწყვლადობის უარყოფითი შედეგების დასაძლევად მიმართული 
პოლიტიკის შემუშავების მიზნით.
 5.  გლობალიზაცია დღევანდელი კაცობრიობის შეუქცევადი პროცესი გახდა, რომელმაც  
ყველა სუვერენული ქვეყანა დააყენა გარკვეული პრობლემების წინაშე მისი უარყოფითი 
თვისებებიდან გამომდინარე. ამ შემთხვევაში ერთ-ერთ გამოწვევად  წარმოჩინდა 
ეკონომიკური უსაფრთხოების პრობლემა, რომელსაც საქართველოც  ვერ ასცდება. ამ 
მიმართულებით ერთ-ერთ გლობალურ გამოწვევად  გვესახება ჩვენი ქვეყნის 
იმპორტდამოკიდებულება, რომელიც ჯერ-ჯერობით უარყოფითი მაჩვენებლებით 
ხასიათდება. ასეთი ტენდენცია კი უფრო მეტად  მგრძნობიარეა  მსოფლიო ეკონომიკაში 
მიმდინარე მცირე და დიდი რყევებისადმი. ეს მოითხოვს  მის მინიმუმამდე დაყვანას  სწორი 
ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებით.

საქართველოს ეკონომიკის ორნიშნა ციფრით ზრდა უკვე იძლევა გარკვეულ წინაპირობას 
იმისა, რომ ქვეყნის განვითარება პროგრესული გზით მიმდინარეობს. ეს გლობალურ 
პროცესებთან მიმართებაში ეკონომიკური უსაფრთხოების კუთხით მოსალოდნელ რყევებსაც 
თანდათანობით შეამცირებს.
6. საფრთხეები ცხოვრების შეუცვლელი თანამგზავრია და ინდივიდების, საზოგადოების, 
სახელმწიფოს განვითარების ყველა ეტაპზეა თანმდევი, სიცოცხლის უსაფრთხოების 
კონტექსტში საფრთხე ეს ძირითადი ცნებაა, რომლის ქვეშ იგულისხმება შესაძლო ან/და 
რეალური მოვლენები, პროცესები, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან ადამიანს და რომლებსაც 
შეუძლიათ გარკვეულ პირობებში ზიანი მიაყენოს მის ცხოვრებას და ჯანმრთელობას.

სხვადასხვა ქვეყნების შედარებითმა ანალიზმა გვიჩვენა, რომ სოციალური 
საფრთხეების შინაარსი, დონე, ხასიათი ცალკეულ ქვეყანაში განსხვავებულია, ისევე როგორც 
განსხვავებულია მათი აღქმა, მიდგომები და აღმოფხვრის გზები. 

მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში სოციალური საფრთხეები შენარჩუნებულია, მაგრამ 
მათი გამოვლინება შედარებით ნაკლები ხარისხით ხდება. ამ ქვეყნებში სოციალური სფერო 
იკავებს პრიორიტეტულ ადგილს და ხორციელდება ნაკლებად უზრუნველყოფილი 
მოსახლეობის ფენის მიმართ ეფექტური სოციალური დაცვა. პირველ პლანზეა წამოწეული 
არანაკლებ მნიშვნელოვანი პრობლემების გადაწყვეტა პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, 
ინფორმაციულ, ეკოლოგიურ, ტექნოლოგიურ, სამხედრო, სულიერ და საერთაშორისო 
დონეებზე. 

სრულიად განსხვავებული სიტუაციაა განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის 
ქვეყნებში. არაეფექტური ეკონომიკა და პოლიტიკური არასტაბილურობა უარყოფითად 
აისახება სოციალურ სფეროზე, იწვევს საფრთხეების  და საშიშროებების ზრდას, რომელიც 
მადესტაბილიზებელ ზემოქმედებას ახდენს ქვეყნის მდგომარეობაზე და არ იძლევა 
პროგრესული რეფორმების გატარების საშუალებას. 

ამგვარად, მხოლოდ თავისი ბუნებით დემოკრატიული გარდაქმნა, სტაბილიზაცია 
პოლიტიკურ და ზრდა ეკონომიკურ სფეროში საშუალებას იძლევა აღმოიფხვრას სიღარიბის, 
არასამართლიანობის სოციალური ბაზა და ორგანიზებული დანაშაულების, სპონტანური 
აჯანყებების, შეაირაღებული კონფლიქტების და სხვა ლიკვიდირება მოახდინოს. 
7. ეკოლოგიური უსაფრთხოების პოლიტიკა ევროკავშირში, რომელიც თანამედროვე 
პირობებში ევროპის კონტინენტზე მთავარი მოთამაშეა ეკოლოგიის სფეროში, წარმოადგენს 
მისი საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად და პრიორიტეტულ მიმართულებას. იმის 
გათვალისწინებით, რომ ამჟამად არსებული გლობალური ეკოლოგიური პრობლემების 
დაძლევა შეუძლებელია რომელიმე ერთი ქვეყნის ფარგლებში, მათი ტრანსსასაზღვრო 
ხასიათიდან გამომდინარე,  ევროკავშირი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს გარემოს დაცვისა და 
ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში ეფექტიანი საერთაშორისო პოლიტიკის 
ჩამოყალიბებას. ევროკავშირი ითვლება ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში მრავალი 
საერთაშორისო ნორმის შემოღების ინიციატორად 2001 წელს მიღებულ ევროკავშირის 
მდგრადი განვითარების და ეკოლოგიური უსაფრთხოების სტრატეგიის მთავარი 



11

მაგისტრალური ხაზი არის ეკოლოგიური ფაქტორების სოციალურ-ეკონომიკურ და 
პოლიტიკურ ფაქტორებთან თანაბარ დონეზე გათვალისწინება გადაწყვეტილებების  მიღე-
ბის დროს. ასევე, უნდა აღინიშნოს, რომ ევროკავშირის ეკოლოგიური უსაფრთხოების 
სფეროში ძირითად მიმართულებებს წარმოადგენს ბუნებრივ-რესურსული პოტენციალის 
ოპტიმალური გამოყენება და ეკოლოგიაზე უარყოფითი ანთროპოგენური ზემოქმედების 
შემცირება. თანამედროვე პირობებში ეკოლოგიური უსაფრთხოების  უზრუნველყოფის 
ინსტიტუციური მხარდაჭერა ევროკავშირში ხდება ძირითადად ევროპარლამენტის და 
ევროკომისიის მიერ.

ნაშრომში გაანალიზებულია ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური სტრატეგიის 
ცვლილება ეკოლოგიური უსაფრთხოების მიღწევის კონტექსტში, რამაც მას ახალი 
გლობალური მოთამაშის იმიჯი დაუმკვიდრა.

ნაშრომში განსაკუთრებული ყურადღება აქვს დათმობილი ეკოლოგიური უსაფრთ-
ხოების სფეროში ევროკავშირის გამოცდილების განზოგადებას ეკოლოგიური 
კანონმდებლობის, ეკოლოგიური პოლიტიკის და ინსტიტუციური სტრუქტურების 
სრულყოფის მიმართულებით. აგრეთვე, ბუნებრივი რესურსების რაციონალური მართვის და 
გარემოს გაჭუჭყიანების კონტროლის საკითხების გაშუქებას.  
8. წარმოდგენილი ნაშრომი შედგება ორი ნაწილისგან. პირველ ნაწილში განხილულია, ეკო-
ნომიკური განვითარების ცალკეული ეტაპების მიხედვით, აშშ-ს ეკონომიკური და 
ეკოლოგიური უსაფრთხოების პრობლემები, გაანალიზებულია ეკონომიკური და 
ეკოლოგიური საფრთხეების წარმოშობის საშინაო და საგარეო ფაქტორები და ნაჩვენებია 
მათი დაძლევის გზები. ნაშრომში ხაზგასმულია, რომ აშშ-ს ეკონომიკური და ეკოლოგიური 
უსაფრთხოების მთავარი გარანტი მისი ეკონომიკური სიძლიერეა. ქვეყანა აწარმოებს 
მსოფლიო მშპ-ს თითქმის ¼-ს (24,4%), რაც ეფუძნება მძლავრ ბუნებრივ-რესურსულ 
უზრუნველყოფას, უახლესი ტექნოლოგიების საფუძველზე ფორმირებულ სამრეწველო-
ენერგეტიკულ ბაზას, მაღალგანვითრებულ სოფლის მეურნეობასა და აგრო-სამრეწველო 
კომპლექსს, რაც წარმოადგენს ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების მთავარ გარანტს.

ქვეყნის სამრეწველო, სასოფლო-სამეურნეო წარმოებისა და სატრანსპორტო 
კომპლექსის მაღალი ტემპებით განვითარებას შედეგად მოსდევს მისი ბუნებრივი გარემოს 
დაბინძურება, რომლის ძირითადი მიმართულებებია: ჰაერისა და წყლის დაბინძურება, 
მყარი ნარჩენების ზრდა და სითბური ეფექტის გაძლიერება. ნაშრომში გაანალიზებულია 
გარემოს დაბინძურების გამომწვევი მიზეზები და ნაჩვენებია მათი დაძლევის გზები.

ნაშრომის მეორე ნაწილში განხილულია იაპონიის სოციალურ-ეკონომიკური 
უსაფრთხოების პრობლემები. ცნობილია, რომ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკისა და 
სათანადო ეკონომიკური რეფორმების განხორციელებით, გასული საუკუნის მეორე 
ნახევარში ქვეყანამ მიაღწია არნახულ წარმატებებს, რომელიც ისტორიაში შევიდა „იაპონური 
სასწაულის“ სახელით. მიუხედავად ბოლო პერიოდში დიდი ეკონომიკური რყევებისა და 
ზრდის ტემპების შენელებისა, იგი მაინც ინარჩუნებს მაღალი სოციალურ-ეკონომიკური 
განვითარების მქონე ქვეყნის სტატუსს. ნაშრომში გაანალიზებულია იაპონიის სოციალურ-
ეკონომიკური განვითარების მაჩვენებლები, გამოვლენილია ამ მიმართულებით მიღწეული 
წარმატებები, არსებული გამოწვევები და ნაჩვენებია მათი დაძლევის გზები.
9. ნაშრომი ეძღვნება ისეთ მნიშვნელოვან პრობლემას, როგორიცაა გლობალური სასურსათო 
უსაფრთხოება და მისი გავლენა ეროვნულ სასურსათო უსაფრთხოებაზე. როგორც ცნობილია 
სურსათს, როგორც სასურსათო უზრუნველყოფის მთავარ კომპონენტს, სტრატეგიული 
მნიშვნელობა ენიჭება და ეროვნული უსაფრთხოების საერთო სისტემაში განმსაზღვრელი 
ადგილი უკავია.

სასურსათო უსაფრთხოების ცნება 1970-იან წლებში გაჩნდა და მას შემდეგ მუდმივად 
იხვეწება გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ამა თუ იმ დადგენი-
ლებებში. ნაშრომში განხილულია სასურსათო უსაფრთხოების ძირითადი მიმართულებები; 
სასურსათო პრობლემების არაერთგვაროვნება პლანეტის სხვადასხვა რეგიონში; 
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გაანალზებულია სასურსათო კრიზისის მიზეზები და შემოთავაზებულია მისი გადაჭრის 
ძირითადი გზები; გამოკვლეულია ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა და შემუშავებულია 
მისი გამოსწორების ღონისძიებათა სისტემა. 
10. ეროვნული უსაფრთხოების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია  სოციალური და 
ეკოლოგიური უსაფთხოება, რომლის საფუძველს წარმოადგენს ეკონომიკური უსაფრთხოება. 
სოციალური და ეკოლოგიური უსაფთხოების სტრატეგიამ უნდა უზრუნველყოს ქვეყნის 
დაცვა სოციალური და ეკოლოგიური საფრთხეებისაგან, ნაშრომში გადმოცემულია 
აღნიშნული სტრატეგიის შემუშავების თეორიულ-მეთოდოლოგიური საკითხები.

სოციალური უსაფრთხოება გულისხმობს საზოგადოების მდგრად განვითარებას, 
მოსახლეობის ცხოვრების დონისა და ხარისხის ამაღლებას. საბაზრო ეკონომიკის პირობებში 
ამას უზრუნველყოფს როგორც ბიზნესი, ისე სახელმწიფო, სოციალურად ორიენტირებული 
საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და სახელმწიფოს მიერ აქტიური და ეფექტიანი 
სოციალური პოლიტიკის გატარების შედეგად.

ეკოლოგიური უსაფრთხოება გულისხმობს როგორც გლობალური, ისე ლოკალური 
ეკოლოგიური საფრთხეების თავიდან აცილებას ეკონომიკური საქმიანობის დროს, ასევე 
ბუნების სტიქიური მოვლენების მიერ გამოწვეული ზიანის აღმოფხვრას.

აღნიშული სტრატეგიის შენუშავების დროს: გამოკვლეული უნდა იყოს ორივე ამ 
სფეროში არსებული მდგომარეობა; განისაზღვროს მოსალოდნელი საფრთხეები:  
ჩამოყალიბდეს სოციალური და ეკოლოგიური უსაფრთხოების მაჩვენებლები და დადგინდეს 
მათი ზღვრული სიდიდეები; შემუშავდეს სოციალური და ეკოლოგიური უსაფრთხოების 
სტრატეგიის ღონისძიებათა სისტემა.

სოციალურ სფეროში არსებული მდგომარეობის შესწავლის დროს შეიძლება გამოიყოს 
შემდეგი საკითხები: სახელმწიფოს სოციალური პოლიტიკა; ცხოვრების დონე;  სიღარიბე; 
უმუშევრობა; საშუალო ფენის ფორმირების არსებული მდგომარეობა;  სამედიცინო მომსა-
ხურების ხარისხი და ხელმისაწვდომობა; პენსიების სიდიდე; დახმარებების სიდიდე;  
პანდემია და პანდემიის პრევენციისა და მართვის ეფექტიანობა;  განათლებისა და ჯანდაცვის 
სისტემის ეფექტიანობა; ფასები და სხვ.

სოციალური საფრთხეებიდან აღსანიშნავია: სახელმწიფოს არასწორი ეკონომიკური და 
სოციალური პოლიტიკა; ბუნებრივი რესურსების სიმწირე; შემოსავლების სიმცირე; კვების 
ხარისხის შემცირება და ამის გამო სხვადასხვა სახის დაავადებათა წარმოშოება; სამედიცინო 
მომსახურების  და ხელმისაწვდომლობის დაბალი დონე;  განათლების დაბალი ხარისხი და 
ხელმისაწვდომობის დაბალი დონე; სურსათზე ხელმისაწვდომლობის დაბალი დონე; საც-
ხოვრებელი პირობების გაუარესება;  ეპიდემიისა და პანდემიის შედეგად წარმოშობილი 
პრობლემები; კრიმინოგენური სიტუაციის გაუარესება;  ფასების ზრდა მსოფლიო ბაზარზე 
(ენერგიაზე, სურსათზე, საყოფაცხოვრებო საგნებზე); ეროვნული ვალუტის დევალვაცია და 
სხვ.

სოციალური უსაფრთხოების მაჩვენებლებიდან შეიძლება გამოიყოს: საშუალო 
რეალური ხელფასი; სიღარიბის დონე; უმუშევრობის დონე; სოციალური დახმარებების 
სიდიდე; ფასები ენერგიაზე, სურსათზე, საყოფაცხოვრებო საგნებზე და წამლებზე;  
მოხუცებულობის პენსიის სიდიდე; საარსებო მინიმუმი; დემოგრაფიული მონაცემები; ჯინის 
კოეფიციენტი და სხვ. მაჩვენებელთა ზღვრული მნიშვნელობები უნდა დადგინდეს 
ანალოგიებისა და ექსპერტული შეფასებების შედეგად.

სოციალური უსაფრთხოების ღონისძიებათა სისტემიდან შეიძლება გამოიყოს შემდეგი 
ღონისძიებები: სიღარიბისა და  უმუშევრობის დონის შემცირება; ფასების სტაბილურობა; 
სავალუტო კურსის სტაბილურობა; შემოსავლების ზრდა; განათლების, მეცნიერებისა და 
ჯანდაცვის სისტემების სრულყოფა; საქონლისა (მათ შორის საწარმოო) და მომსახურების 
ახალ სახეობათა ათვისება და გამოყენება, რაც გაზრდის მოსახლეობის კეთილკდღეობის 
დონესა და კომფორტს და ა. შ.  
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გლობალური ეკოლოგიური უსაფრთხოების დროს ყურადღება უნდა გამახვილდეს 
ისეთ გლობალურ ეკოლოგიურ საფრთხეებზე როგორიცაა: სათბური ეფექტი; ოზონის შრეში 
ხვრელების გაჩენა; ტყის გაჩეხვა;  წყლის დაბინძურება; ატმოსფეროს დაბინძურება; ნიადაგის 
დაბინძურება; ოკეანის ზედაპირის დაბინძურება; ბიომრავალფეროვნების გაჩანაგება; 
ნარჩენების უტილიზაცია;  ეკოლოგიური კატასტროფები; კლიმატის ცვლილება და სხვ. ამავე 
დროს ყურადღება უნდა გამახვილზე: საერთაშორისო გარემოსდაცვით ფორუმებზე; 
საერთაშორისო გარემოსდაცვითი კონვენციებზე; საერთაშორისო გარემოსდაცვითი 
ხელშეკრულებებზე; ევროკავშირისა და მოწინავე ქვეყნების გამოცდილებაზე 
გარემოსდაცვით სფეროში; მდგრადი განვითარების კონცეფციაზე; „მწვანე“ და „წრიულ“ 
ეკონომიკაზე.

ეროვნული ეკოლოგიური უსაფრთხოების შესწავლის დროს: უნდა  დადგინდეს 
ქვეყანაში არსებული ეკოლოგიური სიტუაცია, რომლის დროსაც   განიხილება  შემდეგი 
სავარაუდო პრობლემები: ატმოსფეროს დაბინძურება; წყლის დაბინძურება; ნიადაგის 
დაბინძურება; ნარჩენების უტილიზაცია; რადიაციული და მავნე ნარჩენების განთავსება; 
ბუნებრივი რესურსების ათვისება; ალტერნატიული ენერგეტიკა;  „მწვანე“ და „წრიული “ 
ეკონომიკის განვითარების დონე; საქართველოს მონაწილეობა საერთაშორისო კონვენციებში, 
ხელშეკრულებებსა და გარემოსდაცვით ღონისძიებებში; გარემოსდაცვით სფეროში 
ევროკავშირისა და მოწინავე ქვეყნების გამოცდილების გათვალისწინება; ინსტიტუციური 
გარდაქმნები ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში; გარემოს დაცვის 
ინსტიტუციური უზრუნველყოფა; გარემოსდაცვითი პროგრამები; დაბინძურების ძირითადი 
წყაროები; ეკოლოგიური თანამშრომლობა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან; რეგიონული 
ეკოლოგიური პრობლემები და სხვ.

ქვეყნის ეკოლოგიური საფრთხეებიდან აღსანიშნავია: ატმოსფეროში მავნე გამონა-
ტყორცნების ზრდა;  ნიადაგის დეგრადაცია, ეროზია, მეორადი დაჭაობება და დამლაშება; 
ტყის საფარის შემცირება; რადიოაქტიური და მავნე ნარჩენების ზრდა; ჩამონადენი წყლის 
ბიოლოგიური გაწმენდის უქონლობა; მდინარეების დაბინძურება აზოტის ნაერთებით, მძიმე 
ლითონებით, ნარჩენებით; ნიადაგის დიდი დანაკარგები; ავტომობილების გამონაბოლქვი; 
ბიომრავალფეროვნებათა შემცირება; „მწვანე“ და „წრიული“ ეკონომიკის განვითარების 
დაბალი დონე და სხვ.
ეკოლოგიური უსაფრთხოების მაჩვენებლებიდან შეიძლება გამოიყოს: ატმოსფერული ჰაერის 
დაბინძურების მაჩვენებლები; წყლის (შავი ზღვის სანაპირო, ტბები, მდინარეები, გრუნტის 
წყლები) დაბინძურების მაჩვენებლები; ნიადაგის დაბინძურების მაჩვენებლები;  დამაბინძუ-
რებლების ემისიები; დეგრადირებული მიწის რაოდენობა; გარემოს სანიტარულ-ჰიგიენური 
მაჩვენებლები; ხე-ტყის უკანონო ჭრის მოცულობა; ნახშირორჟანგის შემცველობა 
ატმოსფეროში; გრუნტის წყლების ხარისხი; ცალკეულ სექტორთა (ენერგეტიკა, მრეწველობა, 
ტრანსპორტი, სოფლის მეურნეობა, ნარჩენები) გარემოზე ზემოქმედების მაჩვენებლები; 
ბიომრავალფეროვნების ცვლილების მაჩვენებლები; კლიმატის ცვლილების მაჩვენებლები; 
განახლებადი ენერგორესურსების გამოყენების დონე და სხვ.

ეკოლოგიური უსაფრთხოების ღონისძიებებიდან აღსანიშნავია: ეკოლოგიური 
უსაფრთხოების ინსტიტუციური ბაზის სრულყოფა; გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს 
კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების გაგრძელება; 
მდინარეების აზოტის ნაერთებით, ზოგიერთი - მძიმე ლითონებით, ნავთობპროდუქტებით, 
კომუნალური სექტორის ნარჩენებით დაბინძურების აღკვეთა; ჩამდინარე წყლის სათანადო 
გაწმენდა; წყლის ბიოლოგიური გაწმენდა; ნიადაგის დაბინძურების, ეროზიული 
პროცესების, ნიადაგის მეორადი დაჭაობებისა და დამლაშების, სასარგებლო წიაღისეულისა 
და საშენ მასალათა ღია წესით მოპოვების, ადამიანის არასწორი სამეურნეო მოქმედების 
შედეგად ნიადაგის დანაკარგების შემცირება; უკანონო და უკონტროლო ხე-ტყის მოპოვების 
აკრძალვა; ატმოსფეროს  ავტოტრანსპორტითა და ენერგეტიკით დაბინძურების შემცირება; 
სერიოზული ადამიანთა ჯანმრთელობის უზრუნველყოფის გაუმჯობესება (სურსათის 
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უვნებლობის, ქიმიკატების უსაფრთხო გამოყენების, ავტომობილების გამონაბოლქვის მავნე 
ზემოქმედების, საბანაო-სარეკრეაციო წყლების  სანიტარულ-ჰიგიენური დაცულობის 
გაუმჯობესება და სხვ.); ბიომრავალფეროვნებათა შენარჩუნება (ჰაბიტატების კარგვა, 
ფრაგმენტაცია და დეგრადირება, უკანონო ნადირობა და თევზჭერა, უცხო სახეობების 
ინტროდუქცია, ბიოლოგიური რესურსების არამდგრადი გამოყენება და სხვ.); ფაქტობრივად, 
დაცული ტერიტორიები მხოლოდ ბიომრავალფეროვნების დაცვისთვის,  გამოყენება; 
აღდგენადი და არატრადიციული ენერგორესურსების ათვისების გაუმჯობესება; ნარჩენების 
მართვის სისტემის სრულყოფა; გარემოსდაცვითი განათლების სისტემა  გაძლიერება და ა. შ.
11. მდგრადი განვითარება, როგორც  საზოგადოების განვითარების სისტემა, რომლის 
მიზანია საზოგადოების ეკონომიკური განვითარებისა და გარემოს დაცვის ინტერესების 
გათვალისწინებით ადამიანის კეთილდღეობის, ცხოვრების დონის ხარისხის ზრდა,  
ეფუძნება პრინციპს, რომლის თანახმად, დღევანდელობის მოთხოვნილებები უნდა 
დაკმაყოფილდეს ისე, რომ საფრთხე არ შეექმნას მომავალ თაობებს. იგი უპირველეს ყოვლისა 
ორიენტირებულია საზოგადოების რაოდენობრივი და თვისებრივი ცვლილებებისაგან 
მაქსიმალურად დაცული ბუნებრივი რესურსებითა და გარემოთი უზრუნველყოფაზე.  

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნაშრომში განხილულია მდგრადი განვითარების  ეკო-
ნომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური უსაფრთხოების თეორიული და ემპირიული 
ასპექტები ბენელუქსის ქვეყნების მაგალითზე.  გაანალიზებულია გაეროს  მეთოდოლოგიის 
თანახმად შემუშავებული ინდიკატორთა და მაჩვენებელთა სისტემა, რომელიც იძლევა 
ქვეყნის განვითარების ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური ასპექტების შეფასების 
საშუალებას. სწორედ ამ ინდიკატორთა საფუძველზე შესწავლილია ბენელუქსის ქვეყნებში 
არსებული მდგომარეობა. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ქვეყნების გამოცდილება როგორც 
სოციალური, ასევე ეკონომიკური კუთხით წარმოადგენს ერთ-ერთ წარმატებულს მსოფლიო 
მასშტაბით.

ნაშრომში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ეკოლოგიურ ინდიკატორებს 
თეორიულ და პრაქტიკულ ჭრილში. ბენელუქსის ქვეყნების მოდელი ითვლება ერთ-ერთ 
წარმატებულ და საინტერესო მოდელად და ამიტომ ნაშრომში გაანალიზებულია ბენელუქსის 
ქვეყნების გარემოსდაცვითი პოლიტიკის  და ეკოლოგიური უსაფრთხოების თავისებურებები 
და შესაბამისი ინდიკატორები.  
12. 1980-იანი წლების ბოლოს რუსეთის ეკონომიკა ღრმა კრიზისში აღმოჩნდა, რომლის 
მიზეზი საკმაოდ რთული და მრავალფეროვანი იყო, დაწყებული საშინაო პოლიტიკიდან, 
დამთავრებული სოციალურ-კულტურულამდე. თუმცა, გამწვავებული წინააღმდეგობების 
სირთულის მიუხედავად, ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული თემა იყო სოციალური 
მიმართულების სტრუქტურის დისბალანსი და მისი განვითარების მექანიზმების ნაკლებობა. 
სსრკ-ს ეკონომიკის მილიტარიზაციამ და მონოპოლიზაციამ, მოქალაქეთა სამეწარმეო 
საქმიანობის ჩახშობასთან ერთად მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაში, აგრეთვე 
სოციალური სექტორების მიმართულებით დაფინანსების ნაკლებობამ, წარმოშვა სოციალურ-
ეკონომიკური ხასიათის მწვავე პრობლემები, რაც უმნიშვნელოვანესი მაჩვენებლების 
მიხედვით მკვეთრად ჩამორჩებოდა განვითარებულ ქვეყნებს. თანამედროვე რუსეთმა 
მემკვიდრეობით მიიღო პრობლემები და აღმოჩნდა ისეთ სიტუაციაში, როდესაც 
გადაუჭრელი სოციალური საკითხები ხელს უშლიდა შემდგომ ეკონომიკურ განვითარებას, 
საჭიროებდა პრობლემების დაუყოვნებლივ გადაწყვეტას და მოქმედი მექანიზმის 
ჩამოყალიბებას.

შესაბამისად, რეფორმების მიმდინარე ეტაპის ერთ-ერთი მთავარ ამოცანად მიიჩნეოდა 
სოციალური სფეროს პრიორიტეტული განვითარება. სახელმწიფოს გაზრდილმა შესაძლებ-
ლობებმა, ახალი ეტაპი დაიწყო ქვეყნის თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკურ 
განვითარებაში, მოხდა ნაწილობრივი ე.წ. „სახელმწიფოს დაბრუნება“ დაკარგულ 
პოზიციებზე. საკითხები, რომლებიც დიდი ხანია ხელისუფლების მხრიდან სათანადო 
ყურადღების გარეშე დარჩა, უკვე კონტროლის ქვეშ მოექცა.
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განვითარებადი ქვეყნების გადასვლა განვითარების პოსტინდუსტრიულ ეტაპზე, რომე-
ლიც დაფუძნებულია არა მხოლოდ ინფორმაციული ტექნოლოგიების სწრაფ ზრდაზე, 
არამედ ადამიანური კაპიტალის ღირებულების განახლების განუყოფელ პროცესზე, არ 
შეიძლება იგნორირებული იყოს რუსეთის მიერ, რომელიც მიზნად ისახავს გაუთანაბრდეს 
განვითარებული ქვეყნების დონეს, რაც უზრუნველყოფს მოქალაქეების ცხოვრების 
ღირსეულ დონეს.
13. ნაშრომში გაანალიზებულია გლობალური და ეკონომიკური საფრთხეები და მათი 
მშენებლობის ეროვნული სექტორის უსაფრთხოებაზე გავლენის თეორიული საკითხები. 
დასახულია საქართველოში მშენებლობის სექტორში ეკონომიკური და ეკოლოგიური 
უსაფრთხოებისათვის საჭირო ზომების მისაღები ღონისძიებები.
14. ნაშრომში განხილულია ფირმის ეკონომიკური უსაფრთხოების არსი და სტრატეგიული 
მნიშვნელობა მის ფუნქციონირებაში. დასაბუთებულია ფირმის ეკონომიკური 
უსაფრთხოების მდგომარეობის ანალიზისა და შეფასების და, შესაბამისად, ფირმაში 
ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სისტემის შემუშავებისა და დანერგვის 
აუცილებლობა. ჩამოყალიბებულია ეკონომიკური უსაფრთხოების სტრატეგიის შემუშავებისა 
და რეალიზაციის მეთოდოლოგიური პრინციპები და მიდგომები. 
15. ნაშრომში სისტემატიზებულია ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ღონისძიებების 
შემუშავებისა და განხორციელების გამოცდილება ეკონომიკური, სოციალური და 
ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში და გაანალიზებულია მისი გამოყენების 
შესაძლებლობა საქართველოში.  ევროკავშირის ქვეყნების გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ერის 
ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა გადამწყვეტ 
გავლენას ახდენს გლობალურ სამყაროში მკაფიო ადგილის უზრუნველყოფაზე, რომელიც 
ითვალისწინებს ერის ეროვნულ სტრატეგიულ ღირებულებას და პოტენციალს. განხილულია 
ევროკავშირის ქვეყნებში ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ყველაზე 
გავრცელებული გზები. ხაზგასმულია, რომ ბოლო ათწლეულებში სულ უფრო აქტუალური 
ხდება ევროკავშირის ერთიანი სოციალური პოლიტიკის ჩამოყალიბების ამოცანა. 
ევროკავშირის მიერ შემოთავაზებული ახალი ევროპული სოციალური მოდელი შეიცავს 
საზოგადოების ყველა სექტორის ურთიერთდაკავშირებისა და სოლიდარობის იდეას, 
სახელმწიფოების, სოციალური ინსტიტუტების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, 
სოციალური პარტნიორების ძალისხმევის გაერთიანებით ახალი ძლიერი სოციალური 
ევროპის მშენებლობაში. რაც ასევე კეთდება და გაკეთდება ევროპის მწვანე გარიგებით და 
მომავალი 2030 წლის ციფრული ათწლეული წარმატებულია. ევროკავშირის უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფის საქმეში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს გარემოსდაცვითი დღის 
წესრიგს. შვიდი „გარემოსდაცვითი სამოქმედო პროგრამა“ მიღებულია ევროპული 
ინსტიტუტების მიერ  და მიმდინარე, მერვე ასეთი პროგრამა გათვლილია 2021-2030 წლებში. 
ის მიზნად ისახავს დააჩქაროს კლიმატის ნეიტრალიტეტზე გადასვლა, სუფთა და ეფექტური 
ენერგია და წრიული ეკონომიკა.
16. ნაშრომი ეძღვნება საწარმოების ეკონომიკური უსაფრთხოების თეორიულ-მეთოდოლო-
ლოგიური  საკითხების შესწავლას.  შესწავლილია  საწარმოს  ეკონომიკრი უსაფრთხოების 
არსი, მნიშვნელობა, რომლის შედეგად  მოცემულია საწარმოს ეკონომიკური ეფექტიანობის 
ავტორისეული ინტერპრატაცია.  დღეისათვის, გამომდინარე იქიდან, რომ გაძლიერებულია 
საწარმოს ეკონომიკურ უსაფრთხოებაზე  გარე და შიგა ფაქტორების გავლენა,  აუცილებელს 
ხდის  ეკონომიკური უსაფრთხოების ისეთი სისტემის ჩამოყალიბებას, რომელიც 
უზრუნველყოფს საწარმოს მუშაობის ეფექტურობას და მდგრადობას, ფინანსურობას და 
ინფორმაციულობას, ინოვაციურობას, კონკურენტუნარიანობას და კადრების 
მაღალკვალიფიციურობას. ასევე  საწარმოს ეკონომიური უსაფრთხოების სისტემა უნდა 
მოიცავდეს გარე და შიგა შემაშფოთებელი ფაქტორების გავლენით წარმოქმნილი რისკების 
შემცირების ღონისძიებებს.   
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ნაშრომში მოცემულია რეკომენდაციები საწარმოს ეკონომიკური უსაფრთხოების ეფექ-
ტური სისტემის  შემუშავების შესახებ.  გამოკვეთილია საწარმოს ეკონომიკური 
უსაფრთხოების  ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინდიკატორების სისტემა, 
განსაზღვრულია ძირითადი მიმართულებები  ფაქტორების ნეგატიური გავლენის 
შემცირებისათვის/ნეიტრალიზაციისთვის. 
17. ნაშრომში შესწავლილია ეროვნული უსაფრთხოების გამტკიცების პრობლემა, რომლის 
ერთ ერთი შემადგენელი ნაწილია გლობალური ეკონომიკური უსაფრთხოება, დადგე-
ნიელია, რომ ქვეყნის გლობალური ეკონომიკური საკითხები მოიცავენ, როგორც გარეგანი 
ხასიათის საფრთხეებს ისე საშინაო საფრთხეებს, რომლებიც არანაკლებ ემუქრებიან ეკო-
ნომიკურ უსაფრხოებას. საუბარია ეკოლოგიურ საფრთხეებზე და მათ გავლენაზე საზამთრო 
და საზაფხულო საძოვრების პროდუქტიულობაზე, ნაშრომში მოცემულია ქვეყნის ეროვ-
ნული სოფლის მეურნეოის ეკონომიკური ჩამორჩენის ობიექტური და სუბიექტური მიზე-
ზები, მათი დაძლევის ეკონომიკური და მეურნეობრივი ორგანიზაციული ღონისძიებები. 
18. ნაშრომი ეძღვნება მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნისათვის პირველხარისხოვან 
პრობლემებს, როგორიცაა: ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური უსაფრთხოება და 
აღნიშნულია, რომ თითოეული მათგანი ეროვნული უსაფრთხოების ძირითადი 
შემადგენელი ნაწილია. აქ მოყვანილია ამ პრობლემათა ამომწურავი განმარტებები, მათი 
შემადგენელი კომპონენტები, მაჩვენებელთა (ინდიკატორთა) სისტემები და თითოეული 
მათგანი დაწვრილებითაა გაშლილი. ნაშრომში განხილულია მიზეზები, რაც უარყოფითად 
მოქმედებს ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური უსაფრთხოების ზოგად 
მაჩვენებლებზე, მითითებულია მათი აღმოფხვრის გზები.

ნაშრომი შესრულებულია ჩინეთის და თურქეთის მაგალითზე. განხილულია ამ 
ქვეყნებში ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური უსაფრთხოების არსებული 
მდგომარეობა, მოყვანილია მათი მათი შედარება სხვა ქვეყნების შესაბამის მაჩვენებლებთან 
და თითოეული მათგანის მთავრობათა მიერ დასახული მომავლის გეგმები. ეს ანალიზი 
გაკეთებულია საკმაოდ ფართო სტატისტიკური ციფრული მასალის საფუძველზე. ნაშრომში 
გაკეთებულია როგორც თურქეთში, ისე ჩინეთში აღნიშნული პრობლემების ანალიზის 
საფუძველზე შესაბამისი დასკვნები, რომლებიც განზოგადოებულია.
19. ნაშრომი ეძღვნება დღევანდელობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას, როგორიცაა 
გლობალური ეკოლოგიური საფრთხეები. ავტორს აღნიშნული პრობლემა დაკავშირებული 
აქვს ეროვნული ტურიზმის უსაფრთხოების საკითხებთან. ასევე მითითებული აქვს 
გლობალური ეკოლოგიური საფრთხეების ძირითადი მიზეზები და, რომ ისინი უშუალოდ 
ეხება კაცობრიობის არსებობას საერთოდ. ავტორს მოყვანილი აქვს ეკოლოგიური 
საფრთხეების განმარტება, რომელიც მიღებულია და შემდგომ მუდმივად იხვეწება გაეროს 
სხვადასხვა დებულებების მიხედვით; აგრეთვე გაეროს მიერ მიღებული და ადგილობრივი 
საკანონმდებლო აქტები, რომლებიც არეგულირებენ ტურიზმის შემდგომ განვითარებას და 
მის შესაბამისობას ამა თუ იმ რეგიონის ეკოლოგიურ მდგომარეობასთან. ავტორს 
ჩატარებული აქვს ტურიზმის, როგორც ეკოლოგიაზე დიდი ზემოქმედების მქონე დარგის 
მნიშვნელობის ანალიზი და მისი შემდგომი განვითარების გზები.
20. თემის აქტუალურობა გამოწვეულია საწარმოს მართვის ეფექტური სისტემის შექმნის 
აუცილებლობით, რაც დაფუძნებულია მისი მდგრადი განვითარების მექანიზმის 
ფორმირებაზე და შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც საწარმოს ეკონომიკური 
უსაფრთხოების მექანიზმი. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მსოფლიოში შექმნილი მძიმე 
ეკონომიკური მდგომარეობა, რამაც გამოიწვია ეკონომიკური არასტაბილურობის ზრდა, 
ეკონომიკის მდგრადი განვითარების შესაძლებლობის მნიშვნელოვანი შემცირება, ამასთან 
დაკავშირებით საწარმოებს სჭირდებათ მუდმივი მონიტორინგი, საწარმოზე შიდა და გარე 
ფაქტორების გავლენის სრულფასოვანი შეფასება. ეკონომიკური განვითარების ამჟამინდელ 
ეტაპზე დიდი ყურადღება ექცევა მთელი ეროვნული ეკონომიკის ეკონომიკური 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხს. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების 
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სტაბილურობა დამოკიდებულია ტერიტორიებისა და საწარმოების ეკონომიკური 
უსაფრთხოების განვითარების დონის სტაბილურობაზე, აღნიშნული წარმოშობს  
ეკონომიკური კვლევების აუცილებლობას, რაც საჭიროა არა მხოლოდ მეწარმეებისათვის, 
არამედ ხელისუფლებებისათვისაც. საწარმოს ეკონომიკური უსაფრთხოების დონე დამოკი-
დებულია იმაზე, თუ რამდენად ეფექტურად შეუძლიათ მის მმართველ პერსონალს 
(მენეჯერებს) და სპეციალისტებს  თავიდან აიცილონ შესაძლო საფრთხეები და აღმოფხვრან 
შიდა და გარე გარემოს უარყოფითი ზემოქმედების შედეგები.

ნაშრომში წარმოდგენილია გლობალური ეკონომიკური საფრთხეები და მათი 
გავლენა საწარმოს ეკონომიკური განვითარების სტაბილურობაზე. თვალსაჩინოა იმ 
საფრთხეების განეიტრალების პრობლემის გადაწყვეტისთვის საჭირო აქტიურობისა და 
გზების ძიების მცდელობა, რომლებიც საწარმოს ეკონომიკის სტაბილურ განვითარებაზე 
მოქმედებს.
21. Covid 19 პანდემიამ რადიკალურად შეცვალა თითოეული სახელმწიფოს  წესწყობილება, დღის წერიგში დადგა პოლიტიკური და ეკონომიკური მოწყობის გადახედვის და 

მნიშვნელო-ვანი გარდაქმების განხორციელების საკითხები. გლობალური პანდემია როდი 
წარმოადგენს მხოლოდ ვიწრო გაგებით სამედიცინო ხასიათის გამოწვევას.  რეალურად, 
COVID-19 სერიოზული გამოწვევების წინაშე აყენებს შიდა და საგარეო ურთიერთობის 
სისტემებს, თვისობრივად ახალ აქცენტებს შემოიტანს არა მხოლოდ ადამიანთა შორის 
კონტაქტებში, არამედ საერთაშორისო ურთიერთობების დღემდე არსებულ ფორმაციაში. 
ვირუსით გამოწვეული ეკონომიკური და ფინანსური ზარალი უკვე ტრილიონობით დოლარს 
ითვლის, თუმცა, ციფრობრივი მაჩვენებლის გარდა უმთავრესია არსებული გლობალური 
ეკონომიკური წეს-წყობილების მოშლისა და მისი სრულიად ახალ პრინციპებზე გადაწყობის 
პროცესები. პანდემიამ გამოკვეთა თანამედროვე გლობალიზაციის სუსტი მხარეები და დღის 
წესრიგში დააყენა რიგი საკითხების ახლებურად გააზრების აუცილებლობა როგორც 
ეროვნულ, ასევე გლობალურ დონეზე. ნაშრომში განხილულია ჯანდაცვის სისტემაში 
არსებული საფრთხეები, განსაკუთრებით კი Covid 19 პანდემიის უარყოფითი შედეგების 
გავლენა როგორც მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ასევე გლობალურ და ეროვნულ 
ეკონომიკურ უსაფრთხოებაზე. გამოკვეთილია ეროვნული ეკონომიკური უსაფრთხოების 
ცნება, კონცეფცია და ეკონომიკური უსაფრთხოების სტრატეგია საქართველოსათვის და მისი 
მნიშვნელობა, საქართველოს მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმა პანდემიის უარყოფითი 
შედეგების დასაძლევად, Covid 19-ის  ზეგავლენა ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორზე, 
ფისკალური პოლიტიკის მდგრადობის საკითხები აღნიშნულ ჭრილში, თანამშრომლობა 
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რეკომენდაციები ჯანდაცვის სექტორში არსებული 
პრობლემების დასაძლევად და ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.
22. ნაშრომში მიმოხილულია კლიმატის ცვლილების, როგორც ერთ-ერთი გლობალური 
საფრთხის, მის მიერ გამოწვეული კატასტროფებისა და სტიქიური მოვლენების შესახებ. 

აღნიშნულია კლიმატის ცვლილებით გარემოზე ზეგავლენის შედეგებისა და 
მასშტაბების, შეცვლილი ბუნებისა და ეკოსისტემების, ,,სათბურის ეფექტით“ გამოწვეული 
მავნე შედეგების ინტენსივობის თაობაზე. ეკოლოგიური საფრთხეების შემცირებისა და მათი 
შედეგების შემსუბუქების საკითხებში საბაზისო გადაწყვეტილებების შესახებ.

გამოკვეთილია კლიმატის რყევაზე მოსახლეობის ეკონომიკურ-სოციალური 
განვითარების დამოკიდებულება, კლიმატის ცვლილებებიდან გამომდინარე გარკვეული 
პროგნოზების მოცემულობა. საქართველოს ტერიტორიაზე ცალკეული სტიქიური მოვლენისა 
თუ კატასტროფის ამსახველი მდგომარეობის შეფასება.

მითითებულია პრობლემის მოგვარების გზაზე თითოეული ჩვენგანის როლისა და 
ფუნქციური მონაწილეობის განსაზღვრაზე. განსაკუთრებით გამოკვეთილია სამთავრობო 
უწყებების მიერ დაგეგმილი და განხორციელებული  ღონისძიებების ჰარმონიული ერთობ-
ლიობის თაობაზე.
23. ნაშრომში განხილულია სოციალური უსაფრთხოების გამოცდილება ევროკავშირში, მისი 
სტრატეგია და ბერკეტები რომელსაც იყენებს დასაქმების, ჯანდაცვის, განათლების და ა.შ. 
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სექტორში. გაშუქებულია ევროკავშირის არსი, მიზნები და ამოცანები. გაანალიზებულია  
სოციალური ინოვაციების როლი და მნიშვნელობა. დახასიათებულია ევროკავშირში 
ინტეგრაციის სტანდარტები, რეკომენდაციები და მოთხოვნები. მიმოხილულია სოციალური 
ეკონომიკის ზოგიერთი საკითხი.
24. ნაშრომი ეძღვნება დღევანდელობისათვის ისეთ მწვავე პრობლემას, როგორიცაა 
სოციალური უსაფრთხოება, რომელიც ნებისმიერი ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების 
უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი ნაწილია. ავტორს მითითებული აქვს, რომ ეროვნული 
უსაფრთხოება, როგორც უმნიშვნელოვანესი ამოცანა პირველად ჯერ კიდევ XX საუკუნის 
დასაწყისში - 1904 წელს ახსენა თ. რუზველტმა პანამის არხთან დაკავშირებით. ნაშრომში 
მოყვანილია სოციალური უსაფრთხოების განმარტება; მისი, როგორც პრობლემის მიზეზები; 
ინდიკატორთა სისტემა.

ნაშრომი შესრულებულია აშშ-ს მაგალითზე. განხილულია სოციალური პოლიტიკის 
ეკონომიკური, სამართლებრივი აქტები, რომლებიც ქვეყანაში არეგულირებს სოციალურ 
პოლიტიკას. განხილულია ქვეყნის სოციალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა პუნქტების 
მიხედვით და ჩატარებულია მათი ანალიზი ბოლო წლების ციფრობრივი მონაცემების 
საფუძველზე.
 25. ნაშრომში განხილულია  იპონიის ძირითადი  ეკოლოგიური პოლიტიკის განხორციელების ისტორია და პრინციპები. გაანალიზებულია  იაპონიაში მიმდინარე  ეკოლოგიური 

მდგომარეობა, დასახულია კონკრეტული მიმართულებები და გზები  არსებული  
პრობლემების გადაჭრისთვის.    მოცემულია  ეკოლოგიური  უსაფრთხოების  
გნხორციელების მთავარი პრინციპები და ღონისძიებები.

იაპონიამ, მიუხედავად ეკონომიკური განვითარების მაღალი ტემპებისა, მოახერხა 
გადაეჭრა ეკოლოგიური პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებული იყო სამრეწველო დაბინ-
ძურებასთან. მისი გამოცდილება ამ სფეროში. იაპონიის ისტორიული ეპოქალური გადაწყვე-
ტილება იყო „ოზონის ფენის დაცვის შესახებ“ კანონის მიღება.  მან მიიღო მისი „ძირითადი 
ეკოლოგიური კანონის“ განახლებული ვერსია, რომელმაც საფუძველი დაუდო ახალ ეკო-
ლოგიურ პოლიტიკას, რისი გაზიარებაც მოახდინა მსოფლიოს მრავალმა ქვეყანამ.  იაპონიამ 
შერამცირა მავნე გაზების გამოფრქვევა ატმოსფეროში და შედის იმ ქვეყნების ხუთეულში, 
რომლებიც პასუხისმგებლები არიან კლიმატის ცვლილების პრობლემებზე. მას შეაქვს 
უდიდესი წვლილი ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების შექმნისა და დაბერგვის საქმეში. 
სუფთა ჰაერისათვის ბრძოლის მიმართულებით იაპონიაში იქმნება უფრო სრულყოფილი 
ძრავები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის, ინერგება ელექტროძრავიაბი ტანსპორტი, 
კერძოდ, ჰიბრიდული ავტომობილები, რომელთაც გააჩნიათ საწვავის მაღალი ეკონომია და 
ნაკლები გამონაბოლქვი. 

განხილულია ეკოლოგიური უსაფრთხოების საქმეში ადამიანური ფაქტორის  მთავარი 
როლისა და მნიშვნელობის შესახებ. განხილულია კონკრეტული წინადადებები  იაპონიაში 
,,მწვანე მაღალტექნოლოგიური განვითარების„ მიღწევისათვის და გაუმჯობესებისათვის.

3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით
დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
3.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო
მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწყებისა და
დამთავრების წლები
1.ბერიშვილი ხათუნა.  გრანტი: SP-2-21 351 „კროს-კულტურული ურთიერთობები 
საერთაშორისო ბიზნესში“ 2021-2022 წლები. დარგი -   ბიზნესის ადმინისტრირება, 
საერთაშორისო ბიზნესი.

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
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1. შენგელია თ. (ხელმძღვანელი), ბერიშვილი ხ. (მონაწილე), ჟორჟოლიანი თ. (მონაწილე),  
გასვიანი ბ. (მონაწილე).
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგები.

საერთაშორისო ბიზნესის კვლევის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს სფეროს წარმოადგენს 
კულტურული სხვადასხვაობის ფენომენი და კულტურული მრავალფეროვნების სწორი და 
ადეკვატური აღქმა მრავალეროვნული კომპანიების მართვის პროცესში. კროს-კულტურული 
ანალიზი და მისი შედეგების გამოყენება თანამედროვე საერთაშორისო ბიზნესის მართვის 
მნიშვნელოვანი სფეროა. დედამიწის მოსახლეობის პალიტრა მრავალფეროვანია, 
შესაბამისად ცალკეული ერების და ეთნიკური ჯგუფების კულტურული თავისებურებების 
გათვალისწინება და მათი ჩაყენება თანამედროვე ბიზნესის სამსახურში ერთ-ერთ 
უმნიშვნელოვანეს ამოცანას წარმოადგენს, რომლის გადაწყვეტაზე მუშაობენ, როგორც 
კულტუროლოგიური, ფსიქოლოგიური, სოციალური ასევე ეკონომიკური მეცნიერებანი. 
კროს-კულტურული ურთიერთობანი გლობალურ ბიზნესში კარგა ხანია გახდა 
მულტიდისციპლინარული კვლევის სფერო.  წინამდებარე კვლევაში ქროს- კულტურული 
ურთიერთობების დინამიური ანალიზი წარმოდგენილია, როგორც საერთაშორისო 
კომპანიის კონკურენციული უპირატესობის წყარო.

საერთაშორისო ბიზნესი მრავალფეროვანია იმიტომ, რომ ქვეყნები კულტურული 
ღირებულებებით განსხავდებიან ერთმანეთისგან. ბიზნესის წარმატება განსხავავებულ ქვეყ-
ნებში მოითხოვს  კულტურათაშორისო განათლებას (cross-cultural literacy)-ს. უკანასკნელში 
ჩვენ ვგულისხმობთ იმის ცოდნას თუ ერების კულტურას შორის განსხვავებას რა გავლენის 
მოხდენა შეუძლია ბიზნესის კეთების მეთოდებზე. გლობალური კომუნიკაციების, ტრანს-
პორტირების და გლობალური ბაზრების სწრაფი განვითარების პერიოდში, მაშინ როდესაც 
"გლობალური მსოფლიოს" დრო სულ უფრო ახლოსაა, მხედველობიდან შეიძლება გამოგვრ-
ჩეს ის  დიდი სხვაობა, რომელიც არსებობს ხალხის კულტურებს შორის. მოდერნიზმის 
ბრწყინვალების ქვეშ, ღრმა კულტურული სხვაობანი მაინც რჩებაა. როგორც წესი და-
სავლეთის მოქალაქეებს, მიაჩნიათ, რომ თუ მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში ხალხი ატარებს 
ლურჯ ჯინსებს, უსმენს დასავლურ პოპულარულ მუსიკას, იკვებება "მაკდონალდში" და 
სვამს "კოკა-კოლას", ისინი იზიარებენ დასავლური კულტურის ძირითად ღირებულებებს. 
მაგრამ ეს რომ ასე არ არის ნათლად ჩანს შემდეგი მაგალითად: ჩინელები თანდათანობით 
იძენენ თანამედროვე საზოგადოების ელემენტებს. ყველა ვინც  თბილისში ჩამოდის, არ 
შეიძლება არ გაოცდეს ქალაქის ძველი და  თანამედროვე არქიტექტურის სიმბიოზით. 
Mმაგრამ  საქართველოში დასავლური მოდენრნიზმის ბრწყინვალების ქვეშ, უძველესი 
კულტურული ტრადიციები იმალება, როლებსაც ფესვები 3000 წლის წინათ აქვთ გადგმული 
და ისინი ჯერ კიდევ მნიშვნელოვან  ზეგავლენას ახდენენ   ბიზნესის წარმოებაზე.  

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
6.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი 
ISBN;
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა

1. ბერიშვილი ხ.,  შენგელია თ., ჟორჟოლიანი თ.,  გასვიანი ბ.-საერთაშორისო ბიზნესის 
კროსკულტურული ურთიერთობები. ISBN 978-9941-33-249-4; თბ., „უნივერსალი“ 
2022. (მონოგრაფია). 483 გვ.

2. პაპავა ვლადიმერ, ჭარაია ვახტანგ. „საქართველო-იაპონია: ეკონომიკური 
პარტნიორობის პერსპექტივები“.(ქართულ-ინგლისურ ენებზე), თბილისი, GFSIS, 2022, 
(DOI 10.13140/RG.2.2.23252.27526), ISBN 978-9941-8-4253-5; (ანალიტიკური ბროშურა).
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3. პაპავა ვლადიმერ.   „პანდექსიტის ძირითადი ეკონომიკური გამოწვევები“(ქართულ-
ინგლისურ ენებზე), თბილისი, GFSIS, 2022. (DOI 10.13140/RG.2.2.24592.48642), ISBN 
978-9941-8-4254-2; (ანალიტიკური ბროშურა).

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. თანამედროვე ბიზნესი წარმოუდგენელია კროსკულტურული პრობლემების სწორი 
გააზრების, მათი ადეკვატური შემეცნების გარეშე. გლობალიზაციის შედეგად ბიზნესის 
ტრანსნაციონალიზაციამ საფუძველი ჩაუყარა კულტურული ფაქტორის პრიორიტეტს 
საქმიანი ურთიერთობების სფეროში, რის შედეგადაც კროსკულტურული განსხვავებების 
შესწავლა გახდა წარმატებული ბიზნესსაქმიანობის საფუძველი. კულტურული სხვადასხვა-
ობის გაუთვალისწინებლობა მნიშვნელოვნად ზღუდავს თანამედროვე ბიზნესის შესაძ-
ლებლობებს. ადამიანების ცნობიერების ჩამოყალიბება მიმდინარეობს ცოდნის, რწმენის, მო-
რალის, კანონების, ღირებულებების, ნორმებისა და იმ ჩვევების საფუძველზე, რომლებსაც 
ისინი იძენენ საზოგადოებრივი თანაცხოვრების, ერთობლივი მატერიალური საქმიანობის 
წარმართვის პროცესში. შესაბამისად, მხოლოდ განსხვავებული კულტურული ღირებუ-
ლებებისა და ნორმების მქონე საზოგადოების სწორი შემეცნების, მისი ტრადიციების სწორი 
აღქმის გარეშე შეუძლებელია წარმატებული ბიზნესსაქმიანობა. ამ კონტექსტში მეტად მნიშ-
ვნელოვანია  საერთაშორისო ბიზნესის კროსკულტურული ურთიერთობების შესწავლა, 
მულტიკულტურიზმის პრობლემების კვლევა.

წინამდებარე მონოგრაფიული კვლევა ეძღვნება საერთაშორისო ბიზნესში კროსკულ-
ტურული ურთიერთობების საკითხების შესწავლას. ის ჯეროვან დახმარებას გაუწევს ამ 
სფეროს მკვლევრებს, მეცნიერებს, სტუდენტებს და ყველა იმ პირს, რომლებიც დაინ-
ტერესებული არიან საერთაშორისო ბიზნესის კროსკულტურული ურთიერთობების 
პრობლემატიკით.
2. საქართველოსა და იაპონიას შორის ურთიერთობები ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატში 
დინამიკურად ვითარდება. მხარეები აქტიურად თანამშრომლობენ პოლიტიკურ, სავაჭრო-
ეკონომიკურ, საინვესტიციო, ინფრასტრუქტურის, ჯანდაცვის, სოფლის მეურნეობის, ახალი 
ტექნოლოგიების დანერგვის, კულტურის, საგანმანათლებლო, საინფორმაციო 
ტექნოლოგიებისა და ტურიზმის სფეროებში. რეგულარულად ტარდება მაღალი დონის 
ვიზიტები, ბიზნესფორუმები და კულტურული ღონისძიებები. იაპონურ-ქართული 
თანამშრომლობა კიდევ ერთხელ გაძლიერდა COVID-19-ის პანდემიის დროს, რომელმაც 
საქართველოსაც და მთელ მსოფლიოსაც უზარმაზარი სირთულეები მოუტანა, თუმცა ხელი 
არ შეუშლია იაპონიისთვის დახმარებოდა საქართველოს.
3. წინამდებარე კვლევის მიზანი კი პანდექსიტის ძირითადი ეკონომიკური გამოწვევების 
განსაზღვრაა, რაც როგორც ცალკეულ ადამიანს, ისე მთავრობებსა და საერთაშორისო 
ორგანიზაციებს პოსტპანდემიური პერიოდის პრობლემებში უკეთ გარკვევას შეუწყობს ხელს.

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით
_______ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) 
საიდენტიფიკაციო კოდი DOI
(არსებობის შემთხვევაში); ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი; გამოცემის
ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. Abesadze R. The main directions the innovation strategy of theGorgia ekonomy. “Ekonomisti”. 

Tbilisi,  2022 №2
2. პაპავა ვ. “On Sanctionomics and the Externalities of Economic Sanctions”, საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე”, ტომი 16, № 2, გვ. 142-149.
3. Бурдули В. Перспективы инновационного развития секторов экономики Грузии в ближайшее 
десятилетие. – Ekonomisti, 2022, №1, Volume XVIII. 
Doi: 10.36172/EKONOMISTI.2021.XVIII.01.Vakhtang.Burduli  Cтр. 8-32.
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4. ლაზარაშვილი თ.,  ჩიქობავა მ,  კაკულია ნ.  თანამედროვე მონეტარული თეორიის შესახებ. 
ჟ. ეკონომიკა და ბიზნესი, #3,2022, ტომი XIV, თბილისი, თსუ , გვ. 9-35. Doi. 10.56079.
5. ლაზარაშვილი თ., ჩიქობავა მ., კაკულია ნ.,   წამყვანი ქვეყნების ცენტრალური ბანკების 
ანტიინფლაციური პოლიტიკა და გლობალური რეცესიის საფრთხე. ჟ. ეკონომისტი, №4, 2022.  
DOI : 10.36172/EKONOMISTI.2022.XVIII.04.Chikobava.Kakulia.Lazarashvili

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. გამოკვლეულია საქართველოში ეკონომიკის ინოვაციური განვითარების მიმართულებით 
არსებული დადებითი და უარყოფითი მხარეები და განსაზღვრულია საქართველოს 
ეკონომიკის  ინოვაციური განვითარების სტრატეგიის ძირითადი მიმართულებები. 
საქართველოში არც ერთი წინა მთავრობა არ ახორციელებდა ქმედით ღონისძიებებს 
ეკონომიკის ინოვაციური განვითარების მიმართულებით. ამიტომაა, რომ ინოვაციების 
სამართლებრივი ბაზის ფორმირება და ინოვაციური სისტემის განვითარება ძირითადად 2013 
წლიდან იწყება. გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები როგორც შესაბამისი ინსტიტუციური, 
ბაზის ისე ინოვაციური სისტემის ფორმირების მიმართულებით.

მიუხედავად გატარებული ღონისძიებებისა პრობლემები დღესაც რჩება, უპირველეს 
ყოვლისა, ინოვაციურმა განვითარებამ ვერ მიიღო კომპლექსური და უწყვეტი ხასიათი. ასევე, 
თითქმის არ არსებობს საკუთარ ქცევებზე დაფუძნებული ინოვაციური სისტემა, ცუდ მდგო-
მარეობაშია ქვეყნის სამეცნიერო პოტენციალი, რაც ინოვაციური განვითარების საფუძველთა 
საფუძველია, სუსტია კავშირი სახელმწიფოს, ბიზნესსა და მეცნიერებას შორის და სხვ.

აუცილებელია შემუშავდეს ქვეყნის ინოვაციური განვითარების სტრატეგია და 
შესაბამისი პროგრამები. ინოვაციური პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები უნდა 
გახდეს:

საქართველოს  ინოვაციური სისტემის სრულყოფა  მოიცავს: ინოვაციური სისტემის 
ხუთრგოლიანი მოდელის ჩამოყალიბებას; სამეცნიერო პოტენციალის გაძლიერებას; განათ-
ლების სისტემის სრულყოფას; ინოვაციების იმპორტის გაძლიერებას; საკუთარ კვლევებზე 
დაფუძნებული ინოვაციური სისტემის ფორმირებას; ინოვაციური სისტემის 
ინფრასტრუქტურის სრულყოფას;  საშუალო და მცირე ბიზნესის განვითარების დაჩქარებას; 
დონორების მიერ პროექტების განხორციელების შემდგომი მხარდაჭერის მექანიზმების 
შექმნას
2. სტატიაში შესწავლილია იმ ეფექტებთან დაკავშირებული საკითხები, რომლებიც 
წარმოიქმნა რუსეთის წინააღმედგ დაწესებული ეკონომიკური სანქციების შედეგად, და 
რომლებიც, თავის მხრივ, შემოღებულ იქნა რუსეთ-უკრაინის ფართომასშტაბიანი ომის 
დაწყების გამო. აშკარაა, რომ ამ ეკონომიკური სანქციების მასშტაბურობა აქტუალურს ხდის 
მათი ზეგავლენის საკითხის შესწავლას, როგორც იმ ქვეყნის (ანუ, რუსეთის) მიმართ, 
რომელიც დაექვემდებარა სანქციებს, ისე იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებმაც შემოიღეს ეს 
სანქციები, ასევე იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებიც სრულად ან ნაწილობრივ არ შეუერთდნენ 
სანქციებს. ეკონომიკური მეცნიერების იმ სფეროს, რომელიც შეისწავლის ამ საკითხს 
შემოთავაზებულია ეწოდოს სანქციონომიკა. განსაკუთრებული ყურადღება დათმობილი აქვს 
ეკონომიკური სანქციების ექსტერნალიების შესწავლას, რომლებიც თავისი ბუნებით არიან 
ეგზოგენურები, განსხვავებით საბაზრო ექსტერნალიებისა, რომლებიც კვალიფიცირდება 
როგორც ენდოგენური. განხილულია უარყოფითი და დადებითი ეკონომიკური სანქციები და 
აღნიშნულია, რომ პირველები უკანასკნელთან შედარებით უფრო მნიშვნელოვანია.
3. ნაშრომში განხილულია ფაქტორები, რომლებიც აფერხებენ ინოვაციების განხორციელებას 
ეკონომიკის სექტორებში და მათი დაძლევის ზოგიერთ გზა, ასევე უახლოეს პერიოდში იმ 
ინოვაციური ინფრასტრუქტურის განვითარების პერსპექტივები, რომელიც საჭიროა ინო-
ვაციების რეალიზაციისათვის ეკონომიკის სექტორებსა და ქვესექტორებში. მოკლედ 
განხილულია ეკონომიკის სექტორებსა და ქვესექტორებს შორის ინოვაციების გავრცელებისა 
და დანერგვის ურთიერთკავშირის პრობლემები.  შემდეგ შემოთავაზებულია და დასაბუ-
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თებული ინოვაციების (უპირატესად საბაზისო, როგორც საპროცესო, ასევე საპროდუქ-
ტოების) რეალიზაციის სტრატეგია ენერგეტიკის სექტორში და მრეწველობის რიგ ქვესექ-
ტორში (ელექტროტექნიკური მრეწველობა, კომპოზიტური მასალების და მათგან ნაკეთო-
ბების წარმოება, მეტალურგიული მრეწველობა, ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნო-
ლოგიები, სატრანსპორტო მანქანათმშენებლობა, მსუბუქი მრეწველობა).
4. სამეცნიერო პუბლიკაციებში მონეტარული ურთიერთობების პრობლემებზე, 
თანამედროვე მონეტარული თეორია განმარტებულია, როგორც შეხედულებათა სისტემა, 
რაც ჩამოყალიბებულია ბოლო ოცი წლის განმავლობაში ამერიკელი და ავსტრალიელი 
ეკონომისტების ჯგუფის, ძირითადად, უნივერსიტეტის პროფესორების მიერ. თანამედროვე 
მონეტარული თეორიის განვითარებისა და პოპულარიზაციის მთავარ სტიმულად იქცა 
ამერიკული ეკონომიკის ისეთი პრობლემების დაძლევის მეცნიერული კონცეფციის შექმნის 
აუცილებლობა, როგორიცაა უზარმაზარი სახელმწიფო ვალის დაგროვება, ქრონიკული 
ბიუჯეტის დეფიციტი და უმუშევრობის მაღალი დონე. აღნიშნული თეორია გვთავაზობს ამ 
პრობლემების უნივერსალურ გადაწყვეტას.

მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე მონეტარული თეორია შეიცავს პარადოქსულ 
დასკვნებსაც, მისი შესწავლა აუცილებელია. საქმე ისაა, რომ თანამედროვე მონეტარული 
თეორიის შემუშავებისას ფართოდ გამოიყენებოდა ანალიზის საბალანსო და ეკონომიკურ-
მათემატიკური მეთოდები. სწორედ მათი გამოყენების შედეგების თავისებურმა ინტერპ-
რეტაციამ მიიყვანა თანამედროვე მონეტარული თეორიის ავტორები არაორდინარულ 
დასკვნ- ებამდე.

მოცემულ სტატიაში წარმოდგენილია თანამედროვე მონეტარული თეორიის 
შედარებითი ანალიზი ჩარტალიზმთან, მარქსისტულ თეორიასა და კეინზიანურ 
მიმდინარეობასთან. ნაჩვენებია, თუ რამდენად ძალუძს აღნიშნულ თეორიას თანამედროვე 
გლობალურ ფინანსურ-ეკონომიკურ კრიზისთან გამკლავება; სტატიაში გაანალიზებულია 
ასევე თანამედროვე მონეტარული თეორიის ძლიერი და სუსტი მხარეები.
5. ჯერ კიდევ 2021 წლის შემოდგომის დასაწყისში ანალიტიკოსებისა და ექსპერტების 
უმრავლესობა დარწმუნებულნი იყვნენ იმაში, რომ მომდევნო 2022 წელი უკეთესი იქნებოდა 
წინამორბედზე. მაგრამ, 2021 წლის ბოლო კვარტალში მრავალთათვის მოულოდნელად 
საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა და მსოფლიო ბანკმა კორექტივები შეიტანეს 2022 წლის 
მსოფლიო GDP-ის ზრდის შეფასებაში შემცირების მიმართულებით. საქმე ისაა, რომ მრავალ-
თათვის შოკისმომგვრელი აღმოჩნდა აშშ-ის ფედერალური სარეზერვო სისტემის გადაწყვე-
ტილება, რომელიც მიღებულ იქნა 2021 წლის ნოემბერსა და დეკემბერში. 2021 წლის 3 
ნოემბერს ფედერალურმა სარეზერვო სისტემამ გამოაქვეყნა გადაწყვეტილება 
„რაოდენობრივი შერბილების“ პროგრამის შეწყვეტის შესახებ, ხოლო 15 დეკემბერს 
გამოქვეყნდა გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ „რაოდენობრივი შერბილების“ პროგრამის 
შემცირების სისწრაფე გაორმაგდებოდა. ფინანსური ბაზრების მონაწილეებისა და 
ბიზნესისათვის მოცემული გადაწყვეტილება ძალზე სერიოზული სიგნალი აღმოჩნდა 
გლობალური ეკონომიკური რეცესიის მორიგი სერიოზული ტალღის მიმართ მოლოდინების 
გასაჩენად. 

მიმდინარე წლის მარტში საბაზისო განაკვეთის გაზრდის შესახებ გადაწყვეტილების 
მიღების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ჯერომი პაუელმა განაცხადა, რომ აშშ-ის 
ცენტრალური ბანკი ყველაფერს გააკეთებდა წლიური ინფლაციის 2%-მდე დასაყვანად. მისი 
სიტყვებით, აშშ-ის ფედერალური სარეზერვო სისტემა არ განიხილავდა საბაზისო 
განაკვეთის 75 საბაზისო პუნქტით ზრდას. თუმცა ყველაფერი პირიქით მოხდა: 
ფედრეზერვმა ფედერალური ფონდების განაკვეთი 75 საბაზისო პუნქტით ზედიზედ 
ოთხჯერ გაზარდა და ჯერჯერობით, წლიურ ინფლაციასაც, რომლის მაჩვენებელი 8%-ს 
აღემატება, ვერაფერი მოუხერხა, რომ არაფერი ვთქვათ მის 2-3%-მდე შემცირებაზე.

ანალიტიკოსებს უჩნდებათ კითხვები: რამდენად ძლიერია ამერიკის ეკონომიკის ორგა-
ნიზმი, შეძლებს თუ არა ის გაუძლოს ინფლაციის საწინააღმდეგო წამალს, რომელსაც 
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ეწოდება „მონეტარული გამკაცრება“? უმრავლესობის ვარაუდით, მონეტარული პოლიტიკის 
გამკაცრებას ძალიან მაღალი ალბათობით მოჰყვება გლობალური რეცესიის პროვოცირება. 

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი 
ISSN-ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; 
გვერდების
რაოდენობა

1. აბესაძე რ. საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოების სტრატეგიის შემუშავების 
ძირითადი თეორიულ-მეთოდოლოგიური პრობლემები. თსუ პაატა გუგუშვილის 
სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, ტ. XV, 2022. ISSN 1987-6904; 
2. აბესაძე რ., ბიბილაშვილი ნ., კურატაშვილი ქ. საქართველოს სოციალური და 
ეკოლოგიური უსაფრთხოების სტრატეგიის შემუშავების თეორეულ-მეთოდოლოგიური 
საკითხები. თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო 
შრომების კრებული. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ტ. XV, 2022. ISSN 1987-6904  
(ResearchGate);
 3. პაპავა ვლადიმერ. „სანქციონომიკა და მსოფლიო ეკონომიკის არქიტექტურის 
ცვლილების ძირითადი მიმართულებები კონფრონტაციული გლობალიზაციის პირობებ-
ში“. No. II, გვ. 3-21, ISSN 2720-8249; 
4. ხუსკივაძე მამუკა, თოთლაძე ლია. ადამიანისეული კაპიტალის გაზომვის 
კონცეპტუალური  ასპექტები. რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო 
სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი „ეკონომიკა და ბიზნესი“, 2022, #3.  ISSN 1987-5789  
ESSN 2587-5426;
5. პაპავა ვლადიმერ. დეგლობალიზაციის პრობლემა და განახლებული გლობალიზაციის 
პირობებში ეროვნული ეკონომიკური უსაფრთხოების ძირითადი გამოწვევები. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 
უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ტ. XV, 2022. ISSN 1987-6904;
6. ბურდული ვახტანგ .  გლობალური ეკონომიკური საფრთხეები და მისი გავლენა ეროვ-
ნულ ეკონომიკურ უსაფრთხოებაზე. თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ტ. XV, 
2022. ISSN 1987-6904;
7. ბერულავა გიორგი, ცუცქირიძე მარინე. ეკონომიკური უსაფრთხოებისა და     
ეკონომიკური მდგრადობის თეორიულ-მეთოდოლოგიური ასპექტები: საერთაშორისო 
გამოცდილება. თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის 
სამეცნიერო შრომების კრებული. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ტ. XV, 2022. ISSN 1987-
6904;
8. კვარაცხელია მურმან. გლობალიზაცია და მისი ეროვნულ ეკონომიკურ უსაფრთხოებაზე 
გავლენის თეორიული პრობლემები. თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ტ. XV, 
2022. ISSN 1987-6904;
9. ლაზარაშვილი თეა.  გლობალური სოციალური საფრთხეები და მისი  ეროვნულ 
სოციალურ უსაფრთხოებაზე გავლენის თეორიული საკითხები.  თსუ პაატა გუგუშვილის 
სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, ტ. XV, 2022. ISSN 1987-6904;
10. ხუსკივაძე მამუკა . ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში ევროკავშირის გამოცდი-
ლების განზოგადება.  თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის 
სამეცნიერო შრომების კრებული. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ტ. XV, 2022. ISSN 1987-
6904;
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11. ჯავახიშვილი რევაზ. ზოგიერთი განვითარებული ქვეყნის - აშშ-ს /ეკონომიკური და 
ეკოლოგიური/, იაპონიის /ეკონომიკური და სოციალური/ უსაფრთხოების სფეროში 
გამოცდილების განზოგადება. თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ტ. XV, 
2022. ISSN 1987-6904;
12. დათუნაშვილი ლინა. გლობალური სასურსათო საფრთხეები და მათი ეროვნულ 
სასურსათო უსაფრთხოებაზე  გავლენის თეორიული საკითხები.  თსუ პაატა გუგუშვილის 
სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, ტ. XV, 2022. ISSN 1987-6904;
13. თოთლაძე ლია, თაფლაძე თამუნა.  ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური უსა-
ფრთხოება ბენელუქსის ქვეყნებში. თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ტ. XV, 
2022. ISSN 1987-6904;
14. ბერიშვილი ხათუნა.   ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური უსაფრთხოების 
სფეროში ზოგიერთი პოსტკომუნისტური ქვეყნის (რუსეთი, უკრაინა) გამოცდილება. თსუ 
პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების 
კრებული. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ტ. XV, 2022. ISSN 1987-6904;
15. ბრეგვაძე გიორგი. გლობალური ეკონომიკური და ეკოლოგიური საფრთხეები და მათი  
მშენებლობის ეროვნული სექტორის უსაფრთხოებაზე გავლენის თეორიული საკითხები. 
თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების 
კრებული. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ტ. XV, 2022. ISSN 1987-6904;
16. გოგოხია თემურ.   ფირმის ეკონომიკური უსაფრთხოების სტრატეგიის შემუშავების 
მეთოდოლოგიური ასპექტები. თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ტ. XV, 
2022. ISSN 1987-6904
17. დავლაშერიძე ნატა.  ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური უსაფრთხოების 
სფეროში ევროკავშირში შემავალი ქვეყნების გამოცდილება. თსუ პაატა გუგუშვილის 
სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, ტ. XV, 2022. ISSN 1987-6904;
18. კაკულია ეთერ .  საწარმოების ეკონომიკური უსაფრთხოების თეორიულ-მეთოდოლო-
ლოგიური საკითხები. თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის 
სამეცნიერო შრომების კრებული. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ტ. XV, 2022. ISSN 1987-
6904;
19. ქავთარაძე თენგიზ.   გლობალური ეკონომიკური და ეკოლოგიური საფრთხეები და 
მათი  ეროვნული სოფლის მეურნეობის უსაფრთხოებაზე გავლენის თეორიული საკით-
ხები.თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო 
შრომების კრებული. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ტ. XV, 2022. ISSN 1987-6904;
20. ქისტაური ნუნუ. ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური უსაფრთხოების 
სფეროში ზოგიერთი განვითარებადი ქვეყნის (ჩინეთი, თურქეთი) გამოცდილება. თსუ 
პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების 
კრებული. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ტ. XV, 2022. ISSN 1987-6904;
21. ქველაძე ქეთევან.  გლობალური ეკოლოგოური საფრთხეები და მათი გავლენა 
ეროვნული ტურიზმის უსაფრთხოებაზე გავლენის თეორიული საკითხები. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 
უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ტ. XV, 2022. ISSN 1987-6904;
22. წერეთელი ზურაბ. გლობალური ეკონომიკური საფრთხეები და მისი  ეროვნული 
საწარმოს ეკონომიკურ უსაფრთხოებაზე გავლენის თეორიული საკითხები. თსუ პაატა გუ-
გუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 
უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ტ. XV, 2022. ISSN 1987-6904;
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23. ჟორჟიკაშვილი ნინო.  გლობალური ეკონომიკური საფრთხეები ჯანდაცვის სფეროში 
და მათი ეროვნული ჯანდაცვის უსაფრთხოებაზე გავლენის თეორიული საკითხები. თსუ 
პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების 
კრებული. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ტ. XV, 2022. ISSN 1987-6904;
24. დვალიშვილი ლია.  გლობალური ეკოლოგიური საფრთხეები და მისი  ეროვნულ ეკო-
ლოგიურ უსაფრთხოებაზე გავლენის თეორიული საკითხები. თსუ პაატა გუგუშვილის 
სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, ტ. XV, 2022. ISSN 1987-6904;
25. თეთრაული ციცინო.  სოციალური უსაფრთხოების გამოცდილება ევროკავშირში.  თსუ 
პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების 
კრებული. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ტ. XV, 2022. ISSN 1987-6904;
26. მელაშვილი მედეა . სოციალური უსაფრთხოების გამოცდილება ამერიკის შეერთებულ 
შტატებში. თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო 
შრომების კრებული. უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ტ. XV, 2022. ISSN 1987-6904;
27. ნოზაძე ზურაბ.  ეკოლოგიური უსაფრთხოების გამოცდილება იაპონიაში. თსუ პაატა 
გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 
უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ტ. XV, 2022. ISSN 1987-6904.

 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
 1. ეკონომიკური უსაფრთხოება ეროვნული უსაფრთხოების ერთ-ერთი მთავარი შემა-
დგენელი ნაწილია. მისი უზრუნველყოფა ხელს უწყობს მომავალში ქვეყნის მდგრად განვი-
თარებას, ძირეულ თვისებრივ ცვლილებებს ეკონომიკის ყველა დარგში  საბოლოო 
ანგარიშით,  მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებას. ნაშრომში გამოკვლეულია 
საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოების სტრატეგიის შემუშავების ძირითადი 
თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები.

ეკონომიკური უსაფრთხოების სტრატეგიის შემუშავების ძირითადი თეორიულ-
მეთოდოლოგიური პრობლემების გასარკვევად, უპირველეს ყოვლისა, უნდა გაირკვეს 
ეკონომიკური უსაფრთხოების არსი, შემდეგ გამოკვლეული იქნეს ქვეყნის ეკონომიკაში 
არსებული მდგომარეობა, განისაზღვროს გლობალური და ეროვნული ეკონომიკური და 
არაეკონომიკური საფრთხეები, ჩამოყალიბდეს ეკონომიკური უსაფრთხოების მაჩვენებელთა 
სისტემა და დადგინდეს მათი ზღვრული სიდიდეები, შემუშავდეს ეკონომიკური 
უსაფრთხოების შემადგენელ ნაწილთა (ჩვენ შემთხვევაში რეგიონული, საფინანსო, 
ენერგრტიკული, სასურსათო და ორგანიზაციის) უსაფრთხოების მექანიზმები. საბოლოოდ, 
უნდა შემუშავდეს ეკონომიკური უსაფრთხოების სტრატეგიის მოდელი მოცემული 
ქვეყნისათვის, რომელშიდაც აისახება აქ მოყვანილი სამუშაოების შედეგები და ამ 
შედეგებზე დაფუძნებული ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველმყოფი ღონისძიებათა 
სისტემა.

ეროვნული ეკონომიკური უსაფრთხოება დიდადაა დამოკიდებული მსოფლიოს 
მასშტაბით მიმდინარე პროცესებზე, ამდენად უდიდესი მნიშვნელობა აქვს გლობალურ 
უსაფრთხოებას, რომელიც გულისხმობს უსაფრთხოების უზრუნველყოფას დედამიწაზე 
ცხოვრების პირობების გაუარესებისა და, საერთოდ, კაცობრიობის განადგურებისაგან. 
გლობალური უსაფრთხოების პრობლემები ეხება ყველა სახელმწიფოსა და თითოეულ 
ადამიანს. ეკონომიკური ხასიათის გლობალური საფრთხეებიდან აღსანიშნავია: 
ეკონომიკური კრიზისები; ენერგეტიკული პრობლემა; სიღარიბის პრობლემა; სასურსათო 
პრობლემა; რესურსების ამოწურვის პრობლემა და სხვ. არაეკონომიკური ხასიათის 
გლობალური საფრთხეებიდან კი აღსანიშნავია: მშვიდობის დაცვა; განიარაღება და 
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შეიარაღებაზე კონტროლის დაწესება; განვითარებადი ქვეყნების პრობლემები; 
დემოგრაფიული პრობლემები; ატმოსფეროს, წყლისა და ნიადაგის დაბინძურება; კლიმატის 
ცვლილება; კოსმოსის ათვისება; საერთაშორისო ტერორიზმი; ნარკობიზნესი; ეთნოპოლიტი-
კური კონფლიქტები; ადამიანის უფლებათა და თავისუფლების დაცვა; კულტურულ მრავალ-
ფეროვნებათა შენარჩუნება; კიბერუსაფრთხოება და სხვ. 

ეკონომიკური უსაფრთხოების შემადგენელი ნაწილებია: ფინანსური უსაფრთხოება, 
ენერგეტიკული უსაფრთხოება; სასურსათო უსაფრთხოება, ასევე მისი ცალკეული სფეროსა 
თუ დარგის უსაფრთხოება, როგორიცაა მრეწველობა, ტრანსპორტი, კავშირგაბმულობა, 
ტურიზმი, ტრანზიტი, მცირე ბიზნესი და სხვ. 

ეკონომიკური უსაფრთხოების შესწავლის დროს გამოკვლეული უნდა იყოს 
ეკონომიკაში არსებული მდგომარეობა, კერძოდ: მაკროეკონომიკური,  მიკროეკონომიკური, 
სექტორული და რეგიონული პრობლემები, ასევე ინოვაციური, ციფრული, ცოდნის, მწვანე 
და წრიული  ეკონომიკის განვითარების დონე, რაზე დაყრდნობითაც განისაზღვრება ქვეყნის 
ძრითადი ეკონომიკური საფრთხეები, რომელთაგან შეიძლება დავასახელოთ: სიღარიბე; 
უმუშევრობა; ინფლაცია; შიგა და უცხოური ინვესტიციების შემცირება; საგარეო ვალის 
დიდი მოცულობა; სავალუტო კურსის ცვლილება; კონკურენტუნარიანობის დაბალი დონე; 
ბიუჯეტის დეფიციტის ზრდა; ინოვაციური, ცოდნის, „მწვანე“ და „წრიული“ ეკონომოკის, 
მრეწველობის, მცირე ბიზნესის, სოფლის მეურნეობის განვითარების დაბალი დონე; 
ინოვაციებში ინვესტიციების სიმცირე; უარყოფითი საგადამხდელო ბალანსი და ბალანსის 
არაპროგრესული სტრუქტურა; ჩრდილოვანი ეკონომიკის დიდი მოცულობა და სხვ.

ეკონომიკის არაეკონომიკური საფრთხეებიდან შეიძლება გამოიყოს: კრიმინოგენური 
დაძაბულობა; პოლიტიკური დაძაბულობა; სტიქიური მოვლენები; დემოგრაფიული დაძაბუ-
ლობა; ნარკომანია; საერთაშორისო ტერორიზმი და ტრანსნაციონალური ორგანიზებული 
დანაშაული; კიბერუსაფრთხოება, პანდემია და სხვა.

შემდეგ უნდა დადგინდეს ეკონომიკური უსაფრთხოების მაჩვენებლები და მათი 
ზღვრული სიდიდეები. ეკონომიკური უსაფრთხოების მაჩვენებლებიდან აღსანიშნავია: მშპ-ს 
მოცულობა; რეალური მშპ-ს მოცულობა მოსახლეობის ერთ სულზე; საგარეო ვალის 
მოცულობა და მისი თანაფარდობა მშპ-თან; ბიუჯეტის დეფიციტის მოცულობა და მისი 
თანაფარდობა მშპ-თან; შიგა ვალის მოცულობა და მისი თანაფარდობა მშპ-თან; საგარეო და 
საშინაო ვალის მოცულობა და მისი თანაფარდობა მშპ-სა და ბიუჯეტის სიდიდესთან; 
დანახარჯების მოცულობა მეცნიერებაზე და მისი თანაფარდობა მშპ-თან; დანახარჯების 
მოცულობა განათლებაზე და მისი თანაფარდობა მშპ-თან;  დანახარჯების მოცულობა ჯ-
ანდაცვაზე და მისი თანაფარდობა მშპ-თან;  ჩრდილოვანი ეკონომიკის მოცულობა; 
კაპიტალის გადინების მოცულობა და მისი თანაფარდობა მშპ-თან; ძირითად კაპიტალზე 
ინვესტიციების მოცულობა და მისი თანაფარდობა მშპ-თან; ძირითადი კაპიტალის ცვეთის 
სიდიდე; დანახარჯების მოცულობა ტექნოლოგიურ ინოვაციებზე და მისი თანაფარდობა 
მშპ-სთან; ინვესტიციების მოცულობა ძირითად კაპიტალზე და მისი თანაფარდობა მშპ-თან; 
ეკონომიკის მონეტიზაციის დონე; სამრეწველო პროდუქციის ხვედრითი წილი მშპ-ში; მცირე 
ბიზნესის ხვედრითი წილი მშპ-ში; სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ხვედრითი წილი მშპ-
ში.

ამ მაჩვენებელთა ზღვრული სიდიდეები უნდა დადგინდეს საზღვარგარეთის 
ქვეყნების ანალოგიის, ქვეყანაში არსებული მდგომარეობისა და ექსპერტული შეფასებების 
საფუძველზე.

ენერგეტიკული უსაფრთხოების სტრატეგიის შესამუშავებლად, უპირველეს ყოვლისა, 
უნდა დადგინდეს  ენერგეტიკულ სექტორში არსებული მდგომარეობა შემდეგი მახასიათებ-
ლების მიხედვით: ქვეყნის ენერგეტიკული ბალანსის სტრუქტურა; ქვეყნის ენერგიით თვით-
უზრუნველყოფის დონე; ენერგიის იმპორტის დივერსიფიკაციის ხარისხი; საერთაშორისო 
სატრანზიტო შესაძლებლობების გამოყენების ხარისხი; ენერგეტიკულ სისტემებში 
ჩართულობა; განახლებადი ენერგორესურსების ათვისების დონე; ენერგოობიექტების 



27

ამორტიზაციის მდგომარეობა; ენერგოეფექტიანობა (პროდუქციის ენერგო- და 
ელექტროტევადობა); ფასები ენერგიაზე; ენერგეტიკული უსაფრთხოების პოლიტიკა და სხვ.

ასევე უნდა მოხდეს ენერგეტიკული საფრთხეების განსაზღვრა, მთ შორის: 
გლობალური ენერგეტიკული საფრთხეები; ენგურჰესზე (რომელიც საქართველოს ჰიდრო-
გენერაციის თითქმის ნახევარს გამოიმუშავებს) კონტროლის არარსებობა და ამ სადგურზე 
გამომუშავებული ელექტროენერგიის უკონტროლო მოხმარება აფხაზეთში; 
ელექტროენერგიისა და გაზის იმპორტზე მზარდი დამოკიდებულება; ბუნებრივი მოვ-
ლენების ან დივერსიული და სამხედრო ქმედებების შედეგად, ინფრასტრუქტურის 
ფიზიკური დაზიანება; კიბერშეტევები ინფრასტრუქტურაზე და მათი მუშაობის რეჟიმზე; 
ადგილობრივი რესურსების აუთვისებლობა; საერთაშორისო ენერგეტიკული 
თანამშრომლობისა და სატრანზიტო შესაძლებლობების გამოუყენებლობა; ენერგიაზე 
ფასების ზრდა; ენერგოეფექტიანობის დაბალი დონე (პროდუქციის ენერგო- და ელექტრო-
ტევადობის მაღალი სიდიდე); მოძველებული ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის არსებობა;  
დანაკარგების დიდი ხვედრითი წილი ელექტროგადამცემ ქსელებში; გაზის საკუთარი 
ენერგოსაცავების უქონლობა და სხვ. 

აუცილებელია განისაზღვროს  ენერგეტიკული უსაფრთხოების მაჩვენებლები და დად-
გინდეს მათი ზღვრული სიდიდეები. ეს მაჩვენებლები შეიძლება იყოს: ელექტროენერგიის 
წარმოების მოცულობა; ენერგორესურსებისა და ელექტროენერგიის იმპორტის მოცულობა; 
ენერგეტიკული სიმძლავრეების სიდიდე; დანაკარგების სიდიდე ელექტროქსელში; 
პროდუქციის ენერგო- და ელექტროტევადობა; ქვეყნის ენერგორესურსების ათვისების დონე; 
ფასები ენერგიაზე; ფიზიკური და მორალური ცვეთა ენერგოსისტემაში; გარე და შიგა 
ინვესტიციების მოცულობა ენერგოსექტორში და სხვ.

ფინანსური უსაფრთხოების სტრატეგიის შემუშავების დროს, პირველ რიგში, უნდა 
დადგინდეს ფინანსურ სექტორში არსებული მდგომარეობა ისეთ სფეროებში როგორიცაა:  
საბანკო სექტორი; სახელმწიფო ბიუჯეტი; საფონდო ბაზარი; საპენსიო ფონდი; 
საგადასახადო სისტემა; 

ფინანსური საფრთხეებიდან აღსანიშნავია: სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი; საერ-
თაშორისო რეზერვების სიმცირე; ფულადი მასის არაოპტიმალური სიდიდე; რე-
ფინანსირების განაკვეთის არაოპტიმალური სიდიდე; მაღალი საპროცენტო განაკვეთი;  
მოსახლეობის მცირე შემოსავლები; დოლარიზაციის მაღალი დონე; საგარეო ვალების დიდი 
მოცულობა; უცხოური სესხების არაეფექტიანი გამოყენება; საკრედიტო თანხების 
არაწარმოებრივი მიზნებით გამოყენება; ჩრდილოვანი ეკონომიკის მაღალი დონე;  საბიუ-
ჯეტო დეფიციტის დიდი მოცულობა; ვალუტის კურსის სწრაფი ცვლილება;  არასწორი 
მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკა; უარყოფითი სავაჭრო სალდო;  ეკონომიკური 
ზრდის დაბალი ტემპები; საფონდო ბაზრის განუვითარებლობა; ფულის გათეთრება; 
საკრედიტო რისკები; ლიკვიდობის რისკი; საგარეო ვალი; მცირე საერთაშორისო რეზერვები; 
თანამედროვე ტექნოლოგიების და საერთაშორისო სტანდარტების უქონლობა ფინანსურ 
სექტორში; არაოპტიმალური სარეზერვო ნორმა და სხვ.

ფინანსური უსაფრთხოების მაჩვენებლებიდან შეიძლება გამოიყოს: ბიუჯეტის დეფი-
ციტის ხვედრითი წილი; საგარეო ვალის თანაფარდობა მშპ-თან; საერთაშორისო რეზერვების 
მოცულობა; საპროცენტო განაკვეთი; სავალუტო კურსი; სავაჭრო სალდო; ჩრდილოვანი 
ეკონომიკის მოცულობა; ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მოცულობა და სხვ.

რეგიონული ეკონომიკური უსაფრთხოებასთან მიმართებით შესწავლილი უნდა იქნეს 
სახელმწიფოს რეგიონული პოლიტიკა და რეგიონებში არსებული ეკონომიკური 
მდგომარეობა, მათ შორის: რეგიონის ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფა 
ადგილობრივი თვითმმართველობის გაძლიერების გათვალისწინებით; ქვეყნის ყველა 
რეგიონში ცხოვრების თანაბარი პირობების უზრუნველყოფა; რეგიონებში, მათი 
თავისებურებების გათვალისწინებით, სოციალურად ორიორენტირებული ეკონომიკის 
ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობა; რეგიონებში ინოვაციური ეკონომიკის ფორმირებისათვის 
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ხელშეწყობა; ქვეყნის შიგნით მიგრაციის პროცესების დარეგულირება; რეგიონებში 
უმუშევრობისა და სიღარიბის შემცირებისათვის ხელშეწყობა; სახელმწიფო ბიუჯეტისა და 
სხვა წყაროების გამოყენება ფინანსური რესურსების გადასანაწილებლად რეგიონებს შორის; 
დახმარების გაწევა რეგიონებისათვის უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად; რეგიონების

განვითარების ხელშემწყობი ძირითადი ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;  
რეგიონული განვითარების შემუშავება და განხორციელება, განსაკუთრებით სოფლის 
ეკონომიკის მიმართულებით; მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მხარდაჭერა;  
რეგიონების ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური პარამეტრები.

რეგიონის ეკონომიკური საფრთხეებიდან აღსანიშნავია: რეგიონის ბუნებრივი რე-
სურსების აუთვისებლობა; რეგიონის ეკონომიკური დამოუკიდებლობის დაბალი დონე; 
რეგიონის ინფრასტრუქტურის განვითარების დაბალი დონე (გზები, შიგა გზები სოფლად და 
სხვ.); საყოფაცხოვრებო პირობების დაბალი დონე; კრიმინოგენური სიტუაციის გაუარესება; 
მცირე ბიზნესის განვითარების დაბალი დონე და მის სახელმწიფო მხარდაჭერის არ 
არსებობა; უმუშევრობისა და სიღარიბის მაღალი დონე; ეკონომიკის არაინოვაციური ზრდა; 
შიგა მოხმარებაში იმპორტის დიდი მოცულობა; კონკურენტუნარიანობის დაბალი დონე; 
ცუდი ეკოლოგიური მდგომარეობა და სხვ.

შემდეგ უნდა განისაზღვროს რეგიონის ეკონომიკური უსაფრთხოების მაჩვენებლები 
და  დადგინდეს მათი ზღვრული სიდიდეები. მაჩვენებლებიდან შეიძლება გამოიყოს: მრპ 
(მთლიანი რეგიონული პროდუქტი); ინვესტიციების მოცულობის ფარდობა მრპ-თან; შიგა 
მოხმარებაში იმპორტის მოცულობა; დანაზოგებისა და ინვესტიციების თანაფარდობა; 
უცხოური ინვესტიციების მოცულობა; დანახარჯები სამეცნიერო-საკონსტრუქტორო 
სამუშაოებზე; დანახარჯები ფუნდამენტურ კვლევებზე; მრპ მოსახლეობის ერთ სულზე; 
ელექტროენერგიის, ბუნებრივი აირის მოხმარება მოსახლეობის ერთ სულზე;  ეკოლოგიური 
პარამეტრების სიდიდეები და სხვ. 

სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემის დროს გამოკვლეული უნდა იყოს სურსათით 
თვითუზრუნველყოფის ბაზის განვითარების დონე. შეიძლება გამოიყოს სოფლის 
ეკონომიკის  შემდეგი სფეროები: სოფლის მეურნეობა  მასში შემავალი დარგებისა 
(მეცხოველეობა, მემცენარეობა) და ქვედარგების (მიწათმოქმედება, მეფრინველეობა, და სხვ.) 
მიხედვით;  მეთევზეობა; ტყის სასურსათო პოტენციალი; მოსახლეობის სურსათზე 
ფიზიკური მისაწვდომობის დონე; მოსახლეობის სურსათზე ეკონომიკური მისაწვდომობის 
დონე; სურსათის ექსპორტისა და იმპორტის მოცულობა, სურსათის იმპორტის ჩანაცვლება 
ადგილობრივი წარმოებით; სახელმწიფო ბიუჯეტში სასოფლო-სამეურნეო ასიგნებები; მცირე 
და საშუალო ფერმერებისა და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების კაპიტალური 
ინვესტირების მიზნობრივი საგრანტო პროგრამების ყოველწლიური დაფინანსება; 
სასურსათო უსაფრთხოების ინსტიტუციური უზრუნველყოფა; სურსათის სახელმწიფო 
შესყიდვების სისტემაში მცირე და საშუალო მეწარმეებისა და ფერმერების ჩართვის 
წახალისება; გასტრონომიული და აგროტურიზმის ხელშეწყობა; სარწყავი სისტემების 
მშენებლობა და რეაბილიტაცია, მელიორაციული ღონისძიებების გატარება;  სასოფლო-
სამეურნეო კულტურების ახალი ჯიშების გამოყვანა და გაშენება მწარმოებლურობისა და 
ინოვაციების დანერგვის გზით; სასოფლო-სამეურნეო დაზღვევის სისტემა; სურსათის 
სახელმწიფო შესყიდვების სისტემა; სოციალური და პოლიტიკური არასტაბილურობა; 
სასურსათო უსაფრთხოების ინსტიტუციური უზრუნველყოფა (სასურსათო უსაფრთხოების 
დოქტრინა, სასურსათო უსაფრთხოების სტრატეგია საქართველოს კანონი სასურსათო 
უსაფრთხოების შესახებ) და სხვ. 

სასურსათო საფრთხეებიდან შეიძლება გამოიყოს: მაკროეკონომიკური რისკები (ცუდი 
საინვესტიციო გარემო, ეკონომიკური ზრდის დაბალი ტემპები, განუვითარებელი ინსტი-
ტუციები, სახელმწიფო რეგულირების არაეფექტიანი მექანიზმი და სხვ); ნათესი 
ფართობების შემცირება; ნიადაგის ეროზია; ეროვნული ვალუტის გაუფასურება; აგფლაცია; 
ტექნოლოგიური ჩამორჩენილობა; კლიმატის ცვლილებები და სტიქიური მოვლენები 
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(სეტყვა, წყალდიდობა, გვალვა, მცენარეთა ან ცხოველთა დაავადებები, მიწისძვრები და სხვა 
საგანგებო სიტუაციები); საგარეო საბაზრო კონიუნქტურის ცვლილებები (სურსათზე ფასების 
ზრდა, ენერგიის გაძვირება, და სხვ.); მოსახლეობის მსყიდველუნარიანობის დაბალი დონე; 
ჯანმრთელობისათვის მავნე ნივთიერებების შემცველობის პროდუქტების რეალიზაცია და 
სხვ.

საბოლოოდ უნდა განისაზღვროს სასურსათო უსაფრთხოების მაჩვენებლები და 
დადგინდეს მათი ზღვრული მნიშვნელობები. ეს მაჩვენებლები შეიძლება იყოს: სასოფლო-
სამეურნეო პროდუქციის წარმოების მოცულობა პროდუქციის ცალკეულ სახეობათა 
მიხედვით; სურსათის იმპორტის მოცულობა; სურსათის ექსპორტის მოცულობა; კვების 
დადგენილი ფიზიოლოგიური ნორმები და ასორტიმენტი; მოსახლეობის ეკონომიკური 
წვდომის უნარი საჭირო სურსათთან; სასურსათო კალათის შემადგენლობა; ინვესტიციების 
მოცულობა სოფლის მეურნეობაში; მოსახლეობის მსყიდველუნარიანობის დონე; აგფლაციის 
სიდიდე; ნიადაგის ეროზიის დონე და სხვ.
2.  ეროვნული უსაფრთხოების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია  სოციალური და 
ეკოლოგიური უსაფთხოება, რომლის საფუძველს წარმოადგენს ეკონომიკური უსაფრთხოება. 
სოციალური და ეკოლოგიური უსაფთხოების სტრატეგიამ უნდა უზრუნველყოს ქვეყნის 
დაცვა სოციალური და ეკოლოგიური საფრთხეებისაგან, ნაშრომში გადმოცემულია 
აღნიშნული სტრატეგიის შემუშავების თეორიულ-მეთოდოლოგიური საკითხები.

სოციალური უსაფრთხოება გულისხმობს საზოგადოების მდგრად განვითარებას, 
მოსახლეობის ცხოვრების დონისა და ხარისხის ამაღლებას. საბაზრო ეკონომიკის პირობებში 
ამას უზრუნველყოფს როგორც ბიზნესი, ისე სახელმწიფო, სოციალურად ორიენტირებული 
საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და სახელმწიფოს მიერ აქტიური და ეფექტიანი 
სოციალური პოლიტიკის გატარების შედეგად.

ეკოლოგიური უსაფრთხოება გულისხმობს როგორც გლობალური, ისე ლოკალური 
ეკოლოგიური საფრთხეების თავიდან აცილებას ეკონომიკური საქმიანობის დროს, ასევე 
ბუნების სტიქიური მოვლენების მიერ გამოწვეული ზიანის აღმოფხვრას.

აღნიშული სტრატეგიის შენუშავების დროს: გამოკვლეული უნდა იყოს ორივე ამ 
სფეროში არსებული მდგომარეობა; განისაზღვროს მოსალოდნელი საფრთხეები:  
ჩამოყალიბდეს სოციალური და ეკოლოგიური უსაფრთხოების მაჩვენებლები და დადგინდეს 
მათი ზღვრული სიდიდეები; შემუშავდეს სოციალური და ეკოლოგიური უსაფრთხოების 
სტრატეგიის ღონისძიებათა სისტემა.

სოციალურ სფეროში არსებული მდგომარეობის შესწავლის დროს შეიძლება გამოიყოს 
შემდეგი საკითხები: სახელმწიფოს სოციალური პოლიტიკა; ცხოვრების დონე;  სიღარიბე; 
უმუშევრობა; საშუალო ფენის ფორმირების არსებული მდგომარეობა;  სამედიცინო მომსა-
ხურების ხარისხი და ხელმისაწვდომობა; პენსიების სიდიდე; დახმარებების სიდიდე;  
პანდემია და პანდემიის პრევენციისა და მართვის ეფექტიანობა;  განათლებისა და ჯანდაცვის 
სისტემის ეფექტიანობა; ფასები და სხვ.

სოციალური საფრთხეებიდან აღსანიშნავია: სახელმწიფოს არასწორი ეკონომიკური და 
სოციალური პოლიტიკა; ბუნებრივი რესურსების სიმწირე; შემოსავლების სიმცირე; კვების 
ხარისხის შემცირება და ამის გამო სხვადასხვა სახის დაავადებათა წარმოშოება; სამედიცინო 
მომსახურების  და ხელმისაწვდომლობის დაბალი დონე;  განათლების დაბალი ხარისხი და 
ხელმისაწვდომობის დაბალი დონე; სურსათზე ხელმისაწვდომლობის დაბალი დონე; საც-
ხოვრებელი პირობების გაუარესება;  ეპიდემიისა და პანდემიის შედეგად წარმოშობილი 
პრობლემები; კრიმინოგენური სიტუაციის გაუარესება;  ფასების ზრდა მსოფლიო ბაზარზე 
(ენერგიაზე, სურსათზე, საყოფაცხოვრებო საგნებზე); ეროვნული ვალუტის დევალვაცია და 
სხვ.

სოციალური უსაფრთხოების მაჩვენებლებიდან შეიძლება გამოიყოს: საშუალო 
რეალური ხელფასი; სიღარიბის დონე; უმუშევრობის დონე; სოციალური დახმარებების 
სიდიდე; ფასები ენერგიაზე, სურსათზე, საყოფაცხოვრებო საგნებზე და წამლებზე;  
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მოხუცებულობის პენსიის სიდიდე; საარსებო მინიმუმი; დემოგრაფიული მონაცემები; ჯინის 
კოეფიციენტი და სხვ. მაჩვენებელთა ზღვრული მნიშვნელობები უნდა დადგინდეს 
ანალოგიებისა და ექსპერტული შეფასებების შედეგად.

სოციალური უსაფრთხოების ღონისძიებათა სისტემიდან შეიძლება გამოიყოს შემდეგი 
ღონისძიებები: სიღარიბისა და  უმუშევრობის დონის შემცირება; ფასების სტაბილურობა; 
სავალუტო კურსის სტაბილურობა; შემოსავლების ზრდა; განათლების, მეცნიერებისა და 
ჯანდაცვის სისტემების სრულყოფა; საქონლისა (მათ შორის საწარმოო) და მომსახურების 
ახალ სახეობათა ათვისება და გამოყენება, რაც გაზრდის მოსახლეობის კეთილკდღეობის 
დონესა და კომფორტს და ა. შ.  

გლობალური ეკოლოგიური უსაფრთხოების დროს ყურადღება უნდა გამახვილდეს 
ისეთ გლობალურ ეკოლოგიურ საფრთხეებზე როგორიცაა: სათბური ეფექტი; ოზონის შრეში 
ხვრელების გაჩენა; ტყის გაჩეხვა;  წყლის დაბინძურება; ატმოსფეროს დაბინძურება; ნიადაგის 
დაბინძურება; ოკეანის ზედაპირის დაბინძურება; ბიომრავალფეროვნების გაჩანაგება; 
ნარჩენების უტილიზაცია;  ეკოლოგიური კატასტროფები; კლიმატის ცვლილება და სხვ. ამავე 
დროს ყურადღება უნდა გამახვილზე: საერთაშორისო გარემოსდაცვით ფორუმებზე; 
საერთაშორისო გარემოსდაცვითი კონვენციებზე; საერთაშორისო გარემოსდაცვითი 
ხელშეკრულებებზე; ევროკავშირისა და მოწინავე ქვეყნების გამოცდილებაზე 
გარემოსდაცვით სფეროში; მდგრადი განვითარების კონცეფციაზე; „მწვანე“ და „წრიულ“ 
ეკონომიკაზე.

ეროვნული ეკოლოგიური უსაფრთხოების შესწავლის დროს: უნდა  დადგინდეს 
ქვეყანაში არსებული ეკოლოგიური სიტუაცია, რომლის დროსაც   განიხილება  შემდეგი 
სავარაუდო პრობლემები: ატმოსფეროს დაბინძურება; წყლის დაბინძურება; ნიადაგის 
დაბინძურება; ნარჩენების უტილიზაცია; რადიაციული და მავნე ნარჩენების განთავსება; 
ბუნებრივი რესურსების ათვისება; ალტერნატიული ენერგეტიკა;  „მწვანე“ და „წრიული “ 
ეკონომიკის განვითარების დონე; საქართველოს მონაწილეობა საერთაშორისო კონვენციებში, 
ხელშეკრულებებსა და გარემოსდაცვით ღონისძიებებში; გარემოსდაცვით სფეროში 
ევროკავშირისა და მოწინავე ქვეყნების გამოცდილების გათვალისწინება; ინსტიტუციური 
გარდაქმნები ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში; გარემოს დაცვის 
ინსტიტუციური უზრუნველყოფა; გარემოსდაცვითი პროგრამები; დაბინძურების ძირითადი 
წყაროები; ეკოლოგიური თანამშრომლობა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან; რეგიონული 
ეკოლოგიური პრობლემები და სხვ.

ქვეყნის ეკოლოგიური საფრთხეებიდან აღსანიშნავია: ატმოსფეროში მავნე გამონა-
ტყორცნების ზრდა;  ნიადაგის დეგრადაცია, ეროზია, მეორადი დაჭაობება და დამლაშება; 
ტყის საფარის შემცირება; რადიოაქტიური და მავნე ნარჩენების ზრდა; ჩამონადენი წყლის 
ბიოლოგიური გაწმენდის უქონლობა; მდინარეების დაბინძურება აზოტის ნაერთებით, მძიმე 
ლითონებით, ნარჩენებით; ნიადაგის დიდი დანაკარგები; ავტომობილების გამონაბოლქვი; 
ბიომრავალფეროვნებათა შემცირება; „მწვანე“ და „წრიული“ ეკონომიკის განვითარების 
დაბალი დონე და სხვ.
ეკოლოგიური უსაფრთხოების მაჩვენებლებიდან შეიძლება გამოიყოს: ატმოსფერული ჰაერის 
დაბინძურების მაჩვენებლები; წყლის (შავი ზღვის სანაპირო, ტბები, მდინარეები, გრუნტის 
წყლები) დაბინძურების მაჩვენებლები; ნიადაგის დაბინძურების მაჩვენებლები;  დამაბინძუ-
რებლების ემისიები; დეგრადირებული მიწის რაოდენობა; გარემოს სანიტარულ-ჰიგიენური 
მაჩვენებლები; ხე-ტყის უკანონო ჭრის მოცულობა; ნახშირორჟანგის შემცველობა 
ატმოსფეროში; გრუნტის წყლების ხარისხი; ცალკეულ სექტორთა (ენერგეტიკა, მრეწველობა, 
ტრანსპორტი, სოფლის მეურნეობა, ნარჩენები) გარემოზე ზემოქმედების მაჩვენებლები; 
ბიომრავალფეროვნების ცვლილების მაჩვენებლები; კლიმატის ცვლილების მაჩვენებლები; 
განახლებადი ენერგორესურსების გამოყენების დონე და სხვ.

ეკოლოგიური უსაფრთხოების ღონისძიებებიდან აღსანიშნავია: ეკოლოგიური 
უსაფრთხოების ინსტიტუციური ბაზის სრულყოფა; გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს 
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კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების გაგრძელება; 
მდინარეების აზოტის ნაერთებით, ზოგიერთი - მძიმე ლითონებით, ნავთობპროდუქტებით, 
კომუნალური სექტორის ნარჩენებით დაბინძურების აღკვეთა; ჩამდინარე წყლის სათანადო 
გაწმენდა; წყლის ბიოლოგიური გაწმენდა; ნიადაგის დაბინძურების, ეროზიული 
პროცესების, ნიადაგის მეორადი დაჭაობებისა და დამლაშების, სასარგებლო წიაღისეულისა 
და საშენ მასალათა ღია წესით მოპოვების, ადამიანის არასწორი სამეურნეო მოქმედების 
შედეგად ნიადაგის დანაკარგების შემცირება; უკანონო და უკონტროლო ხე-ტყის მოპოვების 
აკრძალვა; ატმოსფეროს  ავტოტრანსპორტითა და ენერგეტიკით დაბინძურების შემცირება; 
სერიოზული ადამიანთა ჯანმრთელობის უზრუნველყოფის გაუმჯობესება (სურსათის 
უვნებლობის, ქიმიკატების უსაფრთხო გამოყენების, ავტომობილების გამონაბოლქვის მავნე 
ზემოქმედების, საბანაო-სარეკრეაციო წყლების  სანიტარულ-ჰიგიენური დაცულობის 
გაუმჯობესება და სხვ.); ბიომრავალფეროვნებათა შენარჩუნება (ჰაბიტატების კარგვა, 
ფრაგმენტაცია და დეგრადირება, უკანონო ნადირობა და თევზჭერა, უცხო სახეობების 
ინტროდუქცია, ბიოლოგიური რესურსების არამდგრადი გამოყენება და სხვ.); ფაქტობრივად, 
დაცული ტერიტორიები მხოლოდ ბიომრავალფეროვნების დაცვისთვის,  გამოყენება; 
აღდგენადი და არატრადიციული ენერგორესურსების ათვისების გაუმჯობესება; ნარჩენების 
მართვის სისტემის სრულყოფა; გარემოსდაცვითი განათლების სისტემა  გაძლიერება და ა. შ.
 3. სტატიაში განხილულია ის ეკონომიკური პრობლემები, რომლებიც უშუალოდაა დაკავში-
რშირებული რუსეთის მიერ უკრაინაში ომთან და რუსეთის წინააღმდეგ დასავლეთის მიერ 
მიღებულ ეკონომიკურ სანქციებთან. დასაბუთებულია, სანქცინომიკის, როგორც 
ეკონომიკური მეცნიერების იმ სფეროს განსაკუთრებული მნიშვნელობა, რომელიც 
ეკონომიკური სანქციების ეფექტიანობის საკითხებს შეიწავლის. ეკონომიკური სანქციები 
განაპირობებენ მსოფლიო ეკონომიკის არქიტექტურის ცვლიებებს, რომელიც ძირითადად 
ემსაგვსება საბჭოთა კავშირის დროინდელი „ცივი ომის“ პირობებში ჩამოყალიბებულს. 
მსოფლიოს ქვეყნები ექცევიან იმ ქვეყნების ჯგუფში, რომლებიც იღებენ სრულმასშტაბიან 
სანქციებს (მაგალითად, აშშ და დიდი ბრიტანეთი და სხვ.), ან ექვემდებარებიან სანქციებს 
(რუსეთი და ბელარუსი), ან თუნდაც ნაწილობრივ მაინც არ იზიარებენ სანქციებს 
(ევროკავშირის ზოგიერთი ქვეყანა, ჩინეთი, ინდოეთი და სხვ.). ნაჩვენებია, რომ COVID-19-ის 
პანდემიის დროს გლობალიზაციის პროცესი იყო ტურბულენტურ მდგომარეობაში, ხოლო 
რუსეთის წინააღმდეგ შემოღებულმა სანქციებმა მსოფლიო ეკონომიკაში გააძლიერა 
ფრაგმენტაციულობა და, აქედან გამომდინარე, შესძინა კონფრონტაციული ხასიათი. 
ფაქტობრივად, სახეზეა კონფრონტაციული გლობალიზაცია. მსოფლიო ეკონომიკის 
არქიტექტურის საბოლოო სახე უშუალოდაა დაკავშირებული იმასთან, თუ როდის და 
როგორი პირობებით გახდება შესაძლებელი რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულება. აშკარაა, 
რომ მსოფლიო ეკონომიკა პრაქტიკულად ვერ შეძლებს დაუბრუნდეს იმ არქიტექტურას, 
რომელიც რუსეთ-უკრაინის ომამდე ჩამოყალიბდა.
4. XXI საუკუნის ჰიპერკონკურენტული გლობალური ეკონომიკა ინოვაციების, 
ტექნოლოგიების, პროდუქტიულობის, ახალი ცოდნისა და უნარების ეპოქა გახდა, რომელიც 
ორიენტირებულია მდგრად და ინკლუზიურ ზრდაზე.  ადამიანკაპიტალი კი ფუნდამენტური 
ფაქტორია მდგრადი და ინკლუზიური ზრდის უზრუნველსაყოფად. ადამიანკაპიტალის 
კონცეფცია რა თქმა უნდა ახალი არაა. დიდი ხანია ადამიანი აღიარებულია სახელმწიფოს 
სიმდიდრის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტად. ეკონომიკური ზრდის თანამედროვე 
თეორიები აღიარებენ ადამიანკაპიტალს ფიზიკურ კაპიტალთან ერთად, როგორც 
ეკონომიკური ზრდის  ამხსნელ ცვლადს. მისი ფორმირების პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივი, 
ინერციულია და განიცდის მრავალი ფაქტორის ზემოქმედებას, რისი გაზომვაც   ერთ-ერთი 
აქტუალური საკითხია.  
სტატიაში  გაანალიზებულია ადამიანკაპიტალის გაზომვის როგორც თეორიული 
კონცეფციები,  ასევე მასთან დაკავშირებული პრობლემები,  გადმოცემულია  აღმოსავლეთ 
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პარტნიორობის (EaP)  ქვეყნების  ადამიანკაპიტალის დინამიკის ემპირიული ანალიზი და 
გამოტანილია შესაბამისი დასკვნები.
5. ნაშრომში განხილულია COVID-19-ის პანდემიით, ასევე რუსეთის ომით უკრაინაში და 
აგრესორის წინააღმდეგ დაწესებული ეკონომიკური სანქციებით გამოწვეული ფსევდოდე-
გლობალიზაციის პროცესი. ნაჩვენებია, რომ დეგლობალიზაცია, როგორც ასეთი, 
პრინციპულად შეუძლებელია და არცაა მიზანშეწონილი. შესწავლილია 
ჰიპერგლობალიზაციის ტრანსფორმაციის ეტაპები. როგორც მსოფლიოს, ისე ცალკეული 
ქვეყნის წინაშე მდგარი გამოწვევბის გათვალიწინებით გაკეთებულია დასკვნა, რომ ახალი 
გლობალიზაცია ეკონომიკური უსაფრთხოების საკითხებთან უშუალო კავშირში უნდა იყოს. 
ეკონომიკური უსაფრთხოების უშალო გამოწვევებია, მაღალი ინფლაცია, გლობალური 
სტაგფლაცია, სავალო კრიზისი, „ნავთობის ომი“, „სასურსათო ომი“ და სხვ. ყველა ამ 
გამოწვევას აქვს როგორც გლობალური, ისე ლოკალური ხასიათი.
 6. ნაშრომში განხილულია და სისტემატიზებულია ელემენტები (ატრიბუტები, 
ინსტრუმენტები, მექანიზმები, ცნობიერი რეგლამენტატორები), რომლებიც 
უზრუნველყოფენ გლობალიზაციის რეალიზაციას საერთოდ და გლობალურ ეკონომიკურ 
განვითარებას კერძოდ. ჩატარებულია თანმიმდევრული ექსკურსი სხვადასხვა ისტორიული 
ეპოქის ძირითადი გლობალიზაციების მიხედვით, ამ გლობალიზაციებში ეკონომიკური და 
ჰუმანიტარული განვითარების დონის მდგომარების მოკლე დახასიათებით. 
განსაკუთრებული ყურადღებით ნაშრომში განხილულია რუსეთის იმპერიის (საბჭოთა 
კავშირის, რუსეთის ფედერაციის) სივრცეზე ელიტის ჩანაცვლების მცდელობები და მისი 
ჩანაცვლება გლობალიზაციის შესაბამის პერიოდებთან კონტექსტში. შემდეგ 
სისტემატიზებულია და მოკლედ გაშუქებულია ძირითადი ეკონომიკური საფრთხეები, 
დამახასიათებელი გლობალიზაციის უკანასკნელი პერიოდისათვის (ჰიპერ-
გლობალიზაციისათვის – 1991-2015 წლები). ნაშრომის დასასრულს მოკლედ გაშუქებულია 
ზოგიერთი ასეთი საფრთხის გავლენა საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაზე.

ამ ნაშრომის მიზანი იყო იმ ეკონომიკური საფრთხეების გამოვლენა, რომლებიც ჩნდება 
გლობალიზაციის ბოლო ეტაპის (ჰიპერგლობალიზაციის) განვითარების დროს და განაპირო-
ბებენ გლობალიზაციის ახალ ეტაპზე გადასვლის საჭიროებას, აგრეთვე, რამდენადაც ეს 
შესაძლებელია, ამ საფრთხეების ზემოქმედების დადგენა ქვეყნის ეროვნულ ეკონომიკურ 
უსაფრთხოებაზე. ამ პრობლემის გადაჭრაზე გადასვლამდე, ნაშრომში შესწავლილია ბოლო 
პერიოდის გლობალიზაციათა განვითარების პროცესების ზოგადი სტრუქტურული 
პრობლემები, რათა გამოვლენილი და სისტემატიზებული ყოფილიყო მსოფლიო და 
სახელმწიფოს გავლენისა და ბიზნეს კოორდინაციის სტრუქტურები გლობალიზაციის 
განვითარების პროცესებზე. 

ამიტომ, ნაშრომის პირველი თავის პირველ ქვეთავშში გამოვლენილია (ზოგიერთი კი 
შემოღებულია ჩემს მიერ), სისტემატიზებული და დახასიათებული სტრუქტურული ელემენ-
ტები (ატრიბუტები, კატეგორიები, ინსტრუმენტები, მექანიზმები და ა.შ.), რომლებიც 
უზრუნველყოფენ გლობალიზაციების მსვლელობასა და განვითარებას. ამ მრავალ 
ატრიბუტს შორის განიხილება; ორდენები (როზენკრეიცერების, იეზუიტების); ელიტები; 
ფინიკიელები (ანუ პუნები, ებრაელები, იუდეები, რაც ეროვნების ნიშნით ერთი და იგივეა); 
ისტორიული პროექტები, რომლებიც ცვლიან ისტორიის მიმდინარეობას და სოციალური 
ურთიერთობების ხასიათს; გლობალური მნიშვნელობის ფინანსური ცენტრები; კეთილი 
პუნები და პუნ ვამპირები. შემდეგ, გლობალიზაციის პროცესებში დიდი მნიშვნელობა აქვთ 
ისეთ კატეგორიებს, როგორიცაა სულიერება, ისტერიულობის პროვოცირება, ელიტების 
ჩანაცვლების ოპერაციები, მღვდელ-ბანდიტები (ან, რაც იგივეა, ღვთის ძაღლები), 
„პობორნიკები“, „ბიდლო“. გლობალიზაციის ატრიბუტებია ასევე მედია, საიდუმლო 
სადაზვერვო ქსელები, საიდუმლო საინფორმაციო ქსელები. პირველი თავის მეორე ქვეთავში 
განიხილება ელიტის ჩანაცვლების ან შემოღობვის პროცესებში ისეთი ცნენების 
ურთიერთკავშირი, როგორიცაა პუნ-ვამპირები, ღვთის ძაღლები (псы господни) და ძაღლთა 
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ელიტა (пся элита). შემოღობვა თავისთავად წარმოადგენს გლობალიზაციის კატეგორიას 
(ატრიბუტს) და შეიცავს კომპონენტების შემდეგ თანმიმდევრობას: 1. პროექტირება; 2. 
გადაკიდება; 3. „ელიტის“ ჩანაცვლება; 4. ძირითადი მკვიდრი მოსახლეობისათვის 
საცხოვრებელი პირობების შეცვლა. განხილულია შემოღობვის სხვადასხვა გლობა-
ლიზაციური პერიოდის რამდენიმე მაგალითი. განსაკუთრებული ყურდღება ეთმობა 
რუსეთის ფედერაციაში ინკვიზიტორული ბნელეშმაკური სისტემის შემოღებას. ამასთან 
დაკავშირებით მოყვანილია ფრანსუა მარი ვოლტერის შეხედულებები, რომელიც ჯერ კიდევ 
მე-18-ე საუკუნეში ებრძოდა რელიგიოზურ ფანატიზმს და ბნელეშმაკობას. შემოღობვის 
პროცესში ელიტის პუნ-ვამპირებით ჩანაცვლებისთვის მომზადების ერთ-ერთი ხერხი არის 
ამჟამინდელი ელიტის წევრებისა და თუნდაც ჩვეულებრივი ჭკვიანი ადამიანების (მათ 
შორის ბავშვების), რომლებიც მხარს უჭერენ არსებულ ელიტას ან თუნდაც უბრალოდ მათი 
აზრით „არასწორედ აზროვნებენ“, სროლით ან სხვაგვარად მოკვლა. ამ ქვეთავში მოცემულია 
ასეთი ქმედებების მაგალითები საბჭოთა კავშირის ისტორიიდან, როგორც ცნობილი, ასევე 
პირადი გამოცდილებიდან. 

მეორე თავის პირველ ქვეთავში მოცემულია ყველა წინა გლობალიზაციის 
რეტროსპექტივა, მეორე ქვეთავში კი ელიტების ჩანაცვლებისა და მათი ჩანაცვლების 
მცდელობების პერიპეტიები რუსეთის იმპერიაში, სსრკ-ში და პოსტსაბჭოთა სივრცეში, მათ 
შორის მოტანილია ინფორმაცია პირადი გამოცდილებიდან. 

მესამე თავში გამოვლენილია ჰიპერგლობალიზაციის ბოლო პერიოდისთვის 
დამახასიათებელი ძირითადი ეკონომიკური საფრთხეები. უპირველეს ყოვლისა, განიხილება 
უცხოელი მეცნიერების შეხედულებები, რომლებიც განსაზღვრავენ მიზეზებს, რის გამოც 
დასრულდა ჰიპერგლობალიზაცია. შემდეგ სისტემურად იდენტიფიცირებულია მიზეზები, 
რომლებმაც გამოიწვიეს ჰიპერგლობალიზაციის დასრულება. არც თუ ისე ბევრი ასეთი 
მიზეზია: 1. მოძველდა ეკონომიკის მოქმედი მოდელი. საჭიროა მისი გადასინჯვა იმისათვის, 
რომ შესაძლებელი გახდეს გლობალიზაციის შემდგომ ეტაპზე გადასვლა. 2. რესურსების 
გამწვავებადი დეფიციტის პირობებში რეალიზდებოდა ეკონომიკის სამომხარებლო მოდელი 
პრინციპის „უპირველეს ყოვლისა ბაზარია“ მიხედვით; 3. TNC-ები ცდილობენ გაანადგურონ 
კონკურენტი წარმოებები, ანუ ის წარმოებები, რომლებიც მათ არ ეკუთვნის; ჭარბი ფულადი 
კაპიტალის საერთაშორისო მოძრაობა ჰიპერგლობალიზაციის წესების მიხედვით ზოგიერთ 
შემთხვევაში პრობლემას უქმნის მიმღებ ქვეყნებს; 5. ჰიპერგლობალიზაციის ერთ-ერთი 
მთავარი საშიშროებაა დასაქმებულთა პროცენტული რაოდენობის შემცირება რიგი 
მიზეზების გამო; 6. კაპიტალიზმის ტრადიციული მოდელის საკმარისი ქმედითუნარიანობის 
დაკარგვა; და სხვა. 

მეოთხე თავში დადგენილია ჰიპერგლობალიზაციისთვის დამახასიათებელი 
ზოგიერთი საფრთხის გავლენა საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაზე: 1. 
ჰიპერგლობალიზაციის წესების პირობებში ქვეყნის ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის 
მიღწევის სირთულე და შეუძლებლობაც კი; 2. საქართველოში სხვადასხვა გლობალური 
ჰიპერ-  და სუპერმარკეტების გაჩენა, რომელთა საქმიანობის გამო ქვეყნის საგარეო ვალი 
უფრო სწრაფად იზრდება; 3. ჰიპერგლობალიზაციით გამოწვეული სტაგფლაციის 
პროცესების შედეგად ევროპაში ადრე დასაქმებული ბევრი მუშაკი იძულებული გახდა 
საქართველოში დაბრუნებულიყო; 4. და რა თქმა უნდა, გლობალური ინფლაციის პრობლემამ  
გვერდი არ აუარა საქართველოსაც.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
7. კვლევაში განხილულია ეკონომიკური უსაფრთხოების კონცეფციები, რომლებიც ამჟამად 
არსებობს ეკონომიკურ ლიტერატურაში. არსებული მიდგომების მეთოდოლოგიური 
ჩარჩოების ანალიზი ცხადყოფს, რომ საქართველოში ეკონომიკური უსაფრთხოების 
საკითხების განხილვის ყველაზე გამორჩეული მეთოდი ლინო ბრიგულიოს მიერ 
შემოთავაზებული მიდგომაა. თანდაყოლილი ეკონომიკური მოწყვლადობისა და შექმნილი 
ეკონომიკური გამძლეობის ერთობლიობაზე დაყრდნობით, ეს მიდგომა ქმნის 
მეთოდოლოგიურ ჩარჩოს გარე შოკების ზემოქმედების შედეგად გამოწვეული რისკის 
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შესაფასებლად. ამ მიდგომის მიხედვით, ქვეყნისთვის გარე შოკის უარყოფითი 
ზემოქმედების რისკი დადებითად არის დაკავშირებული ქვეყნის თანდაყოლილი 
მოწყვლადობის პირობებთან და უარყოფითად ასოცირდება კარგ ეკონომიკურ 
მმართველობასთან. ეს მეთოდოლოგიური ჩარჩო შეიძლება გამოყენებულ იქნეს, როგორც 
ინსტრუმენტი საქართველოში ეკონომიკური უსაფრთხოების მდგომარეობის შესაფასებლად 
და ეკონომიკური მოწყვლადობის უარყოფითი შედეგების დასაძლევად მიმართული 
პოლიტიკის შემუშავების მიზნით.
 8.  გლობალიზაცია დღევანდელი კაცობრიობის შეუქცევადი პროცესი გახდა, რომელმაც  
ყველა სუვერენული ქვეყანა დააყენა გარკვეული პრობლემების წინაშე მისი უარყოფითი 
თვისებებიდან გამომდინარე. ამ შემთხვევაში ერთ-ერთ გამოწვევად  წარმოჩინდა 
ეკონომიკური უსაფრთხოების პრობლემა, რომელსაც საქართველოც  ვერ ასცდება. ამ 
მიმართულებით ერთ-ერთ გლობალურ გამოწვევად  გვესახება ჩვენი ქვეყნის 
იმპორტდამოკიდებულება, რომელიც ჯერ-ჯერობით უარყოფითი მაჩვენებლებით 
ხასიათდება. ასეთი ტენდენცია კი უფრო მეტად  მგრძნობიარეა  მსოფლიო ეკონომიკაში 
მიმდინარე მცირე და დიდი რყევებისადმი. ეს მოითხოვს  მის მინიმუმამდე დაყვანას  სწორი 
ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებით.

საქართველოს ეკონომიკის ორნიშნა ციფრით ზრდა უკვე იძლევა გარკვეულ წინაპირობას 
იმისა, რომ ქვეყნის განვითარება პროგრესული გზით მიმდინარეობს. ეს გლობალურ 
პროცესებთან მიმართებაში ეკონომიკური უსაფრთხოების კუთხით მოსალოდნელ რყევებსაც 
თანდათანობით შეამცირებს.
9. საფრთხეები ცხოვრების შეუცვლელი თანამგზავრია და ინდივიდების, საზოგადოების, 
სახელმწიფოს განვითარების ყველა ეტაპზეა თანმდევი, სიცოცხლის უსაფრთხოების 
კონტექსტში საფრთხე ეს ძირითადი ცნებაა, რომლის ქვეშ იგულისხმება შესაძლო ან/და 
რეალური მოვლენები, პროცესები, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან ადამიანს და რომლებსაც 
შეუძლიათ გარკვეულ პირობებში ზიანი მიაყენოს მის ცხოვრებას და ჯანმრთელობას.

სხვადასხვა ქვეყნების შედარებითმა ანალიზმა გვიჩვენა, რომ სოციალური 
საფრთხეების შინაარსი, დონე, ხასიათი ცალკეულ ქვეყანაში განსხვავებულია, ისევე როგორც 
განსხვავებულია მათი აღქმა, მიდგომები და აღმოფხვრის გზები. 

მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში სოციალური საფრთხეები შენარჩუნებულია, მაგრამ 
მათი გამოვლინება შედარებით ნაკლები ხარისხით ხდება. ამ ქვეყნებში სოციალური სფერო 
იკავებს პრიორიტეტულ ადგილს და ხორციელდება ნაკლებად უზრუნველყოფილი 
მოსახლეობის ფენის მიმართ ეფექტური სოციალური დაცვა. პირველ პლანზეა წამოწეული 
არანაკლებ მნიშვნელოვანი პრობლემების გადაწყვეტა პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, 
ინფორმაციულ, ეკოლოგიურ, ტექნოლოგიურ, სამხედრო, სულიერ და საერთაშორისო 
დონეებზე. 

სრულიად განსხვავებული სიტუაციაა განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის 
ქვეყნებში. არაეფექტური ეკონომიკა და პოლიტიკური არასტაბილურობა უარყოფითად 
აისახება სოციალურ სფეროზე, იწვევს საფრთხეების  და საშიშროებების ზრდას, რომელიც 
მადესტაბილიზებელ ზემოქმედებას ახდენს ქვეყნის მდგომარეობაზე და არ იძლევა 
პროგრესული რეფორმების გატარების საშუალებას. 

ამგვარად, მხოლოდ თავისი ბუნებით დემოკრატიული გარდაქმნა, სტაბილიზაცია 
პოლიტიკურ და ზრდა ეკონომიკურ სფეროში საშუალებას იძლევა აღმოიფხვრას სიღარიბის, 
არასამართლიანობის სოციალური ბაზა და ორგანიზებული დანაშაულების, სპონტანური 
აჯანყებების, შეაირაღებული კონფლიქტების და სხვა ლიკვიდირება მოახდინოს. 
10. ეკოლოგიური უსაფრთხოების პოლიტიკა ევროკავშირში, რომელიც თანამედროვე 
პირობებში ევროპის კონტინენტზე მთავარი მოთამაშეა ეკოლოგიის სფეროში, წარმოადგენს 
მისი საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად და პრიორიტეტულ მიმართულებას. იმის 
გათვალისწინებით, რომ ამჟამად არსებული გლობალური ეკოლოგიური პრობლემების 
დაძლევა შეუძლებელია რომელიმე ერთი ქვეყნის ფარგლებში, მათი ტრანსსასაზღვრო 
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ხასიათიდან გამომდინარე,  ევროკავშირი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს გარემოს დაცვისა და 
ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში ეფექტიანი საერთაშორისო პოლიტიკის 
ჩამოყალიბებას. ევროკავშირი ითვლება ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში მრავალი 
საერთაშორისო ნორმის შემოღების ინიციატორად 2001 წელს მიღებულ ევროკავშირის 
მდგრადი განვითარების და ეკოლოგიური უსაფრთხოების სტრატეგიის მთავარი 
მაგისტრალური ხაზი არის ეკოლოგიური ფაქტორების სოციალურ-ეკონომიკურ და 
პოლიტიკურ ფაქტორებთან თანაბარ დონეზე გათვალისწინება გადაწყვეტილებების  მიღე-
ბის დროს. ასევე, უნდა აღინიშნოს, რომ ევროკავშირის ეკოლოგიური უსაფრთხოების 
სფეროში ძირითად მიმართულებებს წარმოადგენს ბუნებრივ-რესურსული პოტენციალის 
ოპტიმალური გამოყენება და ეკოლოგიაზე უარყოფითი ანთროპოგენური ზემოქმედების 
შემცირება. თანამედროვე პირობებში ეკოლოგიური უსაფრთხოების  უზრუნველყოფის 
ინსტიტუციური მხარდაჭერა ევროკავშირში ხდება ძირითადად ევროპარლამენტის და 
ევროკომისიის მიერ.

ნაშრომში გაანალიზებულია ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური სტრატეგიის 
ცვლილება ეკოლოგიური უსაფრთხოების მიღწევის კონტექსტში, რამაც მას ახალი 
გლობალური მოთამაშის იმიჯი დაუმკვიდრა.

ნაშრომში განსაკუთრებული ყურადღება აქვს დათმობილი ეკოლოგიური უსაფრთ-
ხოების სფეროში ევროკავშირის გამოცდილების განზოგადებას ეკოლოგიური 
კანონმდებლობის, ეკოლოგიური პოლიტიკის და ინსტიტუციური სტრუქტურების 
სრულყოფის მიმართულებით. აგრეთვე, ბუნებრივი რესურსების რაციონალური მართვის და 
გარემოს გაჭუჭყიანების კონტროლის საკითხების გაშუქებას.  
11. წარმოდგენილი ნაშრომი შედგება ორი ნაწილისგან. პირველ ნაწილში განხილულია, ეკო-
ნომიკური განვითარების ცალკეული ეტაპების მიხედვით, აშშ-ს ეკონომიკური და 
ეკოლოგიური უსაფრთხოების პრობლემები, გაანალიზებულია ეკონომიკური და 
ეკოლოგიური საფრთხეების წარმოშობის საშინაო და საგარეო ფაქტორები და ნაჩვენებია 
მათი დაძლევის გზები. ნაშრომში ხაზგასმულია, რომ აშშ-ს ეკონომიკური და ეკოლოგიური 
უსაფრთხოების მთავარი გარანტი მისი ეკონომიკური სიძლიერეა. ქვეყანა აწარმოებს 
მსოფლიო მშპ-ს თითქმის ¼-ს (24,4%), რაც ეფუძნება მძლავრ ბუნებრივ-რესურსულ 
უზრუნველყოფას, უახლესი ტექნოლოგიების საფუძველზე ფორმირებულ სამრეწველო-
ენერგეტიკულ ბაზას, მაღალგანვითრებულ სოფლის მეურნეობასა და აგრო-სამრეწველო 
კომპლექსს, რაც წარმოადგენს ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების მთავარ გარანტს.

ქვეყნის სამრეწველო, სასოფლო-სამეურნეო წარმოებისა და სატრანსპორტო 
კომპლექსის მაღალი ტემპებით განვითარებას შედეგად მოსდევს მისი ბუნებრივი გარემოს 
დაბინძურება, რომლის ძირითადი მიმართულებებია: ჰაერისა და წყლის დაბინძურება, 
მყარი ნარჩენების ზრდა და სითბური ეფექტის გაძლიერება. ნაშრომში გაანალიზებულია 
გარემოს დაბინძურების გამომწვევი მიზეზები და ნაჩვენებია მათი დაძლევის გზები.

ნაშრომის მეორე ნაწილში განხილულია იაპონიის სოციალურ-ეკონომიკური 
უსაფრთხოების პრობლემები. ცნობილია, რომ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკისა და 
სათანადო ეკონომიკური რეფორმების განხორციელებით, გასული საუკუნის მეორე 
ნახევარში ქვეყანამ მიაღწია არნახულ წარმატებებს, რომელიც ისტორიაში შევიდა „იაპონური 
სასწაულის“ სახელით. მიუხედავად ბოლო პერიოდში დიდი ეკონომიკური რყევებისა და 
ზრდის ტემპების შენელებისა, იგი მაინც ინარჩუნებს მაღალი სოციალურ-ეკონომიკური 
განვითარების მქონე ქვეყნის სტატუსს. ნაშრომში გაანალიზებულია იაპონიის სოციალურ-
ეკონომიკური განვითარების მაჩვენებლები, გამოვლენილია ამ მიმართულებით მიღწეული 
წარმატებები, არსებული გამოწვევები და ნაჩვენებია მათი დაძლევის გზები.
12. ნაშრომი ეძღვნება ისეთ მნიშვნელოვან პრობლემას, როგორიცაა გლობალური სასურსათო 
უსაფრთხოება და მისი გავლენა ეროვნულ სასურსათო უსაფრთხოებაზე. როგორც ცნობილია 
სურსათს, როგორც სასურსათო უზრუნველყოფის მთავარ კომპონენტს, სტრატეგიული 
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მნიშვნელობა ენიჭება და ეროვნული უსაფრთხოების საერთო სისტემაში განმსაზღვრელი 
ადგილი უკავია.

სასურსათო უსაფრთხოების ცნება 1970-იან წლებში გაჩნდა და მას შემდეგ მუდმივად 
იხვეწება გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ამა თუ იმ დადგენი-
ლებებში. ნაშრომში განხილულია სასურსათო უსაფრთხოების ძირითადი მიმართულებები; 
სასურსათო პრობლემების არაერთგვაროვნება პლანეტის სხვადასხვა რეგიონში; 
გაანალზებულია სასურსათო კრიზისის მიზეზები და შემოთავაზებულია მისი გადაჭრის 
ძირითადი გზები; გამოკვლეულია ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა და შემუშავებულია 
მისი გამოსწორების ღონისძიებათა სისტემა. 
13. მდგრადი განვითარება, როგორც  საზოგადოების განვითარების სისტემა, რომლის 
მიზანია საზოგადოების ეკონომიკური განვითარებისა და გარემოს დაცვის ინტერესების 
გათვალისწინებით ადამიანის კეთილდღეობის, ცხოვრების დონის ხარისხის ზრდა,  
ეფუძნება პრინციპს, რომლის თანახმად, დღევანდელობის მოთხოვნილებები უნდა 
დაკმაყოფილდეს ისე, რომ საფრთხე არ შეექმნას მომავალ თაობებს. იგი უპირველეს ყოვლისა 
ორიენტირებულია საზოგადოების რაოდენობრივი და თვისებრივი ცვლილებებისაგან 
მაქსიმალურად დაცული ბუნებრივი რესურსებითა და გარემოთი უზრუნველყოფაზე.  

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნაშრომში განხილულია მდგრადი განვითარების  ეკო-
ნომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური უსაფრთხოების თეორიული და ემპირიული 
ასპექტები ბენელუქსის ქვეყნების მაგალითზე.  გაანალიზებულია გაეროს  მეთოდოლოგიის 
თანახმად შემუშავებული ინდიკატორთა და მაჩვენებელთა სისტემა, რომელიც იძლევა 
ქვეყნის განვითარების ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური ასპექტების შეფასების 
საშუალებას. სწორედ ამ ინდიკატორთა საფუძველზე შესწავლილია ბენელუქსის ქვეყნებში 
არსებული მდგომარეობა. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ქვეყნების გამოცდილება როგორც 
სოციალური, ასევე ეკონომიკური კუთხით წარმოადგენს ერთ-ერთ წარმატებულს მსოფლიო 
მასშტაბით.

ნაშრომში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ეკოლოგიურ ინდიკატორებს 
თეორიულ და პრაქტიკულ ჭრილში. ბენელუქსის ქვეყნების მოდელი ითვლება ერთ-ერთ 
წარმატებულ და საინტერესო მოდელად და ამიტომ ნაშრომში გაანალიზებულია ბენელუქსის 
ქვეყნების გარემოსდაცვითი პოლიტიკის  და ეკოლოგიური უსაფრთხოების თავისებურებები 
და შესაბამისი ინდიკატორები.  
14. 1980-იანი წლების ბოლოს რუსეთის ეკონომიკა ღრმა კრიზისში აღმოჩნდა, რომლის 
მიზეზი საკმაოდ რთული და მრავალფეროვანი იყო, დაწყებული საშინაო პოლიტიკიდან, 
დამთავრებული სოციალურ-კულტურულამდე. თუმცა, გამწვავებული წინააღმდეგობების 
სირთულის მიუხედავად, ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული თემა იყო სოციალური 
მიმართულების სტრუქტურის დისბალანსი და მისი განვითარების მექანიზმების ნაკლებობა. 
სსრკ-ს ეკონომიკის მილიტარიზაციამ და მონოპოლიზაციამ, მოქალაქეთა სამეწარმეო 
საქმიანობის ჩახშობასთან ერთად მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაში, აგრეთვე 
სოციალური სექტორების მიმართულებით დაფინანსების ნაკლებობამ, წარმოშვა სოციალურ-
ეკონომიკური ხასიათის მწვავე პრობლემები, რაც უმნიშვნელოვანესი მაჩვენებლების 
მიხედვით მკვეთრად ჩამორჩებოდა განვითარებულ ქვეყნებს. თანამედროვე რუსეთმა 
მემკვიდრეობით მიიღო პრობლემები და აღმოჩნდა ისეთ სიტუაციაში, როდესაც 
გადაუჭრელი სოციალური საკითხები ხელს უშლიდა შემდგომ ეკონომიკურ განვითარებას, 
საჭიროებდა პრობლემების დაუყოვნებლივ გადაწყვეტას და მოქმედი მექანიზმის 
ჩამოყალიბებას.

შესაბამისად, რეფორმების მიმდინარე ეტაპის ერთ-ერთი მთავარ ამოცანად მიიჩნეოდა 
სოციალური სფეროს პრიორიტეტული განვითარება. სახელმწიფოს გაზრდილმა შესაძლებ-
ლობებმა, ახალი ეტაპი დაიწყო ქვეყნის თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკურ 
განვითარებაში, მოხდა ნაწილობრივი ე.წ. „სახელმწიფოს დაბრუნება“ დაკარგულ 
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პოზიციებზე. საკითხები, რომლებიც დიდი ხანია ხელისუფლების მხრიდან სათანადო 
ყურადღების გარეშე დარჩა, უკვე კონტროლის ქვეშ მოექცა.

განვითარებადი ქვეყნების გადასვლა განვითარების პოსტინდუსტრიულ ეტაპზე, რომე-
ლიც დაფუძნებულია არა მხოლოდ ინფორმაციული ტექნოლოგიების სწრაფ ზრდაზე, 
არამედ ადამიანური კაპიტალის ღირებულების განახლების განუყოფელ პროცესზე, არ 
შეიძლება იგნორირებული იყოს რუსეთის მიერ, რომელიც მიზნად ისახავს გაუთანაბრდეს 
განვითარებული ქვეყნების დონეს, რაც უზრუნველყოფს მოქალაქეების ცხოვრების 
ღირსეულ დონეს.
15. ნაშრომში გაანალიზებულია გლობალური და ეკონომიკური საფრთხეები და მათი 
მშენებლობის ეროვნული სექტორის უსაფრთხოებაზე გავლენის თეორიული საკითხები. 
დასახულია საქართველოში მშენებლობის სექტორში ეკონომიკური და ეკოლოგიური 
უსაფრთხოებისათვის საჭირო ზომების მისაღები ღონისძიებები.
16. ნაშრომში განხილულია ფირმის ეკონომიკური უსაფრთხოების არსი და სტრატეგიული 
მნიშვნელობა მის ფუნქციონირებაში. დასაბუთებულია ფირმის ეკონომიკური 
უსაფრთხოების მდგომარეობის ანალიზისა და შეფასების და, შესაბამისად, ფირმაში 
ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სისტემის შემუშავებისა და დანერგვის 
აუცილებლობა. ჩამოყალიბებულია ეკონომიკური უსაფრთხოების სტრატეგიის შემუშავებისა 
და რეალიზაციის მეთოდოლოგიური პრინციპები და მიდგომები. 
17. ნაშრომში სისტემატიზებულია ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ღონისძიებების 
შემუშავებისა და განხორციელების გამოცდილება ეკონომიკური, სოციალური და 
ეკოლოგიური უსაფრთხოების სფეროში და გაანალიზებულია მისი გამოყენების 
შესაძლებლობა საქართველოში.  ევროკავშირის ქვეყნების გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ერის 
ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა გადამწყვეტ 
გავლენას ახდენს გლობალურ სამყაროში მკაფიო ადგილის უზრუნველყოფაზე, რომელიც 
ითვალისწინებს ერის ეროვნულ სტრატეგიულ ღირებულებას და პოტენციალს. განხილულია 
ევროკავშირის ქვეყნებში ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ყველაზე 
გავრცელებული გზები. ხაზგასმულია, რომ ბოლო ათწლეულებში სულ უფრო აქტუალური 
ხდება ევროკავშირის ერთიანი სოციალური პოლიტიკის ჩამოყალიბების ამოცანა. 
ევროკავშირის მიერ შემოთავაზებული ახალი ევროპული სოციალური მოდელი შეიცავს 
საზოგადოების ყველა სექტორის ურთიერთდაკავშირებისა და სოლიდარობის იდეას, 
სახელმწიფოების, სოციალური ინსტიტუტების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, 
სოციალური პარტნიორების ძალისხმევის გაერთიანებით ახალი ძლიერი სოციალური 
ევროპის მშენებლობაში. რაც ასევე კეთდება და  გაკეთდება ევროპის მწვანე გარიგებით და 
მომავალი 2030 წლის ციფრული ათწლეული წარმატებულია. ევროკავშირის უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფის საქმეში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს გარემოსდაცვითი დღის 
წესრიგს. შვიდი „გარემოსდაცვითი სამოქმედო პროგრამა“ მიღებულია ევროპული 
ინსტიტუტების მიერ  და მიმდინარე, მერვე ასეთი პროგრამა გათვლილია 2021-2030 წლებში. 
ის მიზნად ისახავს დააჩქაროს კლიმატის ნეიტრალიტეტზე გადასვლა, სუფთა და ეფექტური 
ენერგია და წრიული ეკონომიკა.
18. ნაშრომი ეძღვნება საწარმოების ეკონომიკური უსაფრთხოების თეორიულ-მეთოდოლო-
ლოგიური  საკითხების შესწავლას.  შესწავლილია  საწარმოს  ეკონომიკრი უსაფრთხოების 
არსი, მნიშვნელობა, რომლის შედეგად  მოცემულია საწარმოს ეკონომიკური ეფექტიანობის 
ავტორისეული ინტერპრატაცია.  დღეისათვის, გამომდინარე იქიდან, რომ გაძლიერებულია 
საწარმოს ეკონომიკურ უსაფრთხოებაზე  გარე და შიგა ფაქტორების გავლენა,  აუცილებელს 
ხდის  ეკონომიკური უსაფრთხოების ისეთი სისტემის ჩამოყალიბებას, რომელიც 
უზრუნველყოფს საწარმოს მუშაობის ეფექტურობას და მდგრადობას, ფინანსურობას და 
ინფორმაციულობას, ინოვაციურობას, კონკურენტუნარიანობას და კადრების 
მაღალკვალიფიციურობას. ასევე  საწარმოს ეკონომიური უსაფრთხოების სისტემა უნდა 
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მოიცავდეს გარე და შიგა შემაშფოთებელი ფაქტორების გავლენით წარმოქმნილი რისკების 
შემცირების ღონისძიებებს.   

ნაშრომში მოცემულია რეკომენდაციები საწარმოს ეკონომიკური უსაფრთხოების ეფექ-
ტური სისტემის  შემუშავების შესახებ.  გამოკვეთილია საწარმოს ეკონომიკური 
უსაფრთხოების  ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ინდიკატორების სისტემა, 
განსაზღვრულია ძირითადი მიმართულებები  ფაქტორების ნეგატიური გავლენის 
შემცირებისათვის/ნეიტრალიზაციისთვის. 
19. ნაშრომში შესწავლილია ეროვნული უსაფრთხოების გამტკიცების პრობლემა, რომლის 
ერთ ერთი შემადგენელი ნაწილია გლობალური ეკონომიკური უსაფრთხოება, დადგე-
ნიელია, რომ ქვეყნის გლობალური ეკონომიკური საკითხები მოიცავენ, როგორც გარეგანი 
ხასიათის საფრთხეებს ისე საშინაო საფრთხეებს, რომლებიც არანაკლებ ემუქრებიან ეკო-
ნომიკურ უსაფრხოებას. საუბარია ეკოლოგიურ საფრთხეებზე და მათ გავლენაზე საზამთრო 
და საზაფხულო საძოვრების პროდუქტიულობაზე, ნაშრომში მოცემულია ქვეყნის ეროვ-
ნული სოფლის მეურნეოის ეკონომიკური ჩამორჩენის ობიექტური და სუბიექტური მიზე-
ზები, მათი დაძლევის ეკონომიკური და მეურნეობრივი ორგანიზაციული ღონისძიებები. 
20. ნაშრომი ეძღვნება მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნისათვის პირველხარისხოვან 
პრობლემებს, როგორიცაა: ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური უსაფრთხოება და 
აღნიშნულია, რომ თითოეული მათგანი ეროვნული უსაფრთხოების ძირითადი 
შემადგენელი ნაწილია. აქ მოყვანილია ამ პრობლემათა ამომწურავი განმარტებები, მათი 
შემადგენელი კომპონენტები, მაჩვენებელთა (ინდიკატორთა) სისტემები და თითოეული 
მათგანი დაწვრილებითაა გაშლილი. ნაშრომში განხილულია მიზეზები, რაც უარყოფითად 
მოქმედებს ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური უსაფრთხოების ზოგად 
მაჩვენებლებზე, მითითებულია მათი აღმოფხვრის გზები.

ნაშრომი შესრულებულია ჩინეთის და თურქეთის მაგალითზე. განხილულია ამ 
ქვეყნებში ეკონომიკური, სოციალური და ეკოლოგიური უსაფრთხოების არსებული 
მდგომარეობა, მოყვანილია მათი მათი შედარება სხვა ქვეყნების შესაბამის მაჩვენებლებთან 
და თითოეული მათგანის მთავრობათა მიერ დასახული მომავლის გეგმები. ეს ანალიზი 
გაკეთებულია საკმაოდ ფართო სტატისტიკური ციფრული მასალის საფუძველზე. ნაშრომში 
გაკეთებულია როგორც თურქეთში, ისე ჩინეთში აღნიშნული პრობლემების ანალიზის 
საფუძველზე შესაბამისი დასკვნები, რომლებიც განზოგადოებულია.
21. ნაშრომი ეძღვნება დღევანდელობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას, როგორიცაა 
გლობალური ეკოლოგიური საფრთხეები. ავტორს აღნიშნული პრობლემა დაკავშირებული 
აქვს ეროვნული ტურიზმის უსაფრთხოების საკითხებთან. ასევე მითითებული აქვს 
გლობალური ეკოლოგიური საფრთხეების ძირითადი მიზეზები და, რომ ისინი უშუალოდ 
ეხება კაცობრიობის არსებობას საერთოდ. ავტორს მოყვანილი აქვს ეკოლოგიური 
საფრთხეების განმარტება, რომელიც მიღებულია და შემდგომ მუდმივად იხვეწება გაეროს 
სხვადასხვა დებულებების მიხედვით; აგრეთვე გაეროს მიერ მიღებული და ადგილობრივი 
საკანონმდებლო აქტები, რომლებიც არეგულირებენ ტურიზმის შემდგომ განვითარებას და 
მის შესაბამისობას ამა თუ იმ რეგიონის ეკოლოგიურ მდგომარეობასთან. ავტორს 
ჩატარებული აქვს ტურიზმის, როგორც ეკოლოგიაზე დიდი ზემოქმედების მქონე დარგის 
მნიშვნელობის ანალიზი და მისი შემდგომი განვითარების გზები.
22. თემის აქტუალურობა გამოწვეულია საწარმოს მართვის ეფექტური სისტემის შექმნის 
აუცილებლობით, რაც დაფუძნებულია მისი მდგრადი განვითარების მექანიზმის 
ფორმირებაზე და შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც საწარმოს ეკონომიკური 
უსაფრთხოების მექანიზმი. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მსოფლიოში შექმნილი მძიმე 
ეკონომიკური მდგომარეობა, რამაც გამოიწვია ეკონომიკური არასტაბილურობის ზრდა, 
ეკონომიკის მდგრადი განვითარების შესაძლებლობის მნიშვნელოვანი შემცირება, ამასთან 
დაკავშირებით საწარმოებს სჭირდებათ მუდმივი მონიტორინგი, საწარმოზე შიდა და გარე 
ფაქტორების გავლენის სრულფასოვანი შეფასება. ეკონომიკური განვითარების ამჟამინდელ 
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ეტაპზე დიდი ყურადღება ექცევა მთელი ეროვნული ეკონომიკის ეკონომიკური 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხს. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების 
სტაბილურობა დამოკიდებულია ტერიტორიებისა და საწარმოების ეკონომიკური 
უსაფრთხოების განვითარების დონის სტაბილურობაზე, აღნიშნული წარმოშობს  
ეკონომიკური კვლევების აუცილებლობას, რაც საჭიროა არა მხოლოდ მეწარმეებისათვის, 
არამედ ხელისუფლებებისათვისაც. საწარმოს ეკონომიკური უსაფრთხოების დონე დამოკი-
დებულია იმაზე, თუ რამდენად ეფექტურად შეუძლიათ მის მმართველ პერსონალს 
(მენეჯერებს) და სპეციალისტებს  თავიდან აიცილონ შესაძლო საფრთხეები და აღმოფხვრან 
შიდა და გარე გარემოს უარყოფითი ზემოქმედების შედეგები.

ნაშრომში წარმოდგენილია გლობალური ეკონომიკური საფრთხეები და მათი 
გავლენა საწარმოს ეკონომიკური განვითარების სტაბილურობაზე. თვალსაჩინოა იმ 
საფრთხეების განეიტრალების პრობლემის გადაწყვეტისთვის საჭირო აქტიურობისა და 
გზების ძიების მცდელობა, რომლებიც საწარმოს ეკონომიკის სტაბილურ განვითარებაზე 
მოქმედებს.
23. Covid 19 პანდემიამ რადიკალურად შეცვალა თითოეული სახელმწიფოს  წესწყობილება, დღის წერიგში დადგა პოლიტიკური და ეკონომიკური მოწყობის გადახედვის და 

მნიშვნელო-ვანი გარდაქმების განხორციელების საკითხები. გლობალური პანდემია როდი 
წარმოადგენს მხოლოდ ვიწრო გაგებით სამედიცინო ხასიათის გამოწვევას.  რეალურად, 
COVID-19 სერიოზული გამოწვევების წინაშე აყენებს შიდა და საგარეო ურთიერთობის 
სისტემებს, თვისობრივად ახალ აქცენტებს შემოიტანს არა მხოლოდ ადამიანთა შორის 
კონტაქტებში, არამედ საერთაშორისო ურთიერთობების დღემდე არსებულ ფორმაციაში. 
ვირუსით გამოწვეული ეკონომიკური და ფინანსური ზარალი უკვე ტრილიონობით დოლარს 
ითვლის, თუმცა, ციფრობრივი მაჩვენებლის გარდა უმთავრესია არსებული გლობალური 
ეკონომიკური წეს-წყობილების მოშლისა და მისი სრულიად ახალ პრინციპებზე გადაწყობის 
პროცესები. პანდემიამ გამოკვეთა თანამედროვე გლობალიზაციის სუსტი მხარეები და დღის 
წესრიგში დააყენა რიგი საკითხების ახლებურად გააზრების აუცილებლობა როგორც 
ეროვნულ, ასევე გლობალურ დონეზე. ნაშრომში განხილულია ჯანდაცვის სისტემაში 
არსებული საფრთხეები, განსაკუთრებით კი Covid 19 პანდემიის უარყოფითი შედეგების 
გავლენა როგორც მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ასევე გლობალურ და ეროვნულ 
ეკონომიკურ უსაფრთხოებაზე. გამოკვეთილია ეროვნული ეკონომიკური უსაფრთხოების 
ცნება, კონცეფცია და ეკონომიკური უსაფრთხოების სტრატეგია საქართველოსათვის და მისი 
მნიშვნელობა, საქართველოს მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმა პანდემიის უარყოფითი 
შედეგების დასაძლევად, Covid 19-ის  ზეგავლენა ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორზე, 
ფისკალური პოლიტიკის მდგრადობის საკითხები აღნიშნულ ჭრილში, თანამშრომლობა 
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რეკომენდაციები ჯანდაცვის სექტორში არსებული 
პრობლემების დასაძლევად და ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.
24. ნაშრომში მიმოხილულია კლიმატის ცვლილების, როგორც ერთ-ერთი გლობალური 
საფრთხის, მის მიერ გამოწვეული კატასტროფებისა და სტიქიური მოვლენების შესახებ. 

აღნიშნულია კლიმატის ცვლილებით გარემოზე ზეგავლენის შედეგებისა და 
მასშტაბების, შეცვლილი ბუნებისა და ეკოსისტემების, ,,სათბურის ეფექტით“ გამოწვეული 
მავნე შედეგების ინტენსივობის თაობაზე. ეკოლოგიური საფრთხეების შემცირებისა და მათი 
შედეგების შემსუბუქების საკითხებში საბაზისო გადაწყვეტილებების შესახებ.

გამოკვეთილია კლიმატის რყევაზე მოსახლეობის ეკონომიკურ-სოციალური 
განვითარების დამოკიდებულება, კლიმატის ცვლილებებიდან გამომდინარე გარკვეული 
პროგნოზების მოცემულობა. საქართველოს ტერიტორიაზე ცალკეული სტიქიური მოვლენისა 
თუ კატასტროფის ამსახველი მდგომარეობის შეფასება.

მითითებულია პრობლემის მოგვარების გზაზე თითოეული ჩვენგანის როლისა და 
ფუნქციური მონაწილეობის განსაზღვრაზე. განსაკუთრებით გამოკვეთილია სამთავრობო 
უწყებების მიერ დაგეგმილი და განხორციელებული  ღონისძიებების ჰარმონიული ერთობ-
ლიობის თაობაზე.
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25. ნაშრომში განხილულია სოციალური უსაფრთხოების გამოცდილება ევროკავშირში, მისი 
სტრატეგია და ბერკეტები რომელსაც იყენებს დასაქმების, ჯანდაცვის, განათლების და ა.შ. 
სექტორში. გაშუქებულია ევროკავშირის არსი, მიზნები და ამოცანები. გაანალიზებულია  
სოციალური ინოვაციების როლი და მნიშვნელობა. დახასიათებულია ევროკავშირში 
ინტეგრაციის სტანდარტები, რეკომენდაციები და მოთხოვნები. მიმოხილულია სოციალური 
ეკონომიკის ზოგიერთი საკითხი.
26. ნაშრომი ეძღვნება დღევანდელობისათვის ისეთ მწვავე პრობლემას, როგორიცაა 
სოციალური უსაფრთხოება, რომელიც ნებისმიერი ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების 
უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი ნაწილია. ავტორს მითითებული აქვს, რომ ეროვნული 
უსაფრთხოება, როგორც უმნიშვნელოვანესი ამოცანა პირველად ჯერ კიდევ XX საუკუნის 
დასაწყისში - 1904 წელს ახსენა თ. რუზველტმა პანამის არხთან დაკავშირებით. ნაშრომში 
მოყვანილია სოციალური უსაფრთხოების განმარტება; მისი, როგორც პრობლემის მიზეზები; 
ინდიკატორთა სისტემა.

ნაშრომი შესრულებულია აშშ-ს მაგალითზე. განხილულია სოციალური პოლიტიკის 
ეკონომიკური, სამართლებრივი აქტები, რომლებიც ქვეყანაში არეგულირებს სოციალურ 
პოლიტიკას. განხილულია ქვეყნის სოციალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა პუნქტების 
მიხედვით და ჩატარებულია მათი ანალიზი ბოლო წლების ციფრობრივი მონაცემების 
საფუძველზე.
 27. ნაშრომში განხილულია  იპონიის ძირითადი  ეკოლოგიური პოლიტიკის განხორციელების ისტორია და პრინციპები. გაანალიზებულია  იაპონიაში მიმდინარე  ეკოლოგიური 

მდგომარეობა, დასახულია კონკრეტული მიმართულებები და გზები  არსებული  
პრობლემების გადაჭრისთვის.    მოცემულია  ეკოლოგიური  უსაფრთხოების  
გნხორციელების მთავარი პრინციპები და ღონისძიებები.

იაპონიამ, მიუხედავად ეკონომიკური განვითარების მაღალი ტემპებისა, მოახერხა 
გადაეჭრა ეკოლოგიური პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებული იყო სამრეწველო დაბინ-
ძურებასთან. მისი გამოცდილება ამ სფეროში. იაპონიის ისტორიული ეპოქალური გადაწყვე-
ტილება იყო „ოზონის ფენის დაცვის შესახებ“ კანონის მიღება.  მან მიიღო მისი „ძირითადი 
ეკოლოგიური კანონის“ განახლებული ვერსია, რომელმაც საფუძველი დაუდო ახალ ეკო-
ლოგიურ პოლიტიკას, რისი გაზიარებაც მოახდინა მსოფლიოს მრავალმა ქვეყანამ.  იაპონიამ 
შერამცირა მავნე გაზების გამოფრქვევა ატმოსფეროში და შედის იმ ქვეყნების ხუთეულში, 
რომლებიც პასუხისმგებლები არიან კლიმატის ცვლილების პრობლემებზე. მას შეაქვს 
უდიდესი წვლილი ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების შექმნისა და დაბერგვის საქმეში. 
სუფთა ჰაერისათვის ბრძოლის მიმართულებით იაპონიაში იქმნება უფრო სრულყოფილი 
ძრავები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის, ინერგება ელექტროძრავიაბი ტანსპორტი, 
კერძოდ, ჰიბრიდული ავტომობილები, რომელთაც გააჩნიათ საწვავის მაღალი ეკონომია და 
ნაკლები გამონაბოლქვი. 

განხილულია ეკოლოგიური უსაფრთხოების საქმეში ადამიანური ფაქტორის  მთავარი 
როლისა და მნიშვნელობის შესახებ. განხილულია კონკრეტული წინადადებები  იაპონიაში 
,,მწვანე მაღალტექნოლოგიური განვითარების„ მიღწევისათვის და გაუმჯობესებისათვის.

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში
7.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი 
ISBN;
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
7.2. 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.
7.3. სტატიები
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი 
DOI;
ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების 
რაოდენობა
1. პაპავა ვლადიმერ, ჭარაია ვახტანგ. “On the Inflation and its Modifications in the Era of Global 
Pandemic: The Case of Some ADB Countries”.  Journal of Asian Finance, Economics and Business. 
ISSN 2288-4645, ტომი 9, No. 9, გვ. 7-17, doi:10.13106/jafeb.2022.vol9.no8.0007.
2. ხუსკივაძე მამუკა, თოთლაძე ლია. The Impact of Human Capital and Innovation Determinants 
on Economic Growth: Evidence from Georgia. International Journal of Business & Management 
Studies. ISSN 2694-1430 (Print), 2694-1449 (Online) Volume 03; Issue no 09: September, 2022, p. 28-
33.  https://doi.org/10.56734/ijbms.v3n9a4  

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. სტატიაში განხილულია გლობალური პანდემიის დროს აზია-წყნარი ოკეანის 
განვითარებად რეგიონში ინფლაციით გამოწვეული პრობლემები და შემოთავაზებულია 
პრობლემის გადაწყვეტის  არასტანდარტული გზები. რეალობა კი ისაა, რომ სამომხმარებლო 
კალათაში შემავალი პროდუქტების ზოგიერთი ჯგუფი (მაგალითად, არასეზონური ხილი, 
ელექტრონიკა, ავეჯი, სასტუმროსა და რესტორნების მომსახურება და ა.შ.) არ ასახავს 
ღარიბთა საჭიროებებს, რომლებიც შეადგენენ მოსახლეობის უმრავლესობას განვითარებად 
ქვეყნებში. იმავდროულად, ინფლაციის თარგეთირების რეჟიმი მოძველებული და 
არასანდოა იმის გამო, რომ ეგზოგენური ფაქტორები (იმპორტირებული ინფლაცია, ნავთობის 
ფასების რყევა, მიწოდების გლობალური ჯაჭვების რღვევა, რუსეთ-უკრაინის ომი და ა.შ.) არ 
ექვემდებარება კონტროლს, განსაკუთრებით, განვითარებად ქვეყნებში. ინფლაციის ინდექსი 
და ინფლაციის თარგეთირების მექანიზმი, სამწუხაროდ, სრულად არ ასახავს როგორც 
საზოგადოების, ისე მთავრობისა და ცენტრალური ბანკის მოლოდინებს. სტატიაში 
შემოთავაზებულია ახალი სტატისტიკური მაჩვენებელი, რომლებიც მედიკამენტების, 
კომუნალური და სურსათის ფასების რყევებს ასახავენ.
2. ოცდამეერთე საუკუნის ჰიპერკონკურენტული გლობალური ეკონომიკა გახდა 
ინოვაციების, ტექნოლოგიების, პროდუქტიულობის, ახალი ცოდნისა და უნარების ეპოქა, 
რომელიც ორიენტირებულია მდგრად და ინკლუზიურ ზრდაზე. ადამიასეული კაპიტალი 
ერთ-ერთი ფუნდამენტური ფაქტორია მდგრადი და ინკლუზიური ზრდის 
უზრუნველსაყოფად. ადამიანური კაპიტალის ფორმირების პროცესი ხანგრძლივია და მასზე 
გავლენას ახდენს მრავალი ფაქტორი. მისი გაზომვა ერთ-ერთი აქტუალური საკითხია. 
პანდემიით გამოწვეულ ნეგატიურ ეფექტებს დაემატა რუსეთ-უკრაინის ომის შედეგად 
გამოწვეულ ჰუმანიტარულ, ეკონომიკურ, ლოგისტიკურ და სხვა სახის პრობლემებს, 
რომელმაც გლობალური ხასიათი მიიღო და მეტ-ნაკლებად სიმძიმით შეეხო მსოფლიოს 
ყველა ქვეყანას. 

 კვლევაიი წარმოადგენილია ადამიანისეული კაპიტალის გაზომვისა და ინოვაციური 
აქტივობის ინდიკატორების თეორიული კონცეფციები. ნაშრომში შესწავლილია 
ადამიანისეული კაპიტალის და ინოვაციური საქმიანობის როლი ქვეყნის განვითარებაში 
საქართველოს მაგალითზე.  ამ მიზნით აგებულია და შეფასებულია მრავლობითი  რეგრესიის 
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მოდელები. მოდელებსა და კოეფიციენტის მნიშვნელოვნებაზე დაფუძნებული ემპირიული 
შედეგები მიუთითებს მიზეზობრიობაზე ადამიანისეულ კაპიტალს, ინოვაციურ აქტივობასა 
და საქართველოს ეკონომიკურ ზრდას შორის.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მითითება: აქ  მხოლოდ კონფერენციის კრებულებში გამოქვეყნებული მოხსენებები ბეჭდური 
ISBN-- ის და ელექტრონული ISSN-ის მითითებით
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1. აბესაძე რ. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული ეკონომიკურ 
მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან 70-ე 
წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებუ-
ლში “ეკონომიკის ინოვაციური განვითარება: მსოფლიო გამოცდილება და პერსპექტივები” 
(27 ნოემბერი, 2022), თბილისი, თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის 
ინსტიტუტი, 2022. ISBN 978-9941-36-049-7,  E ISSN 2587 – 4691;
 2. აბესაძე რ., ბიბილაშვილი ნ., კურატაშვილი ქ. საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიები და მათი განვითარების პრობლემები საქართველოში. პაატა გუგუშვილის 
ეკონომიკის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, 
პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებულში “ეკონომიკის ინოვაციური 
განვითარება: მსოფლიო გამოცდილება და პერსპექტივები” (27 ნოემბერი, 2022), თბილისი, 
თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი, 2022. ISBN 978-9941-36-049-7,  E 
ISSN 2587 – 4691;
3. პაპავა ვლადიმერ., თაფლაძე თამარ  «О некоторых модификациях глобализации», პაატა 
გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული ეკონომიკურ მეცნიერებათა 
დოქტორის, პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებულში “ეკონომიკის ინოვაციური 
განვითარება: მსოფლიო გამოცდილება და პერსპექტივები” (27 ნოემბერი, 2022), თბილისი, 
თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი, 2022. ISBN 978-9941-36-049-7,  E 
ISSN 2587 – 4691, E ISSN 2587 – 4691;
4. პაპავა ვლადიმერ.“On The Supply-Chainflation” საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 
მასალების კრებულში „კოვიდ-19 პანდემია და ეკონომიკა. უნივერსიტეტის დაარსებისა და 
ეკონომიკისა და ბიზნასის ფაკულტეტის დაარსების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველო, თბილისი, 8 თებერვალი, 2022 
წელი“ თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა, 2022. ISBN 978-9941-36-061-9 (pdf);
5. პაპავა ვლადიმერ.“On the Functional Types of Globalization”, საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენციის მასალების კრებულში „თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 100 
წლის იუბილესადმი მიძღვნილი VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 
„გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“ (თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2022, ISBN 978-9941-36-
061-9.
6. ბურდული ვახტანგ. Предпосылки и направления инновационной перестройки отраслевой 
структуры экономики Грузии в условиях новой технологической революции. – პაატა 
გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული ეკონომიკურ მეცნიერებათა 
დოქტორის, პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებულში “ეკონომიკის ინოვაციური 
განვითარება: მსოფლიო გამოცდილება და პერსპექტივები” (27 ნოემბერი, 2022), თბილისი, 
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მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან 70-ე 
წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების 
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კრებული “ეკონომიკის ინოვაციური განვითარება: მსოფლიო გამოცდილება და 
პერსპექტივები”, 27 ნოემბერი, 2022, თბილისი. ISBN 978-9941-36-049-7, E ISSN 2587 – 4691;
25. დავლაშერიძე ნატა. ანარქიზმი და თანამედროვეობა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ვარლამ ჩერქეზიშვილისადმი  მიძღვნილი II 
დარგთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია (28 მაისი 2022), თბილისი.
26. თეთრაული ციცინო. ინოვაციების როლი ეკონომიკის განვითარებაში და მაღალი 
ტექნოლოგიების გამოწვევები. თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 
ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან 70-ე 
წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების 
კრებული “ეკონომიკის ინოვაციური განვითარება: მსოფლიო გამოცდილება და 
პერსპექტივები”, 27 ნოემბერი, 2022, თბილისი. ISBN 978-9941-36-049-7, E ISSN 2587 – 4691;
27. მელაშვილი მედეა,  ქისტაური ნუნუ, ქველაძე ქეთევან. სოციალური ინოვაციების 
უსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხი. თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 
ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან 70-ე 
წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების 
კრებული “ეკონომიკის ინოვაციური განვითარება: მსოფლიო გამოცდილება და 
პერსპექტივები”, 27 ნოემბერი, 2022, თბილისი. ISBN 978-9941-36-049-7, E ISSN 2587 – 4691;
28. ქავთარაძე თენგიზ. მატყლის პარსვის ინოვაციური სრულყოფის საკითხები საქარტველოს 
მეცხოველეობაში. თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. ეკონომიკურ 
მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან 70-ე 
წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების 
კრებული “ეკონომიკის ინოვაციური განვითარება: მსოფლიო გამოცდილება და 
პერსპექტივები”, 27 ნოემბერი, 2022, თბილისი. ISBN 978-9941-36-049-7, E ISSN 2587 – 4691;
29. ქისტაური ნუნუ, ქველაძე ქეთევან, მელაშვილი მედეა. ეკონომიკური ინოვაციების 
უსაფრთხოების პრობლემის შესახებ. თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 
ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან 70-ე 
წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების 
კრებული “ეკონომიკის ინოვაციური განვითარება: მსოფლიო გამოცდილება და 
პერსპექტივები”, 27 ნოემბერი, 2022, თბილისი. ISBN 978-9941-36-049-7, E ISSN 2587 – 4691;
30. ქველაძე ქეთევან,   ხუსკივაძე მამუკა, მელაშვილი მედეა,  ქისტაური ნუნუ. თანამედროვე 
ტექნოლოგიების ინოვაციური განვითარების ასპექტები ტურისტულ მომსახურებაში. თსუ 
პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, 
პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული “ეკონომიკის ინოვაციური 
განვითარება: მსოფლიო გამოცდილება და პერსპექტივები”, 27 ნოემბერი, 2022, თბილისი. 
ISBN 978-9941-36-049-7, E ISSN 2587 – 4691;
31. ქველაძე ქეთევან, მელაშვილი მედეა, ქისტაური ნუნუ, მიქატაძე ცირა. ენოტურიზმის 
განვითარების პერსპექტივები პოსტპანდემიურ საქართველოში. და ბიზნესის ფაკულტეტი. 
უნივერსიტეტის დაარსებისა და ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 100 წლის 
იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კოვიდ 19 პანდემია და 
ეკონომიკა“. 8 თებერვალი, 2022, თბილისი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.  ISBN 978-9941-491-70-2 (pdf)
32. წერეთელი ზურაბ. ინოვაციური საქმიანობის განხორციელების ძირითადი პრობლემები 
და პესპექტივები. თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 
ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან 70-ე 
წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების 
კრებული “ეკონომიკის ინოვაციური განვითარება: მსოფლიო გამოცდილება და 
პერსპექტივები”, 27 ნოემბერი, 2022, თბილისი. ISBN 978-9941-36-049-7, E ISSN 2587 – 4691;
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33. ჟორჟიკაშვილი ნინო. ბაზელ III-ის სტანდარტების საფუძველზე  შემუშავებული 
მაკროპრუდენციული  ინსტრუმენტების ეფექტიანობის შეფასება საქართველოსათვის.თსუ 
პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. ეკონომიკურ მეცნიერებათა 
დოქტორის, პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული “ეკონომიკის ინოვაციური 
განვითარება: მსოფლიო გამოცდილება და პერსპექტივები”, 27 ნოემბერი, 2022, თბილისი. 
ISBN 978-9941-36-049-7, E ISSN 2587 – 4691;
34. ჟორჟიკაშვილი ნინო. მაკროპრუდენციული პოლიტიკის სისტემური რისკების 
წარმომქმნელი ფაქტორების იდენტიფიცირება საქართველოსათვის.უნივერსიტეტის დაარ-
სებისა და ეკონომიკისა და ბიზნასის ფაკულტეტის დაარსების 100 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველო, თბილისი, 8 
თებერვალი, 2022 წელი“ თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2022. ISBN 978-9941-36-061-9 (pdf)
35. დვალიშვილი ლია, დავითაშვილი სოფიო.  კლიმატის ცვლილება და გარემოზე მისი 
ზეგავლენის თეორიული საკითხები. ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ 
გიორგი წერეთლის დაბადებიდან 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული “ეკონომიკის ინოვაციური განვითარება: 
მსოფლიო გამოცდილება და პერსპექტივები” (27 ნოემბერი, 2022), თბილისი. ISBN 978-9941-
36-049-7, E ISSN 2587 – 4691; 
36. ნოზაძე ზურაბ. საერთაშორისო ინოვაციური თანამშრომლობა, როგორც ნაციონალური 
ინოვაციური სისტემის განვითარების ფაქტორი. თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის 
ინსტიტუტი. ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ გიორგი წერეთლის 
დაბადებიდან 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 
მასალების კრებული “ეკონომიკის ინოვაციური განვითარება: მსოფლიო გამოცდილება და 
პერსპექტივები”, 27 ნოემბერი, 2022, თბილისი. ISBN 978-9941-36-049-7, E ISSN 2587 – 4691. 

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში ან სხვა
გამოცემაში არ გამოქვეყნებულა)
4. სტატიაში განხილულია მაღალი ინფლაციის ეკონომიკური ბუნება, რომელიც COVID-19-ის 
პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის შედეგია. ნაჩვენებია, რომ ინფალციის 
მაღალი დონე განპირობებულია ისეთი ფაქტორების ერთდროულად მოქმედებით, 
როგორიცაა მოთხოვნის ზრდა და მიწოდების ვარდნა. ამასთან დომინანტურია მიწოდების 
ვარდნა, რომელიც მიწოდების გლობალური ჯაჭვების რღვევითაა გამოწვეული. ამ მიზეზის 
გამო მოცემულ ინფლაციას „მიწოდების ჩეინფლაცია“ ეწოდება. რადგანაც, მიწოდების 
ჩეინფლაციის მიზეზი არ არის მაკროეკონომიკური, ამიტომ ცენტრალური ბანკების რეაქცია 
ამ მაღალ ინფლაციაზე ადეკვატური არ არის. მიწოდების ჩეინფლაციის პრობლემის 
გადაწყვეტა ეფუძნება მიწოდების ახალი გლობალური ჯაჭვების ქსელების შექმნას, 
რომლებიც მაქსიმალურად გაითავლისწინებენ COVID-19-ის პანდემიასთან დაკავშირებულ 
რისკებს და ასევე მომავალში შესაძლო გლობალურ საფრთხეებს.
5. სტატია იკვლევს გლობალიზაციის ფუნქციონალურ ტიპებს COVID-19-ის პანდემიისა და 
რუსეთსა და დასავლეთს შორის დაპირისპირების კონტექსტში. ნაჩვენებია, რომ პანდემიის 
დროს ტურბულენტური გლობალიზაცია ჩამოყალიბდა, რომელიც ბევრმა 
დეგლობალიზაციის პროცესის დასაწყისად აღიქვა. რუსეთის ომმა უკრაინაში და 
განსაკუთრებით დასავლეთის ეკონომიკურმა სანქციებმა რუსეთის წინააღმდეგ მსოფლიო 
ეკონომიკის კონფრონტაციული ბუნება გაამძაფრა, რამაც ტურბულენტური გლობალიზაციის 
კონფრონტაციული გლობალიზაციით ჩანაცვლება გამოიწვია. თავის მხრივ, ტურბულენტურ 
გლობალიზაციას წინ ჰიპერგლობალიზაცია უძღოდა, ხოლო კონფრონტაციულ 
გლობალიზაციას კი გლობალიზაცია ეკონომიკური უსაფრთხოებით ჩაანაცვლებს.
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8. თანამედროვე სამყარო უდიდესი გამოწვევების წინაშე დგას. პანდემიით გამოწვეული 
ნეგატიური გავლენებს დაემატა რუსეთ-უკრაინის ომის გამო წარმოქმნილი  ჰუმანიტარული, 
ეკონომიკური, ლოჯისტიკური და სხვა სახის პრობლემები, რომლებმაც გლობალური 
ხასიათი მიიღო და მეტ-ნაკლები სიმწვავით შეეხო მსოფლიოს ყველა ქვეყანას. ამ რეალობაში, 
ცხადია ყველა ქვეყნისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია შეინარჩუნოს განვითარების 
ტემპები, იზრუნოს მაკროეკონომიკურ გარემოზე.  ოცდამეერთე საუკუნეში სწორედ 
ინოვაციური განვითარება ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ოპტიმალურ გზად, ამიტომ 
არსებითია ქვეყნის ინოვაციური აქტივობის შეფასება და ზრდის უზრუნველყოფა.   
აღნიშნული საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, ნაშრომში გადმოცემულია ინოვაციური 
აქტიურობის  მაკროდეტერმინანტების ანალიზი. განსაკუთრებული ყურადღება 
გამახვილებულია ადამიანისეული კაპიტალის წვლილზე ქვეყნის ინოვაციური აქტიურობის 
შეფასებისათვის გაანგარიშებულ მაკროდეტერმინანტებზე. კვლევაში ასევე მოცემულია 
საქართველოს აღნიშნული ინდექსებისა და მახასიათებლების დინამიკის ანალიზი.
9. სტატიაში განხილულია საქართველოში ტყის რესურსების ოპტიმალური გამოყენების 
საკითხები და წინასწარ არის გადმოცემული ამ ოპტიმიზაციის შესაბამისი ეკონომიკურ-
მათემატიკური მოდელი.
10. მდგრადი განვითარება, როგორც  საზოგადოების განვითარების სისტემა, რომლის 
მიზანია საზოგადოების ეკონომიკური განვითარებისა და გარემოს დაცვის ინტერესების 
გათვალისწინებით ადამიანის კეთილდღეობის, ცხოვრების დონის ხარისხის ზრდა,  
ეფუძნება პრინციპს, რომლის თანახმად, დღევანდელობის მოთხოვნილებები უნდა 
დაკმაყოფილდეს ისე, რომ საფრთხე არ შეექმნას მომავალ თაობებს. იგი უპირველეს ყოვლისა 
ორიენტირებულია საზოგადოების რაოდენობრივი და თვისებრივი ცვლილებებისაგან 
მაქსიმალურად დაცული ბუნებრივი რესურსებითა და გარემოთი უზრუნველყოფაზე.  
აღნიშნულიდან გამომდინარე, ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ქვეყნების 
პრიორიტეტული ამოცანად შეიძლება მივიჩნიოთ.

ნაშრომში განხილულია მდგრადი განვითარების  ეკონომიკური, სოციალური და 
ეკოლოგიური უსაფრთხოების ინდიკატორები. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა 
ეკოლოგიურ ინდიკატორებს თეორიულ და პრაქტიკულ ჭრილში. ბენელუქსის ქვეყნების 
მოდელი ითვლება ერთ-ერთ წარმატებულ და საინტერესო მოდელად და ამიტომ ნაშრომში 
გაანალიზებულია ბენელუქსის ქვეყნების გარემოსდაცვითი პოლიტიკის  და ეკოლოგიური 
უსაფრთხოების თავისებურებები და შესაბამისი ინდიკატორები.
25. თავის ისტორიულ განვითარებაში ანარქიზმი, როგორც სოციალური თეორია და 
სოციალურ-პოლიტიკური ტენდენცია, რომელმაც გაიარა რამდენიმე ეტაპი, აგრძელებს 
ცხოვრებას დღესაც, თუმცა მას არ გააჩნია მასობრივი მიმზიდველობის ძალა, რომელსაც მისი 
მიმდევრები ეყრდნობიან. თანამედროვე ანარქისტული მოძრაობა ძალიან მრავალფეროვანია 
და მრავალ მიმდინარეობას მოიცავს. „ძველ“ ანარქისტებთან, ანუ ანარქიზმის კლასიკური 
ტენდენციების წარმომადგენლებთან, ძირითადად ანარქო-სინდიკალისტებთან და ანარქო-
კომუნისტებთან ერთად, რომელთა იდეებს ავრცელებდნენ მეოცე საუკუნის დასაწყისის 
ქართველი ანარქისტები, მათ შორის ვარლამ ჩერქეზიშვილი. მაგალითად, ისეთი მოძრაობა, 
როგორიცაა ანარქო-პრიმიტივიზმი (ცივილიზაციის უარყოფა დეინდუსტრიალიზაციის 
გზით), "ანარქო-უტოპები". „ანარქო-პაციფისტები“, არისტოკრატი ანარქისტები და ა.შ. ბოლო 
15-17 წლის განმავლობაში ანარქისტული იდეების მიმდევართა საქმიანობა ხშირად 
ასოცირდება მასობრივ ანტიგლობალიზაციის მოძრაობასთან. დღეს ანარქიზმი უფრო 
ფილოსოფიური მოძრაობაა, ვიდრე მმართველობის მოდელი.

8. 2. უცხოეთში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
1. კვარაცხელია მურმან.  «Теоретические аспекты инвестиционной политики». III 
საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია "ეკონომიკის განვითარება და 
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ბიზნესის ადმინისტრირება: სამეცნიერო მიმდინარეობები და გადაწყვეტილებები". 
უკრაინის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ეროვნული საავიაციო უნივერსიტეტი 
ეკონომიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი. უკრაინა. 23.05.2022.

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

თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის მიერ 2022 წელს, გარდა 
გეგმური თემებისა, შესრულდა შემდეგი მნიშვნელოვანი სამუშაოები

     I. 2022 წელს გამოიცა:
1. სამენოვანი ბეჭდურ-ელექტრონული საერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური 

ჟურნალი, „ეკონომისტი“,  რომელიც ინდექსირებულია ERIH PLUS-ში და აქვს DOI 
კოდი (გამოიცა 4 ნომერი);

2.  `თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო 
შრომების კრებული",  ტ. XV;

3. ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან 
70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 
მასალების კრებული (ბეჭდური და ონლაინ ვერსია) “ეკონომიკის ინოვაციური 
განვითარება: მსოფლიო გამოცდილება და პერსპექტივები”. 

  II. ინსტიტუტში 2022 წელს სულ გამოიცა 74 ნაშრომი (6  დიგიტალური საიდენტიფიკაციო 
კოდით, დანარჩენი ISSN ან  ISBN კოდით), მათ შორის:
1. მონოგრაფია საქართველოში   _ 1;
2.  ანალიტიკური ბროშურა  საზღვარგარეთ  (აკად. ვლადიმერ პაპავა) _ 2;
3. სტატიები იმპაკტ-ფაქტორიან ჟურნალებში (აკად. ვლადიმერ პაპავა) _ 1; 
4. სტატიები ჟურნალებში, რომელებიც  ინდექსირებულია ERIH PLUS-ში _ 10;
5. სტატიები ჟურნალებში და სამეცნიერო შრომათა კრებულებში  _ 29

მათ შორის
P      5.1. საქართველოში _ 27
     5.2. საზღვარგარეთ _ 2

6. სტატიები საერთაშორისო კონფერენციათა კრებულებში  _ 37
            მათ შორის:
           6.1. საქართველოში _ 36
      6.2. საზღვარგარეთ  _1

       III. ინსტიტუტის ორგანიზებით ჩატარდა:
1. ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან 
70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია -“ეკონომიკის 
ინოვაციური განვითარება: მსოფლიო გამოცდილება და პერსპექტივები”. 
2. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ეკონომიკურ მეცნიერებათა 
კომისიასთან, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტთან ერთად 
ჩატარდა საქართველოს ეკონომისტთა  IV ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია  თემაზე  _ 
„მსოფლიო ეკონომიკის არქიტექტურის ცვლილება და საქართველოს ეკონომიკის 
გამოწვევები “;
3. ინსტიტუტის  სამეცნიერო  საბჭოს  სხდომები,  რომელზედაც  მოსმენილი იქნა  25 

სამეცნიერო მოხსენება.
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IV. გამოქვეყნდა საგაზეთო სტატიები და ინტერვიუ, ასევე  გადაიცა არაერთი სატელევიზიო 
ინტერვიუ. 

V. დაარსდა ინსტიტუტის გაზეთი – „ეკონომიკა და საზოგადოება“  (დაფუძნების 
ინიციატორი და მთავარი რედაქტორი – პროფესორი რამაზ აბესაძე, საექსპერტო-
საკონსულტაციო საბჭოს თავმჯდომარე – აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა). გაზეთის, როგორც 
მასმედიის ნებისმიერი საშუალების, მთავარი ფუნქციაა, საზოგადოებას მიაწოდოს სწორი 
ინფორმაცია ქვეყანაში და მსოფლიოში მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებზე. იგი 
განსაკუთრებით ორიენტირებულია ეკონომიკური პრობლემების გაშუქებაზე, თუმცა, 
რადგან ეკონომიკა ორგანულადაა დაკავშირებული საზოგადოების ნებისმიერ სფეროსთან, 
მასში ასევე აისახება ადამიანთა საქმიანობის სხვა მიმართულებებიც (განათლება, 
მეცნიერება, კულტურა, სპორტი და ა, შ,),  გაზეთში ქვეყნდება კვალიფიციური ექსპერტული 
შეფასებები, სამეცნიერო და პოპულარული სტატიები, ინტერვიუები, შეხედულებები, 
რეკლამები, განცხადებები. მასში, ბუნებრივია, აისახება უნივერსიტეტში (თსუ), მის 
ფაკულტეტებზე და სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებში მიმდინარე მნიშვნელოვანი 
პროცესები. მასში ასევე აისახება სტუდენტთა (დოქტორანტები, მაგისტრანტები, 
ბაკალავრები)  მოსაზრებები და შეხედულებები.

VI. გრძელდა მუშაობა „დიდი ქართული ეკონომიკური ენციკლოპედიის გამოსაცემად“. 

VII. ინსტიტუტის გამომცემლობის მიერ მომზადდა 2 სამეცნიერო შრომათა კრებული, 
ჟურნალის 4 ნომერი. 

VIII. ინსტიტუტის თანამშრომლები არიან არაერთი საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალისა 
და შრომათა კრებულების სარედაქციო კოლეგიის წევრები, სადისერტაციო და სამაგისტრო 
ნაშრომების რეცენზენტები და სხვა.

ინსტიტუტის დირექტორი, სამეცნიერო
საბჭოს თავმჯდომარე, ეკონომიკის
 მეცნიერებათა დოქტორი, პროფ.                                                                                     რ. აბესაძე



ანგარიშის ფორმა №1
(სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებისა და უნივერსიტეტთან არსებული
დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებისთვის)

2022 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში
თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი:
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით;
პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები

ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება ( 2015-2022)

1. ენის დოკუმენტირებისა და კვლევის თანამედროვე ტექნოლოგიები, 2015 წლიდან -
მიმდინარე

ძირითადი მიმართულებები:

1. ქართული დიალექტური კორპუსის განვითარება და მის ბაზაზე დიდი ქართული
დიალექტური ლექსიკოგრაფიულიო ბაზის ფორმირება;

2. ქართული სამეცნიერო მეტაენის კორპუსის განვითარება;
3. გაწეული სამუშაოს თეორიული ანალიზი, აღწერა, პუბლიკაცია, ინტერნაციონალიზაცია.

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

1. 1. მარინა ბერიძე – პროგრამის ხელმძღვანელი;

2. ზაალ კიკვიძე – მიმართულების ხელმძღვანელი;

3. ციცინო კვანტალიანი – მიმართულების თანახელმძღვანელი;

4. ლია ბაკურაძე – მიმართულების ხელმძღვანელი;

5. ნინო შარაშენიძე – მიმართულების თანახელმძღვანელი;

6. რუსუდან ლანდია, სპეციალისტი, ლინგვისტი,

7. ელენე ნაპირელი – სპეციალისტი, ლინგვისტი,

8. დიანა ანფიმიადი, სპაციალისტი, ლინგვისტი;

9. მაია ბარიხაშვილი, სპაციალისტი, ლინგვისტი.
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10. რუსუდან პაპიაშვილი, სპეციალისტი

მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა განყოფილება

1. ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა შედარებითი ლექსიკა (2015-2022)
2. „ლეზგიური ენების ისტორიულ-შედარებითი გრამატიკა“, 2015-2023
3. აფხაზურ-ქართული ფრაზეოლოგიური ლექსიკონი

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

ლევან აზმაიფარაშვილი (შემსრულებელი),რომან ლოლუა (შემსრულებელი),ნათია ფონიავა
(შემსრულებელი)

ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილება

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი:

1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით;
პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები

1. ადამიანის ცნებასთან დაკავშირებული ლექსიკის იდეოგრაფიული კლასიფიკაცია;
ენათმეცნიერება: ლინგვოკულტუროლოგია, ლექსიკოგრაფია; 2021-2025;

2. ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების დამაარსებლისა და პირველი ხელმძღვანელის,
საქართველოს ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის – თინათინ შარაძენიძის –
ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია (ენათმეცნიერება); კონფერენციის
მოსამზადებელი პერიოდი – 2022 წლის იანვარი-მაისი; კონფერენციის თარიღი – 25.05.2022.

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

1. სალომე ომიაძე – პროექტის ხელმძღვანელი;

პროექტის მონაწილეები (მათი როლი იცვლება კონკრეტული ამოცანის შესაბამისად, იქნება ეს
თეორიული მასალის დამუშავება, ემპირიული მასალის მოძიება თუ სხვა):

გვანცა გვანცელაძე; ლევან კოჭლამაზაშვილი; თამარ ლომთაძე; ქეთევან მარგიანი;

მედეა ღლონტი.

2. სალომე ომიაძე – პროექტის ხელმძღვანელი (მთავარი მომხსენებელი);

პროექტის მონაწილეები:

გვანცა გვანცელაძე (მომხსენებელი);ლევან კოჭლამაზაშვილი (მომხსენებელი);თამარ ლომთაძე
(მომხსენებელი);ქეთევან მარგიანი (მომხსენებელი);მედეა ღლონტი (მომხსენებელი).
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ქართველურ ენათა განყოფილება

1. რამდენიმე დამოკიდებულ-წინადადებიანი რთული ქვეწყობილი წინადადება,
ზერთული წინადადება, სხვათა სიტყვა სვანურში

2. ქცევის რაობა (ოპოზიციის წევრები, ქცევის მორფემები თანამედროვე სვანურში, ქცევა
გარდამავალ და გარდაუვალ ზმნებში, უქცეო ზმნები, ქცევის კატეგორიის შესწავლის
ისტორიიდან).
შორისდებული (შორისდებულის რაობა და ფუქნქციები; შორისდებულთა ჯგუფები
შინაარსის მიხედვით).
უარყოფა (ნეგაცია) სვანური ენის დიალექტ-კილოკავებში.

1. რამდენიმე დამოკიდებულ-წინადადებიანი რთული ქვეწყობილი წინადადებისა და
ზერთულის სინტაქსთან დაკავშირებული საკითხები გაანალიზებულია მდიდარი სა-
ილუსტრაციო მასალათა (ბალსზემოურის, ბალსქვემოურის, ლაშხურისა და ლენტე-
ხურის, ასევე ჩოლურული მეტყველებისა და ლახამულური კილოკავის) მონაცემებზე
დაყრდნობით, როგორც ჩვენ მიერ წლების განმავლობაში საველე პირობებში მოძიე-
ბული, ასევე გამოქვეყნებული სვანური ტექსტებიდან („სვანური ენის ქრესტომათიი-
დან“ და „სვანური პროზაული ტექსტების“ ოთხივე ტომიდან).

პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული რამდენიმე საკითხი სვანურ დიალექტ-

კილოკავებაზე დაყრდნობით წაკითხულია სხვადასხვა კონფერენციებზე (როგორც

საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ ) და დაიბეჭდა სხვადასხვა კრებულებში.

2. ქცევა. სვანურში ქცევის მიხედვით ოპოზიციის ოთხი წევრი გამოიყოფა: საარვისო,

სათავისო, სასხვისო და საზედაო. მაქცევრები სვანურშიც თითქმის იგივეა, რაც

ქართულში. ერთადერთი თავისებურება შეიმჩნევა სასხვისო ქცევის მესამე პირის -ო-

ფორმანტთან. ქცევის მორფემები თანამედროვე სვანურში ერთგვარად განსხვავებული

სახითაა წარმოდგენილი, ერთი მხრივ, უზმნისწინო ფორმებში, ხოლო, მეორე მხრივ,

ზმნისწინიანებში. ზმნისწინიან ფორმებში, უზმნისწინოთაგან განსხვავებით, ქცევათა

გამომხატველი პრეფიქსები ზოგჯერ არაა წარმოდგენილი იმ შემთხვევაში, როდესაც

მათთვის სარედუქციო პოზიცია წარმოიქმნება, ასეთ პოზიციაში ისინი, ჩვეულებრივ,

ნულთან არიან გათანაბრებული.

შორისდებული. სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოთქმული მოსაზრების თანახმად:
„სვანური ენა შორისდებულებით მდიდარი არ არის“, მიუხედავად ამისა,
შორისდებულთა ის ჯგუფები, რომელიც სვანურში დიალექტების მიხედვით
გამოიყოფა, საკმაო სისრულით ასახავს და გადმოგვცემს ამ ენაზე მეტყველთა ემოციურ
სურათს.
სვანურში არსებული შორისდებულები, სხვა ენათა მსგავსად, პირობითად ორ
ძირითად სემანტიკურ ჯგუფში ერთიანდება, ესენია: ემოციური და იმპერატიული
შორისდებულები, რომლებიც თავის მხრივ კიდევ იყოფა ქვეჯგუფებად: ნატვრისა,
მოწონება-სიხარულისა, აღტაცებისა, მწუხარებისა, ზიზღისა, დანანება-სიბრალულისა,
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გაწყრომა-დატუქსვისა და დამუქრებისა, გაკვირვება-გაოცებისა, ხვეწნა-მუდარისა,
მწუხარება-სინანულისა, მოთქმა -გოდებისა დასტურისა, მოწოდებისა, დაცინვა-
ნიშნისმოგებისა, მოფერება-დაყვავებისა, დალოცვისა, ბრძანებისა, დაძახებისა,
აკრძალვისა...

ნეგაცია. ქართულში, რამდენადაც ცნობილია, უარყოფით წინადადებას სამი ნაწილაკი

გამოხატავს: 1. კატეგორიული და მკაფიოდ გამოხატული უარყოფის ნაწილაკი არ, 2.

შესაძლებლობის ფარგლებით შეზღუდული ვერ და 3. აკრძალვითი ბრძანებითის სპეციალური

უარყოფითი ნაწილაკი ნუ (ა. შანიძე). ცხადია, მკვლევართა მიერ გამოწვლილვითაა

შესწავლილი ამ ნაწილაკების განაწილება ზმნის სხვადასხვა დროისა და კილოს ფორმებთან

(ზ. ჭუმბურიძე, ბ.. ჯორბენაძე, მ. მიქელაძე...). ამასთანავე, დადგენილია ისიც, რომ მთის

იბერიულ-კავკასიურ ენებში, გარდა წოვა-თუშურისა, მხოლოდ ოდენნაწილაკებიანი უარყოფა

გვაქვს, რაც აღნიშნული სისტემის სიძველეზე მიუთითებს (დ. იმნაიშვილი). რაც შეეხება

სვანურს, იგი საკმაოდ მდიდარია უარყოფითი ნაწილაკებითა და კავშირებით, რომელთა

გავრცელების არე და მნიშვნელობა, ცხადია, სხვადასხვაგვარია სვანურ დიალექტ-კილოკავთა

მიხედვით.

პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული რამდენიმე საკითხი სვანურ დიალექტ-

კილოკავებაზე დაყრდნობით მომზადდა დასაბეჭდად.

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

1. ნატო შავრეშიანი, ლელა გიგლემიანი

2. მედეა საღლიანი

სამეცნიერო ტერმინოლოგიისა და თარგმნითი ლექსიკონების განყოფილება

ქართული ტერმინთბანკი (ტერმინთსაცავის) შექმნა (2014 – 2025)

პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ლია ქაროსანიძე (ხელმძღვანელი, მკვლევარი), ნათელა მუზაშვილი - მკვლევარი, ტერმინოლოგი, მარინე
ოსაძე - მკვლევარი, ტერმინოლოგი, ნინო დათეშიძე - მკვლევარი, ტერმინოლოგი, ლინდა გიორგაძე -
ახალგაზრდა მკვლევარი, დავით კვაშილავა - პროგრამისტი;

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ქართული ტერმინთბანკის პროგრამის შექმნა ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ტერმინოლოგიის
განყოფილებამ 2014 წელს დაიწყო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან და ეროვნულ
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ბიბლიოთეკასთან ერთად. 2017 წელს საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში
საზოგადოებას წარვუდგინეთ ქართული ტერმინთბანკის პროექტი და დავიწყეთ მისი შევსება,
საქართველოში არსებული რეალური ვითარების გამო, ვგულისხმობთ ტერმინოლოგიური მუშაობის
კოორდინაციის მოშლას, ქართული ტერმინთბანკი განსხვავებული პრინციპებითაა შექმნილი, ეს არ
არის მხოლოდ ნორმატიული ლექსიკონების კრებული, რადგან ბოლო წლებში ნორმატიული
ლექსიკონები საქართველოში არ იქმნება, ძველი ლექსიკონები კი სარედაქციოა. სწორედ ამიტომ
ავირჩიეთ ეს გზა და ქართულ ტერმინთბანკში სრულიად განსხვავებული ფუნქცია დავაკისრეთ:
ქართულ ტერმინთბანკში თავმოყრილი მასალა შესანიშნავი საშუალებაა ე.წ. შედარებითი

ტერმინოლოგიისათვის. ჩვენი აზრით, გაუმართლებელია არსებული ქართული ტერმინოლოგიური
მასალის უგულებელყოფა და ინგლისურიდან რომელიმე ტერმინოლოგიური ლექსიკონის თარგმნა.
ოდითგანვე დადგენილი წესის თანახმად, ტერმინების ცნების შესწავლის გარეშე ტერმინის
მექანიკურად გადმოტანა არამეცნიერულია. ლექსიკოგრაფია ლექსიკოლოგიის, ანუ სამეცნიერო
კვლევების, გარეშე გაუმართლებელია. საქართველოში კი ბოლო წლებში მატულობს ორ- ან სამწლიანი
პროექტებით ნაჩქარევად და ყოველგვარი კოორდინაციის გარეშე შექმნილი ტერმინოლოგიური
ლექსიკონები, შესაბამისად, იმატებს სინონიმური და ხშირად მხოლოდ ტრანსლიტერაციით
გადმოტანილი ტერმინები, ამ ვითარების გათვალისწინებით ქართული ტერმინთბანკში
უპირველესად უნდა შევისწავლოთ ქართული დარგობრივი ტერმინოლოგია, ყველა სინონიმი და
სიჭრელის დასაძლევად დავადგინოთ ნორმატიული ტერმინები. სწორედ ქართული
ტერმინოლოგიური მასალის სრულად შესწავლა, გაანალიზება გახდება საფუძველი სხვადასხვა
დარგის ნორმატიულ ლექსიკონების ახალი რედაქციებისა და თუ საერთოდაც ახალი ლექსიკონების
შესაქმნელად, როგორც არაერთხელ აღგვინიშნავს.
ქართულ ტერმინთბანკში თავს იყრის უმნიშვნელოვანესი მასალა, კერძოდ:
1. სხვადასხვა დროის დარგობრივი ლექსიკონები;
2. ინსტიტუტში დაცული ხელნაწერი ფონდები;
3. უმნიშვნელოვანესი ოქმები, რომლებშიც XX საუკუნის ტერმინოლოგიური საკითხების შესახებ
გამართული სხდომების ჩანაწერებია დაცული;
4. დარგის სპეციალისტების მიერ სხვადასხვა დროს გამოთქმული შენიშვნები;
5. ძველი ქართული ტერმინოლოგიური მასალა;
6. არასალიტერატურო ფონდი;
7. სხვადასხვა გაზეთში შემონახული ტერმინოლოგიური მასალა;
8. ტერმინოლოგიასთან დაკავშირებული ბიბლიოგრაფია თემატური საძიებლებით.

ქართული ტერმინთბანკის შექმნაში რამდენიმე უწყებაა ჩართული და ამ მხრივ თითქმის
ყოველ წელს სიახლე გვაქვს, ვგულისხმობთ იმას, რომ თანდათან მეტი უწყება და ხალხი იღებს ამ
უმნიშვნელოვანეს საქმეში მონაწილეობას. ქართულ ტერმინთბანკს ვქმნით:
1. თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
2. საქართველოს ვუკოლ ბერიძის სახელობის ტერმინოლოგიური ასოციაცია
3. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
4. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
5. საქართველოს სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
6. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინსტიტუტი ტექინფორმი

ტერმინთბანკს შემდეგი ფუნქციები აქვს: აქ იძებნება სიტყვის
ა) სიტყვის განმარტება

ბ) სიტყვის წარმომავლობა;
გ) სიტყვის შედგენილობა;
დ) ტერმინები მაწარმოებლების მიხედვით
ე) დარგი
ვ) ბარბარიზმი
ზ) სინონიმი
თ) გამოუქვეყნებელი ტერმინოლოგიური მასალები
ი) სიტყვის ფუძის/ძირის მიხედვით;
კ) არასალიტერატურო მასალა;
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ლ) ძველი ქართული მასალა;
მ) სპეციალისტთა შენიშვნები;

ქართულ ტერმინთბანკს საბოლოოდ სამი ძირითადი დანიშნულება ექნება:
1.პრაქტიკული - მთარგმნელი მოძებნის სიტყვის შესატყვისს სხვადასხვა ენაზე (ჯერჯერობით
ქართული ტერმინთბანკის მასალა სამენოვანია: ქართულ-ინგლისურ-რუსული);
2.სამეცნიერო - სამეცნიერო მუშაობისათვის უმნიშვნელოვანესია ქართულ ტერმინთბანკში
თავმოყრილი მასალა, კერძოდ, ეს იქნება, სხვადასხვა საკითხზე ლიტერატურის თუ ნებისმიერი
მახასიათებლით მასალის მოძიება: ტერმინთმაწარმოებლების, აგებულების, წარმომავლობის
მიხედვით ტერმინების ძიება, ასევე შესაძლებელია ისტორიული ფორმების მოძიებაც; შეგვიძლია
ვიცოდეთ ქართულ და არაქართულ ტერმინთა რაოდენობაც ამა თუ იმ ლექსიკონში, შეგვიძლია ისიც
გავიგოთ, როდის რა ხასიათისა იყო ქართული ტერმინოლოგია: უფრო ქართული და საერთაშორისო
და სხვ.
3.შემეცნებითი: ქართული ტერმინთბანკში თავს იყრის უიშვიათესი ისტორიები ქართულში უკვე
დამკვიდრებული ტერმინებისა, მაგალითად, აქ ნახავთ ისტორიას ტერმინ შვებულების შესახებ,
რომელიც ვუკოლ ბერიძეს შეუქმნია, რის გამოც მისთვის ერთხელ ქუჩაში დაუცინიათ (მოგონების
ავტორია ვახტანგ ბერიძე). ეს ისტორია კონკრეტულად შვებულება სიტყვას ებმის. აქ იპოვით
მაგალითად ილია ჭავჭავაძის მიერ შექმნილ ტერმინებს და სხვ.

მეტყველების კულტურის განყოფილება
1. პროექტისათვის „ქართული ენის კომპოზიტთა ლექსიკონი“ შეიქმნა ელექტრონული ვერსია,
შემუშავდა რეკომენდაციები, მომზადდა ორთოგრამები და განხორციელდა შევსება-
რედაქტირება.

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

შემუშავდა ნორმათა ახალი რედაქციები:

1. თ.ვაშაკიძე − მსაზღვრელი ნაცვალსახელის შეთანხმება საზღვრულთან
ბრუნვასა და რიცხვში

2. თ.ვაშაკიძე − ატრიბუტული მსაზღვრელი არსებითი სახელის შეთანხმება საზღვრულთან
ბრუნვასა და რიცხვში

3. თ. ვაშაკიძე −დანართიან სათაურ-სახელწოდებათა მართლწერა

4. თ. ვაშაკიძე − სახელისა და გვარის მართლწერა

5. თ. ვაშაკიძე − ნათესაური ურთიერთობის აღმნიშვნელი სახელები ატრიბუტულ
მსაზღვრელად

6. ქ. დათუკიშვილი − მე, ვე, ღა, ღაცა ნაწილაკიანი სახელები

7. ნ.ჯორბენაძე − ზედსართავი სახელების წარმოება ბერძნულიდან მომდინარე მა-ზე
დაბოლოებულ არსებით სახელთაგან
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2. 1. ადამიანის ცნებასთან დაკავშირებული ლექსიკის იდეოგრაფიული კლასიფიკაცია;
ენათმეცნიერება: ლინგვოკულტუროლოგია, ლექსიკოგრაფია; 2021-2025.

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
გვანცა გვანცელაძე – წინაპრების აღმნიშვნელ ლექსემათა აღნუსხვა და მათი ფორმობრივ-
სემანტიკური ანალიზი;

ლევან კოჭლამაზაშვილი – სოციალური (არანათესაური) ურთიერთობების აღმნიშვნელი
ლექსიკის შესწავლა;

თამარ ლომთაძე – მშობლებსა და შვილებთან დაკავშირებული ლექსიკური ერთეულების
აღნუსხვა-შესწავლა;

ქეთევან მარგიანი – შთამომავლების აღმნიშვნელთა აღნუსხვა და მათი ფორმობრივ-
სემანტიკური ანალიზი;

სალომე ომიაძე – ქორწინების გზით შეძენილ ნათესავთა აღმნიშვნელების
ლინგვოკულტუროლოგიური ანალიზი;

მედეა ღლონტი – ნათელმირონობასთან დაკავშირებული ლექსიკური მასალის ფუნქციურ-
სემანტიკური ანალიზი.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1) დასრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო
მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები

პროექტის დასახელება: ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა შედარებითი ლექსიკა

მეცნიერების დარგი: ენათმეცნიერება

სამეცნიერო მიმართულება: იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება

პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები: 2015-2022.

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

ლევან აზმაიფარაშვილი (შემსრულებელი)

2. „ლეზგიური ენების ისტორიულ-შედარებითი გრამატიკა“, 2015-2023

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. რ. ლოლუა (შემსრულებელი)

2. პროექტის მიზანია ადამიანის ცნებასთან დაკავშირებული ლექსიკის იდეოგრაფიული
აღწერა. საბოლოო შედეგის მისაღწევად საანგარიშო წელს საკვლევ თემად განისაზღვრა
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ნათესაობის ლექსიკა – ნათესაობის ზოგადი აღმნიშვნელები და კონკრეტულ ნათესაურ
დამოკიდებულებათა სახელმდებელი ლექსემები. პროექტის მონაწილეებმა
ინდივიდუალურად იმუშავეს საკუთარი ჯგუფის ერთეულთა გამოსავლენად, რაც შეეხება
კვლევის კონკრეტულ შედეგებს, ისინი ჯერ განყოფილების სხდომებზე განიხილებოდა,
ხოლო შემდეგ უფრო ფართო მსჯელობის საგანი ხდებოდა საინსტიტუტო სამეცნიერო
სესიებზე.

2022 წლის 17-19 მაისს გამართულ სამეცნიერო სესიაზე „არნოლდ ჩიქობავას
საკითხავები, XXXIII“, პროექტის მონაწილეებმა საკვლევ საკითხთან დაკავშირებით წაიკითხეს
შემდეგი მოხსენებები: შვილის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართველ ებრაელთა მეტყველებაში (თ.
ლომთაძე); ნათესაობის აღმნიშვნელი ზოგი სვანური ლექსემის მიმართება ქართველურ
ენობრივ სივრცესთან (სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი) (ქ. მარგიანი); მაკროკონცეპტ
„ნათესავის“ აღმნიშვნელები“ (ს. ომიაძე); ნათლისღებასთან დაკავშირებული ლექსიკის უკუფენილი
ფუნქციური სემანტიკისათვის ქართულში (ნათლია და ნათლიდედა) (მ. ღლონტი) (სესიის მასალები იხ.
https://ice.ge/of/wp-content/uploads/2022/05/XXXIII-%E2%80%93-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9C.-
%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%
E1%83%A1-
%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%95%E
1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E2%80%93-2022.pdf ).

განყოფილების თანამშრომლებმა პროექტის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოს შედეგები
ასევე წარადგინეს ინსტიტუტის 81-ე სამეცნიერო სესიაზე (20-22 დეკემბერი):

გ. გვანცელაძე, ცნებათა და ენობრივ ნიშანთა მიმართება ქართულ და აფხაზურ ნათესაობის
ტერმინოლოგიაში; თ. ლომთაძე, შვილის შეძენასა და ბავშვების რელიგიურ რიტუალებთან
დაკავშირებული ლექსიკა ებრაელთა ქართულ მეტყველებაში; ქ. მარგიანი, კვლავ ნათესაობის ლექსიკის
შესახებ (სვანურ-ქართული მიმართებები); ს. ომიაძე, საქორწილო რიტუალის მონაწილეთა
აღმნიშვნელების – „ძმადი“, „მდადი“ – ლინგვოკულტურული მნიშვნელობისათვის; მ. ღლონტი,
ქართული ნათელმირონობის საღვთისმეტყველო ფუნქციურ-სემანტიკური წანამძღვრები
(მართლმადიდებლური საეკლესიო სამართლის მიხედვით) (სესიის მასალები იხ. https://ice.ge/of/wp-
content/uploads/2022/12/institutis-samecniero-sesia_2022.pdf ).

ნათესაობის ზოგად აღმნიშვნელებს მიეძღვნა ს. ომიაძის პუბლიკაცია:
მაკროკონცეპტი „ნათესავი“ ქართულ ლინგვოკულტურაში, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის ქართული ენის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული „ქართველური
ენათმეცნიერება“, VIII, ISSN 2346-8106, თბილისი, თსუ გამომცემლობა, 2021-2022, 9 გვ. (გვ. 86-94).

ნათესაობის აღმნიშვნელი სიტყვები ერთ-ერთ უძველეს ლექსიკურ ფენას მიეკუთვნება და მათ,
როგორც ენის ძირითადი ლექსიკური ფონდის შემადგენლებს, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება
ქართული ლინგვოკულტურული სივრცის დასახასიათებლად. ჩვენამდე მოღწეულ პირველსავე
ლიტერატურულ ძეგლში გვხვდება როგორც კონკრეტულ ნათესაურ დამოკიდებულებათა
სახელმდებელი ლექსემები (სისხლით ნათესავისა და ქორწინების გზით შეძენილი ნათესავის
აღმნიშვნელი ათზე მეტი ერთეული), ასევე ზოგადი ნათესაობის აღმნიშვნელი ტერმინები. „ნათესავი“,
როგორც ცნების სახელი, გრძელი სინონიმური რიგის წევრია, როგორც ჰიპერონიმი, ნათესაობის
ტერმინთა მთელ სისტემას გულისხმობს, როგორც მაკროკონცეპტი კი – ყველა სახის ნათესაურ
დამოკიდებულებას მოიცავს. აქედან გამომდინარე, მაკროკონცეპტ ნათესავის მეტ-ნაკლებად სრული
აღწერისათვის საჭიროა გაერთიანდეს ყველა იმ ლინგვისტური და ეთნოგრაფიული კვლევის შედეგები,
რომლებიც ქართულ ნათესაურ დამოკიდებულებებსა და მათს ენობრივ-დისკურსულ აღმნიშვნელებს
უკავშირდება. სწორედ ამ მიზნით საანგარიშო წელს შევუდექით თემატური ბიბლიოგრაფიის შექმნას
და დღეისათვის ეს არასრული ნუსხა 73 ერთეულს ითვლის.

დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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1. დამუშავდა სპეციალური სამეცნიერო ლიტერატურა (არნ. ჩიქობავას, ილ. ცერცვაძის, მ.
ალექსეევის, ბ. ატაევის, ნ. არდოტელის, ე. ბოკარიოვის, ბ. გიგინეიშვილის, ტ. გუდავას, გ.
კლიმოვის, ბ. კომრის, ს. ნიკოლაევისა და ს. სტაროსტინის, ნ. ტრუბეცკოის, ს. ხაიდაყოვის, მ.
ხალილოვისა და სხვა მკვლევართა ნაშრომები) და გაანალიზდა სხვადასხვა წყაროებიდან
ამოკრებილი ემპირიული მასალა. ნაშრომში ყურადღება დაეთმო ზმნის შედარებით-
შეპირისპირებით ანალიზს. გაანალიზდა, კერძოდ, საკვლევ ენათა ზმნური ფუძეები, ზმნური
მორფემები და სემანტიკა. ნაშრომის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაეთმო ხუნძურ-ანდიურ-
დიდოურ ენათა ზმნურ ფუძეთა სტრუქტურისა და ისტორიული სიტყვაწარმოების
საკითხებს. შესწავლილ იქნა რთული (კომპოზიტური) ზმნები, რომლებიც მიღებულია მყარი
ფრაზეოლოგიური შესიტყვებებისაგან. ამგვარი ზმნები წარმოების თვალსაზრისით ავლენენ
მსგავს სტრუქტურულ-სემანტიკურ ნიშნებს ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში და ამავე
დროს გვიჩვენებენ თვალსაჩინო სხვაობას ქართველურ ენათა სათანადო მონაცემებთან.
ნაშრომში შედარებით შეპირისპირებითი თვალსაზრისით გაანალიზდა, აგრეთვე, ხუნძურ-
ანდიურ-დიდოურ ენათა ზმნისართების სტრუქტურა და სემანტიკა.

2. 2022 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.

3. ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების დამაარსებლისა და პირველი ხელმძღვანელის,
საქართველოს ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის – თინათინ შარაძენიძის –
ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია; კონფერენციის მოსამზადებელი პერიოდი
– 2022 წლის იანვარი-მაისი; კონფერენციის თარიღი – 25.05.2022.

4. საეკლესიო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი, რუსულ-ინგლისური შესატყვისებით.
2015-2022 , ქართველოლოგია, ლექსიკოგრაფია.

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. სალომე ომიაძე – პროექტის ხელმძღვანელი (მთავარი მომხსენებელი);

პროექტის მონაწილეები:

გვანცა გვანცელაძე (მომხსენებელი);

ლევან კოჭლამაზაშვილი (მომხსენებელი);

თამარ ლომთაძე (მომხსენებელი);

ქეთევან მარგიანი (მომხსენებელი);

მედეა ღლონტი (მომხსენებელი).

პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
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2. ლია ქაროსანიძე (მკვლევარი), მაია აბალაკი (მკვლევარი), ეთერ საბანაძე (მკვლევარი), ლალი ხუჭუა
(მკვლევარი(, ლინდა გიორგაძე (ახალგაზრდა მკვლევარი).

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

1. 2022 წლის იანვრიდან დაიგეგმა თ. შარაძენიძის სამეცნიერო მემკვიდრეობის განხილვა-
შეფასება თანამედროვე ზოგადენათმეცნიერულ ტენდენციათა კონტექსტში – პროექტის
თითოეულ მონაწილეს დაევალა მეცნიერის ერთი კონკრეტული ფუნდამენტური ნაშრომის
აღნიშნული კუთხით განხილვა, რისი შედეგებიც წარმოდგენილ იქნა 25 მაისს გაიმართულ
საჯარო სხდომაზე:

სალომე ომიაძე – თინათინ შარაძენიძე – ღვაწლმოსილი მეცნიერი და მადლმოსილი პიროვნება
ქეთევან მარგიანი – თინათინ შარაძენიძე – სვანური ენის მკვლევარი
მედეა ღლონტი – თინათინ შარაძენიძე ენათა კლასიფიკაციის საფუძვლების შესახებ
გვანცა გვანცელაძე – თინათინ შარაძენიძე ენისა და მეტყველების ურთიერთმიმართების შესახებ
თამარ ლომთაძე – თინათინ შარაძენიძის ნაშრომი „თანამედროვე ენათმეცნიერების თეორიული
საკითხები“
ლევან კოჭლამაზაშვილი – თინათინ შარაძენიძის ნაშრომი „ი. ა. ბოდუენ დე კურტენეს ლინგვისტური
თეორია და მისი ადგილი XIX- XX საუკუნეთა ენათმეცნიერებაში“.

შესრულებული სამუშაოს შედეგად გამოსაცემად მომზადდა თინათინ შარაძენიძის
ხსოვნისადმი მიძღვნილი წიგნი, რომელშიც, სხვა საინტერესო მასალასთან ერთად, პირველად
დაიბეჭდება მეცნიერის შრომათა ბიბლიოგრაფია, ასევე პირველად გამოქვეყნდება მის მიერ ჩაწერილი
სვანური ტექსტები. „თინათინ შარაძენიძე ადრე გამოაკლდა ჩვენს სპეციალისტთა წრეს, მას ბევრი
ჰქონდა სათქმელი; რაც თქვა, თქვა ანგარიშგასაწევად, დამაჯერებლად, მისგან მეცნიერება ბევრს
მოელოდა, უთქმელი ბევრი დარჩა, რაც თქვა, ისიც საკმარისია იმისათვის, რომ ამ მაღალნიჭიერი და
შრომისმოყვარე სპეციალისტის სახელი პატივით იხსენიებოდეს ჩვენს მეცნიერებაში“ (არნ. ჩიქობავა).

2. სამეცნიერო ტერმინოლოგიისა და თარგმნითი ლექსიკონების განყოფილება
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო ტერმინოლოგიისა და თარგმნითი ლექსიკონების

განყოფილებამ იმუშავა საეკლესიო ტერმინოლოგიის ქართულ-ინგლისურ-რუსულენოვან
ლექსიკონზე. ამ სფეროს ტერმინები ნაკლებადაა დამუშავებული, შესაბამისად, ხშირია უზუსტობანი
განმარტებით თუ სხვა ტიპის ლექსიკონებში. იმისათვის, რომ შეიქმნას ნორმატიული ლექსიკონი, ის
უნდა ეფუძნებოდეს სამეცნიერო კვლევებს. შესაბამისად, ამ განყოფილების ჯგუფმა ცალ-ცალკე
დაამუშავა საეკლესიო ტერმინოლოგიის სხვადასხვა თემატური ჯგუფი (სასულიერო პირთა
შესამოსელი, საეკლესიო ნივთები, სასულიერო პირთა წოდებები, ლიტურგიკული წიგნების
სახელწოდებები და ა.შ.).

მუშაობის პროცესში შემოწმდა ტერმინები ჩვენს ხელთ არსებულ ყველა ნორმატიულ
ლექსიკონში (იგულისხმება ენათმეცნიერების გრიფით გამოცემული განმარტებითი და თარგმნითი
ლექსიკონები, ასევე, სხვა ენციკლოპედიური თუ ლექსიკოგრაფიული წყაროები). განსაკუთრებული
სიხშირით საეკლესიო ტერმინები ჩუბინაშვილების თარგმნით ლექსიკონებში დასტურდება, სწორედ
ამიტომ უდიდესი ყურადღება დაეთმო ამ ლექსიკონების დამუშავებას.

სხვადასხვა წყაროს დამუშავებისას თავს იჩენდა საინტერესო ფაქტები, თუნდაც ის, რომ
ქართულმა ენამ შემოინახა ბევრი ისეთი ბერძნული ტერმინი, რომლებიც თვით ბერძნულ ენაშია
მივიწყებული... ასევე, კვლევების საფუძველზე სწორდება გარკვეული ხარვეზები ტერმინთა
განმარტებისას.

საეკლესიო ტერმინების სამენოვანი ლექსიკონი ,რომელიც მზადდება გამოსაცემად, ვფიქრობთ,
ამოავსებს თანამედროვე ქართულ ლექსიკოგრაფიულ სივრცეში არსებულ სიცარიელეს.
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3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით
დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
3.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო
მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწყებისა და
დამთავრების წლები
1. ენა და კულტურული მეხსიერების დინამიკა XX საუკუნის საქართველოს შიდა
მიგრაციების კონტექსტში (LACONIC) FR-21-336
პროექტის ვადები - 17.03.2022 – 17.03.2025
2. დიალექტური კუნძული ტრანსეთნიკურ არეალში - ქართული ენის ინგილოური
დიალექტი აზერბაიჯანში” (HE-21-873)
პროექტის ვადები: 22.12.21-22.12 24
3. ციფრულად დოკუმენტირებული და ლინგვისტურად ანოტირებული ლაზური ტექსტები
ლექსიკონითურთ HE-18-1344 .  2018-2021 (დამატებითი თარიღი 2023)

4. „კავკასიის ხალხები, კულტურები, ენები. I. ავტოქთონი მოსახლეობა - შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, საგრანტო ხელშეკრულება (CS-I-21-130 30.08.21), 2022 წ. -
პროექტის ხელმძღვანელი

5. ქართული კულტურის ეთნოლინგვისტური ენციკლოპედია ეთნოლინგვისტურ ტერმინთა
განმარტებითი ლექსიკონითურთ FR-19-21285, 2020-2023
6. „ქართული სულიერი და მატერიალური კულტურის ძეგლები: ქართულ-აფხაზურ-
კავკასიური პრაქტიკის“ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, საგრანტო
ხელშეკრულება (OTG-I-21-273 30.08.21), 2022 წ. - ძირითადი პერსონალი.
7. წეს-ჩვეულებათა და რიტუალთა ამსახველი კოლოკაციები კავკასიურ ენებში, № FR-21-2100,
პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები: 15.03.2022 ̶ 15.03.2025

8. კავკასიურ-ქართული ლექსიკონები. II.  6.2. -ჰუმანიტარული მეცნიერებანი - ენები და
ლიტერატურა, №FR-18-3659, 2019-2022
9. არსებით სახელთა კომპოზიტური წარმოება კავკასიურ ენებში (შედარებით-
შეპირისპირებითი ანალიზი). 6.2. -ჰუმანიტარული მეცნიერებანი - ენები და ლიტერატურა,
№FR-18-072, 2019-2022
10. FR -21-4768, „ქართველ ებრაელთა მეტყველების სტატუსი და მისი ადგილი ქართველურ
ენობრივ სივრცეში“
11. დედაენა - დვრიტა ქართული ეროვნული სულისა (SP-22-303), ენათმეცნიერება
(ქართველური ენათმეცნიერება), სამეცნიერო მიმართულება: 7. საქართველოს შემსწავლელი
მეცნიერებები
ქვე-მიმართულება: 7.6. ჰუმანიტარული მეცნიერებები
პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები: 30.11. 2022 - 30. 05. 2023
12. ინფორმაციული სტრუქტურა და ქართველურ ენათა ჰიპოტაქსური მოდელები,
ენათმეცნიერება, FR-21-352, 2022-2023
13. ახალგაზრდა მეცნიერეთა გრანტი, YS 21-1863, „მრავალგზისობის გამოხატვა
ქართულში“
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14. „პარატაქსულ-ჰიპოტაქსური კონსტრუქციები სვანურში“ YS-19-435, სამეცნიერო

ხელმძღვანელი ნატო შავრეშიანი

15. „სვანური ნასესხები ლექსიკის ფონეტიკურ-ფონოლოგიური და სემანტიკური ანალიზი

(ფუნდამენტურ-გამოყენებითი გამოკვლევა ლექსიკონითურთ)”, FR 18-3422,   2019-2022,

სამეცნიერო ხელმძღვანელი მედეა საღლიანი).

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ლია ბაკურაძე - პროექტის ხელმძღვანელი. ელენე ნაპირელი -კოორდინატორი, ახალგაზრდა
მკვლევარი
დიანა ანფიმიადი - ძირითადი პრსონალი, მკვლევარი
მაია ბარიხაშვილი - ძირითადი პერსონალი, მკვლევარი
.მარინა ბერიძე - ძირითადი პერსონალი, მკვლევარი

2. მარინა ბერიძე - პროექტის ხელმძღვანელი
ზაქარია ფურცხვანიძე - თანახელმძღვანელი
ლია ბაკურაძე -კოორდინატორი, მკვლევარი
მაია ბარიხაშვილი - ძირითადი პერსონალი, მკვლევარი
ელენე ნაპირელი - ძირითადი პერსონალი, მკვლევარი
მაკა თეთრაძე - ძირითადი პერსონალი, მკვლევარი
ნინო შარაშენიძე - ძირითადი პერსონალი, მკვლევარი
ჰასრათ ჰასრათოვი - ძირითადი პერსონალი, მკვლევარი
ზურაბ ოქროპირიძე - ძირითადი პერსონალი, მკვლევარი
დავით ნადარაია - ძირითადი პერსონალი, პროგრამისტი

3. მანანა ბუკია (ხელმძღვანელი), ნატო ახალაია (კოორდინატორი), ლილე თანდილავა,
ზეზვა ქავთარაძე (შემსრულებლები), მერაბ ჩუხუა (ლინგვისტ-კონსულტანტი)
4. მერაბ ჩუხუა (ხელმძღვანელი), გიორგი ომსარაშვილი (კოორდინატორი), ნუგზარ
ანთელავა, მაგომედ მაგომედხანოვი (შემსრულებლები)
5. მანანა ბუკია (ხელმძღვანელი), გიორგი ომსარაშვილი (კოორდინატორი), ნუგზარ
ანთელავა, ირმა კვაშილავა, მერაბ ჩუხუა (შემსრულებლები)
6. ნუგზარ ანთელავა (ხელმძღვანელი), მარიამ ბეჟიტაშვილი (კოორდინატორი), მერაბ
ჩუხუა, მაგომედ მაგომედხანოვი, გიორგი ომსარაშვილი (შემსრულებლები)

7. რევაზ აბაშია (პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი), ლევან აზმაიფარაშვილი (პროექტის
კოორდინატორი), ქეთევან მარგიანი (პროექტის ძირითადი პერსონალი),როსტომ ფარეულიძე
(პროექტის ძირითადი პერსონალი),ნათია ფონიავა (პროექტის ძირითადი პერსონალი)
8. . რომან ლოლუა (კოორდინატორი)
9. ლომთაძე თამარი, პროექტის ხელმძღვანელი, გოგოლაშვილი გიორგი, პროექტის
კოორდინატორი, ძირითადი მონაწილე,გუმბერიძე სალომე, პროექტის ახალგაზრდა მეცნიერი,
ძირითადი მონაწილე
10. ასოც. პროფ. სალომე ომიაძე (სამეცნიერო ხელმძღვანელი), ასოც. პროფ. მაია ლომია
(კოორდინატორი)
11. მაია ლომია (ხელმძღვანელი), რამაზ ქურდაძე (კოორდინატორი), ქეთევან მარგიანი (წევრი),
ნინო ჭუმბურიძე (წევრი), გიორგი ჯღარკავა (ახალგაზრდა მეცნიერი).
13. ხათუნა ყანდაშვილი, იკვლევს აღნიშნულ საკითხს ძველ და ახალ სალიტერატურო ქართულსა
და დიალექტებში. მენტორი − გიორგი გოგოლაშვილი, მეთვალყურეობს ახალგაზრდა მეცნიერის
სამეცნიერო საქმიანობას.
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14. 2022 წელს გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული იყო მონოგრაფიის ბეჭდურად
გამოცემა, რაც შესრულებულია და დაიბეჭდა 339 გვერდიანი ნაშრომი, რომლის ონლაინ
პრეზენტაცია გაიმართა 2022 წლის 10 ივნისს 12 საათზე Zoom პლატფორმის მეშვეობით.

15. პროექტის მეოთხე (დამატებითი) პერიოდი დაეთმო გამოსაცემად მომზადებული
ორტომეულის _ მონოგრაფიისა „სვანური ნასესხები ლექსიკის ფონეტიკურ-ფონოლოგიური და
სემანტიკური ანალიზი (500 გვერდის მოცულობის)“ და ლექსიკონის „ნასესხებ სიტყვათა
ლექსიკონი სვანურში (500 გვერდის მოცულობის)“ რედაქტირება-კორექტირებას.

პროექტის ფარგლებში დაიბეჭდა და დასაბეჭდად მომზადდა რამდენიმე სტატია და
საკონფერენციო თეზისი, ასევე მივიღეთ მონაწილეობა როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხოურ
კონფერენციებში.
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. 1. კვლევის მიზანია მე-20 საუკუნის სასქართველოს მასობრივი მიგრაციების მარშრუტების თვალის
გადევნება, ამ მიგრაციების პირველი და მეორე თაობისმონაწილეთა მონათხრობის მიხედვით
მიგრაციის პროცესების სურათის აღდგენა, ქართული დიალექტების სივრცული განფენილობისა და
შიდადიალექტური დიფერენციაციის ახალი მდგომარეობის აღწერა, ინტერდისციპლინური
კვლევისათვის მასალის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, კვლევის შედეგების თეორიული
განზოგადება და ინტერნაციონალიზაცია. კვლევის ამოცანებია: მე-20 საუკუნის ძირითადი
მიგრაციული ნაკადების შესწავლა, დოკუმენტირება, კარტოგრაფირება; რჩეული მიგრაციული
ტექსტების გამოსაცემად მომზადება; მიგრანტთა მეტყველების ნიმუშების ენათმეცნიერული ანალიზი
_ მონოგრაფიული კვლევა; მხატვრულ-დოკუმენტური ნარკვევი მიგრაციების თემაზე; პროექტის
შედეგების წარმოდგენა მიგრაციების მულტიმოდალური მოდელირების კორპუსული ინსტრუმენტით
(Wiki-Migra). კორპუსულ მასალაზე დაყრდნობით წარიმართება კვლევა როგორც ტრადიციული
ლინგვისტიკის, ისე კუნძულური დიალექტოლოგიისა და სოციოლინგვისტიკის დისციპლინური
პლატფორმიდან. გამოყენებული იქნება დოკუმენტირებისა და კვლევის კორპუსული მეთოდოლოგია.
დიალექტური კვლევის მიზნით მოპოვებული მასალის ფართო ინტერდისციპლინური მნიშვნელობით
გააქტიურება ახალი ისტორიოგრაფიული დარგის ზეპირი იტორიის კვლევის მეთოდოლოგიით.
მომზადდება მონოგრაფია საქართველოს შიდა მიგრაციების შესახებ, ასევე მომზადდება გამოსაცემად
რჩეული მიგრაციული ტექსტები, რომლებიც ასევე განთავსდება ქართული დიალექტური კორპუსის
მიგრაციულ ქვეკორპუსში; მონაცემების ვიზუალიზაცია მოხდება კარტოგრაფიულ პლატფორმაზე.
პროექტის ფარგლებში შესრულდება მხატვრულ-დოკუმენტური ნარკვევი, რაც ხელს შეუწყობს
საკითხის პოპულარიზაციას. ინგლისურენოვანი სტატია რეიტინგულ ჟურნალში ხელს შეუწყობს
საკითხის ინტერნაციონალიზაციას, მიგრაციების საკითხზე დაგეგმილი კონფერენცია კი ამ საკითხის
ინტერდისციპლინურ მნიშვნელობას კიდევ უფრო წარმოაჩენს. დაგეგმილი საჯარო ლექცია და
პრეზენტაცია ხელს შეუწყობს საკითხის პოპულარიზაციას.
2. პროექტის მიზანია საქართველოს საზღვრებს გარეთ - აზერბაიჯანში -კახის, ბელაქანისა და
ზაქათალას რაიონებში, ქართული ენის ინგილოური დიალექტის, როგორც კულტურული
მემკვიდრეობის უმნიშვნელოვანესი შემადგენლის, თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და მოწინავე
მეცნიერული მეთოდოლოგიით დოკუმენტირება და კვლევა და ამ კვლევის შედეგების
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ფართო ინტერდისციპლინური გამოყენებისათვის. საკვლევი
საკითხი მნიშვნელოვანია როგორც კუნძულური ენობრივი ერთობების ტიპოლოგიური კვლევის
თვალსაზრისით, ასევე კონკრეტულ რეგიონში ქართული ენობრივი და კულტურული მემკვიდრეობის
დოკუმენტირებისა და კვლევის, ქართული დიალექტოლოგიის ზოგადი საკითხების შესწავლისათვის.
ამ პროექტის მნიშვნელოვანი სიახლე იქნება ის, რომ წმინდა ლინგვისტიკური კვლევების
გარდა, შეიქმნება ისეთი ნაშრომი, რომელიც კორპუსის ტექსტური მასივიდან გამოარჩევს
ინგილოთა ყოველდღიური ცხოვრების, მეურნეობის, კულინარიის, ფოლკლორის, იუმორის,
ხელსაქმის, რეწვის, მათ მიერ გადატანილი გაჭირვების თუ სიხარულის ამსახველ ტექსტებს
და მათ, როგორც ზეპირი ისტორიის ნიმუშებს, პოპულარულ ენაზე მონათხრობის სახით
გააცნობს ქართველ მკითხველს. პროექტის ფარგლებში ასევე დასრულდება და
გამოქვეყნდება მონოგრაფიები ქართულ და ინგლისურ ენებზე; ინგილოური ლექსიკონი;
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ასევე შეიქმნება მხატვრულ-დოკუმენტური ნაშრომი ინგილოთაგან ჩაწერილი ტექსტებისა
და მოსმენილი ამბების საფუძველზე, რაც ხელს შეუწყობს ქართულ საზოგადოებაში
საინგილოს შესახებ კულტურული მეხსიერების გაძლიერებას.
7. საგრანტო პროექტის გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, პროექტის პირველ საანგარიშო
პერიოდში (2022 წელი) შედგენილ იქნა საანალიზო სამეცნიერო ლიტერატურის ვრცელი
ბიბლიოგრაფია. ამოიწერა საკვლევ ენათა (ქართული, მეგრულ-ლაზური, სვანური, აფხაზური,
ჩეჩნური, ინგუშური, ხუნძური) გასაანალიზებელი ემპირიული მასალა ეთნოგრაფიული
ტექსტებიდან, დიალექტოლოგიური ტექსტებიდან, ფოლკლორული ტექსტებიდან,
ლექსიკონებიდან, ეთნოლოგიური ნაშრომებიდან და ა.შ.
პროექტის ფარგლებში საკვლევი ენების ეს მასალა კვლევის მიზნებისათვის დალაგდა
თემატურ ჯგუფებად: გამოიყო კოლოკაციები (მყარი შესიტყვებები), რომლებითაც საკვლევ
ენებში ასახულია სხვადასხვა წეს-ჩვეულებები და რიტუალები, დაკავშირებული
ტრადიციულ სოციალურ ორგანიზაციასა და სახალხო თვითმმართველობასთან;
ჩვეულებით სამართალთან; ნათესაურ და მოყვრულ ურთიერთობებთან.
მოხდა საკვლევ ენათა (ქართული, ზანური, სვანური, აფხაზური, ჩეჩნური, ხუნძური)
სათანადო კოლოკაციების სტრუქტურული ტიპების აღწერა: არსებითი სახელი + ზმნა,
ზედსართავი სახელი + ზმნა, ზმნიზედა + ზმნა, არსებითი სახელი + არსებითი სახელი,
ზედსართავი სახელი + არსებითი სახელი, მიმღეობა + არსებითი სახელი, არსებითი სახელი +
მიმღეობა და სხვ., ზმნურკომპონენტიანი სტრუქტურის კოლოკაციებით სახელდებულია
ადამიანთა ქცევები და ქმედებები (წეს-ჩვეულებები და რიტუალები), ხოლო დანარჩენი
სტრუქტურის კოლოკაციებით ‒ ამ ქცევებსა და ქმედებებთან დაკავშირებული ესა თუ ის
მოქმედი პირი, მოქმედების საგანი, მოქმედების თვისება, მოქმედების ადგილი და სხვ.
გაანალიზდა კოლოკაციათა ტიპებში შემავალ სიტყვათა კომბინატორული მექანიზმები:
სემანტიკური, ლექსიკურ-ფრაზეოლოგიური, მორფოსინტაქსური კომბინაციები.
მოხდა კოლოკაციათა ონომასიოლოგიური და სემასიოლოგიური განხილვა სათანადო
ეთნოგრაფიულ კონტექსტებთან მიმართებით: ეთნოგრაფიული რეალიის სახელდება
კოლოკაციის მეშვეობით; კოლოკაციის სემანტიკის, მისი კონოტაციის შეპირობებულობა
ეთნოგრაფიული სინამდვილით.
გაანალიზდა კოლოკაციებში მიმდინარე პროცესები: ფონეტიკური ცვლილებები,
სტრუქტურული ცვლილებები, სემანტიკური გადახრები, ლექსიკალიზაცია, კომპოზიტებად
ქცევა, იდიომატიზაცია.
საკვლევ ენათა კოლოკაციები გაანალიზდა ტიპოლოგიისა და არეალური ლინგვისტიკის
თვალსაზრისითაც: კოლოკაციათა მსგავსებები და განსხვავებები კავკასიურ ენებში;
კოლოკაციათა მსგავსებების ტიპოლოგიური ან არეალური (ენათა მეზობლობით, მათი
კონტაქტებით შეპირობებული) ხასიათი; მსგავს ეთნოგრაფიულ რეალიათა ერთნაირი
სახელდება კავკასიურ ენებში.
პროექტის პირველი საანგარიშო პერიოდი დასრულდება 2023 წლის 15 მარტს.

8. საგრანტო მუშაობის გეგმით III პერიოდში გვევალებოდა ლეზგიურ-ქართული
ლექსიკონისათვის ონომასტიკური მასალის შერჩევა-მოძიება, გრამატიკული ნარკვევის
მიმზადება, ლექსიკონის ინდექსის გაკეთება და ლექსიკონის გამოსაქვეყნებლად მომზადება
(მასალის კორექტირება-რედაქტირება და სხვ.).

დასახული ამოცანების შესრულება მოხდა ლეზგიური ენის თავისებურებათა
მაქსიმალური გათვალისწინებით. შეირჩა ონომასტიკური მასალა, რომელიც ასახავს როგორც
ანტროპონიმებს, ასევე ტოპონიმებსა და ეთნონიმებს. მომზადდა ლეზგიური ენის
გრამატიკული ნარკვევი, რომელშიც აისახა ენის გრამატიკის თითოეული უბანი (ფონეტიკა-
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ფონოლოგია, მორფოლოგია, სინტაქსი, ლექსიკა). აღწერითი მეთოდის გარდა,
საჭიროებისამებრ გამოყენებულია შედარებითი მეთოდიც. მომზადდა ინდექსიც. მუშაობა
დაგვირგვინდა მასალის რედაქტირება-კორექტირებით და საოლოოდ ლექსიკნის
გამოსაქვეყნებლად გამზადებით.

9. III საანგარიშო პერიოდში ჩემს შესასრულებელ სამუშაოს წარმოადგენდა: 1) მასალის
ანალიზი არეალური ლინგვისტიკის თვალსაზრისით; 2) მასალის ანალიზი
ეთნოლინგვისტური თვალსაზრისით

გეგმით გათვალისწინებული თითოეული საკითხი სათანადოდ შესრულდა, კერძოდ:
1) ჩატარდა ანალიზი არეალური ლინგვისტიკის თვალსაზრისით.
2) კომპოზიტები გაანალიზდა ეთნოლინგვისტური თვალსაზრისით.

დასახული მიზნის მისაღწევად ჯერ შედგა იმ ნაშრომთა ნუსხა (სია), რომელთა
გათვალისწინება იყო საჭირო. შემდეგ დაიწყო ამ ნაშრომების ანალიზი როგორც
შინაარსობრივი, ასევე მასში წარმოდგენილი ერთეულების სიზუსტის თვალსაზრისით. მოხდა
საანალიზო ემპირიული მასალის ამოწერა. მუშაობის მეორე ეტაპზე განხორციელდა
კომპოზიტთა სტრუქტურის შეპირისპირებითი ანალიზი არეალურ ენებთან.

10. ცნობილია, ებრაელთა პირველი ნაკადი საქართველოში ძვ. წ-ის VI ს-ში მოვიდა
(მამისთვალაშვილი 2014, ყაუხჩიშვილი, 1955, 1973; ჭიჭინაძე 1904; მელიქიშვილი 1970;
ლერნერი 2008; ენოხი 2016 ). არ შეგვიძლია ვთქვათ, როგორი იყო ძველ საქართველოში
ებრაელთა განსახლების მასშტაბი და გეოგრაფია, მაგრამ ზუსტად შეგვიძლია ვისაუბროთ XX
საუკუნის რეალობაზე. ფაქტია: ებრაელთა კომპაქტური დასახლებები არსებობდა მთელ
საქართველოში; შესაბამისად, ქართველი ებრაელები ცხოვრობდნენ სხვადასხვა ქართველურ
დიალექტურ გარემოში: ქართლურში (სურამი, ქარელი, გორი, ცხინვალი...), კახურში
(ნინოწმინდა), იმერულში (ქუთაისი, კულაში, ვანი, საჩხერე), რაჭულში (ონი), ლეჩხუმურში
(ლაილაში), მესხურში (ახალციხე), აჭარულში (ბათუმი), მეგრულში (ბანძა, სუჯუნა, ფოთი, სენაკი);
ებრაელები მოსახლეობდნენ ასევე აფხაზეთში (სოხუმი), დედაქალაქ თბილისში და საქართველოს
ზოგიერთ რაიონში (ზესტაფონში, ტყიბულში, ოზურგეთში და სხვა), სადაც კომპაქტურ დასახლებებს
ვერ ქმნიდნენ...

ამ თვალსაზრისით (1) მთავარი კითხვებია: სხვადასხვა კუთხის ქართველ ებრაელთა მეტყველება
ერთი ნაირსახეობაა ქართული ენისა თუ არა? როგორია სხვადასხვა კუთხის ქართველ ებრაელთა
მეტყველების მიმართება იმ ქართულ დიალექტთან, რომლის წიაღშიც ის არსებობს?

პირველი პერიოდის კვლევის შედეგები სრულდება მომავალი წლის მარტისათვის,
მაგრამ ჩვენ უკვე ვაწარმოებთ ქართველური ენობრივი სივრცის ზოგადი სურათის აღწერას
და ებრაელთა ქართული მეტყველების მიმართებას.ებრაელები ცხოვრობდნენ თითქმის
ყველა გეოგრაფიულ არეალში. პირველ პერიოდში ჩვენ ვიკვლევთ ბათუმელი, ახალციხელი,
ქუთაისელი, საჩხერელი, ზესტაფონელი, ვანელი, ჭიათურელი ებრაელების მეტყველების
ნიმუშებს. მოვიძიეთ სამეცნიერო ლიტერატურა და დამუშავეთ. ჩავიწერეთ მასალები
ისრაელში. დავამუშავეთ ებრაელთა საქართველოში ჩამოსახლების ისტორია და მათი
განსახლების გეოგრაფია. ჩავიწერეთ და ვაწარმოებთ აჭარაში, სამცხესა და იმერეთში (
ზემოიმერული, შუაიმერული და ქვემოიმერული) მაცხოვრებელ ქართველ ებრაელთა
ქართულის მიმართების შესწავლას აჭარულთან, სამცხურ-ჯავახურთან და იმერულთან
ფონეტიკური, მორფოლოგიური, სინტაქსური და ლექსიკური თვალსაზრისით. მოვიძიეთ და
დავამუშავეთ აღნიშნული მიმართულებით სამეცნიერო ლიტერატურა, ჩაწერილი მასალა და
დიალექტური კორპუსი.

კვლევამ აჩვენა, რომ ყველა კუთხიდან მიგრირებულ ებრაელებს შენარჩუნებული
აქვთ თითქმის ყველა სპეციფიკური ლინგვისტური მაჩვენებელი რეგიონების მიხედვით.
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შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზემოაღნიშნული კუთხის ებრაელები საუბრობენ და იყენებენ იმავე
ფორმებს, რომლებსაც თანატერიტორიელი არაებრაელები. ებრაელებს საუბარში შემოაქვთ
ებრაულ-არამეული და რუსული ლექსიკა. ამას თავისი ახსნა აქვს. თვალსაჩინოა ასევე
თანედროვე ებრაულის გავლენები ებრაელთა ქართულზე.

11. პროექტი მიზნად ისახავს აკად. გუჩა კვარაცხელიას მონოგრაფიის ბეჭდურ გამოცემას.
გამოსაცემ მონოგრაფიაში ქართული ენა განხილულია სისტემურ-სტრუქტურულ და კომუ-
ნიკაციურ პარადიგმათა ფარგლებში. აღწერილია მისი, როგორც დედაენის, როლი სამყაროს
შემეცნებასა და თვითგამოხატვაში, სულიერ ღირებულებათა შექმნასა და დაუნჯებაში. გაანა-
ლიზებულია სამყაროს მეცნიერული და მხატვრულენოვანი სურათების აგებისა და დედა-
ენაში შენახული ცოდნის უნიკალურობის საკითხები. მონოგრაფია მოიცავს სამ თავს, ვრცელ
ინგლისურენოვან რეზიუმესა და საძიებლებს. მიმდინარე წლის დეკემბერში დაიწყო და 2023
წლის იანვარში დასრულდება სარჩევის შედგენა და I თავის მომზადება დასაბეჭდად, რაც,
თავის მხრივ, ითვალისწინებს ხელნაწერი ტექსტის აკრეფას, რედაქტირებასა და
კორექტირებას.

3.2.
1) დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და
სამეცნიერო მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის
დაწყებისა და დამთავრების წლები
პროექტის დასახელება: არსებით სახელთა კომპოზიტური წარმოება კავკასიურ ენებში
(შედარებით-შეპირისპირებითი ანალიზი)
მიმართულება: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი
ქვემიმართულება: ენები და ლიტერატურა
კატეგორია: ცალკეული ენები
პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; № FR-18-072
პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები: 25.02.2019 ̶ 31.10.2022

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ლევან აზმაიფარაშვილი (პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი)
2. რომან ლოლუა (პროექტის კოორდინატორი)
3. ნოდარ არდოტელი (პროექტის ძირითადი პერსონალი)
4. მანანა ბუკია (პროექტის ძირითადი პერსონალი)
5. დიანა კაკაშვილი (პროექტის ძირითადი პერსონალი)

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
პროექტის ფარგლებში მომზადდა კოლექტიური მონოგრაფია (ავტორები: ლ.
აზმაიფარაშვილი, ნ. არდოტელი, მ. ბუკია, დ. კაკაშვილი, რ. ლოლუა), რომელშიც
წარმოდგენილია ცდა კავკასიაში გავრცელებულ ენათა სიტყვაწარმოების (resp.
კომპოზიციის) სტრუქტურისა და სემანტიკის შედარებით-შეპირისპირებითი
თვალსაზრისით შესწავლისა. გაანალიზდა ქართული, აფხაზური, ადიღეური, ჩეჩნური,
ინგუშური, წოვათუშური (ბაცბური), ხუნძური, ლაკური, დიდოური, ბეჟიტური, ლეზგიური,
უდიური ენების სათანადო მასალა, რამაც ამ ეტაპზე ნიადაგი უნდა
შეამზადოს სამომავლო ფართომასშტაბიანი ენათაშორისი ტიპოლოგიური
კვლევებისათვის. განხილულია კომპოზიტურ სახელდებასთან (ნომინაციასთან)
დაკავშირებული საკითხები წარმოდგენილია ამა თუ იმ კომპოზიტის ეტიმოლოგიის
დადგენის ცდები. სტრუქტურისა და სემანტიკის შედარებით-შეპირისპირებით კვლევასთან
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ერთად, კომპოზიტური მასალა გაანალიზებულია არეალური ლინგვისტიკისა და
ეთნოლინგვისტიკის თვალსაზრისითაც. ამრიგად, ნაშრომი ემყარება როგორც სისტემურ-
სტრუქტურულ, ისე ანთროპოლოგიურ სამეცნიერო პარადიგმებს, რაც
გულისხმობს, ენობრივი მონაცემების სისტემისა და სტრუქტურის კვლევის პარალელურად,
ენაში აღბეჭდილი მსოფლხედვისა და კულტურის ფაქტების წარმოჩენას. ნაშრომში
გაანალიზებული მასალა დააინტერესებს როგორც ენათმეცნიერებს, ისე ეთნოლოგებს და სხვა
მომიჯნავე დარგების სპეციალისტებსაც.
მონოგრაფიის ელექტრონული ვერსია განთავსებულია თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ვებგვერდზე; იხ. ბმული https://ice.ge/of/?page_id=275

2. . „კავკასიის ხალხები, კულტურები, ენები.
I. ავტოქთონი მოსახლეობა“ კოლექტიურ მონოგრაფიაში წარმოდგენილია კომპლექსური

შესწავლის კავკასიაში გავრცელებულ ენათა, ავტოქთონ ხალხთა და კულტურათა
სტრუქტურისა და შედგენილობის დესკრიფციული და შედარებით-შეპირისპირებითი
(გენეზისური) თვალსაზრისით შესწავლის ცდა. ამისათვის გამოკვლეულიქნა ქართულ-
ქართველური, აფხაზურ-ადიღური, ჩეჩნურ-ინგუშურ-წოვათუშური (ნახური), დაღესტნური
(ხუნძურ-ანდიურ-დიდოური, ლაკურ-დარგუული, ლეზგური) ენებისა და ხალხებისათვის
დამახასიათებელი ძირითადი მარკერები, რამაც ამ ეტაპზე ნიადაგი შეამზადა კავკასიის
რეგიონის სამომავლო ფართომასშტაბიანი და სრულყოფილი კვლევებისათვის. მოცემულ
მონოგრაფიაში პირველად სრულად აღიწერა და გამოკვლეულიქნა იბერიულ-კავკასიური
(პალეოკავკასიური) მოდგმის ხალხებისა და ენების თანამედროვე მდგომარეობა და მათი
წარმომავლობის კარდინალური საკითხები. აქვე წარმოდგენილია ამა თუ იმ არქეოლოგიურ
კულტურათა შესწავლის ცდები. სტრუქტურისა და ისტორიის შედარებით-შეპირისპირებით
კვლევასთან ერთად, საძიებო მასალა გაანალიზებულია არეალური ლინგვისტიკისა და
ეთნოლინგვისტიკის თვალსაზრისითაც. ამრიგად, ნაშრომი ემყარება როგორც სისტემურ-
სტრუქტურულ, ისე ანთროპოლოგიურ სამეცნიერო პარადიგმებს, რაც
გულისხმობს, ენობრივ-ეთნიკური მონაცემების სისტემისა და სტრუქტურის კვლევის
პარალელურად, მათს რეალობაში აღბეჭდილი მსოფლხედვისა და კულტურის
ფაქტების წარმოჩენას. სავარაუდოდ, ნაშრომში თავმოყრილი და გაანალიზებული, ზოგჯერ
სულაც უნიკალური, მასალა დააინტერესებს როგორც ენათმეცნიერებს, ისე ეთნოლოგებს და
სხვა მომიჯნავე დარგების სპეციალისტებსაც.
1. კავკასიურ-ქართული ლექსიკონები. II.  6.2. -ჰუმანიტარული მეცნიერებანი - ენები და
ლიტერატურა, №FR-18-3659, 2019-2022
2. არსებით სახელთა კომპოზიტური წარმოება კავკასიურ ენებში (შედარებით-
შეპირისპირებითი ანალიზი). 6.2. -ჰუმანიტარული მეცნიერებანი - ენები და ლიტერატურა,
№FR-18-072, 2019-2022

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. რომან ლოლუა (კოორდინატორი)
2. რომან ლოლუა (კოორდინატორი)
დასრულებულიკვლევითიპროექტის2022 წლის
ძირითადითეორიულიდაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)
1. პროექტის შედეგად მოხდა ლეზგიურ-ქართული ლექსიკონის შედგენა. სალექსიკონო
ერთეულთა რიცხვი 5 ათასს სიტყვაზე მეტია.
მუშაობა ლექსიკონზე დაიწყო ბიბლიოგრაფიის შედგენითა და არსებული სამეცნიერო
ლიტერატურის კრიტიკული ანალიზით. შემდეგ შედგა სიტყვანი. სიტყვანის შედნენა მოხდა
ლეზგიური ენის თავისებურებათა მაქსიმალური გათვალისწინებით. მუშაობა გაგრძელდა
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სალექსიკონო მასალის ლინგვისტური კომენტირებით – ლეზგიურ სალექსიკონო ერთეულებს
მიეწერა ქართული თარგმანი-შესატყვისები და საჭირო გრამატიკული კვალიფიკაციები.
ლექსიკონში სახელები წარმოდგენილია სახელობითი ბრუნვის ფორმით, ხოლო ზმნები – მას-
დარის ფორმით. საჭიროებისამებრ, წარმოდგენილია მრავლობითი რიცხვის მაწარმოებლები
და ზმნის სხვა დრო-კილოები. სალექსიკონო ერთეულების კომენტირებისას
შეძლებისდაგვარად გათვალისწინებულია დიალექტური გრამატიკული ფორმები. ლექსიკონს
თან ახლავს ონომასტიკის კრებული, ლეზგიური ენის გრამატიკული ნარკვევი და ინდექსი.

ონომასტიკური მასალა ასახავს როგორც ანტროპონიმებს, ასევე ტოპონიმებსა და
ეთნონიმებს. ლეზგიური ენის გრამატიკული ნარკვევში მიმოხილულია ენის გრამატიკის
თითოეული უბანი (ფონეტიკა-ფონოლოგია, მორფოლოგია, სინტაქსი, ლექსიკა). აღწერითი
მეთოდის გარდა, საჭიროებისამებრ გამოყენებულია შედარებითი მეთოდიც.

ლექსიკონი განთავსებულია თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის ვებგვერდზე (www.ice.ge) სპეციალურ სალექსიკონო პორტალზე. ლექსიკონი
გამოადგებათ სტუდენტ-კავკასიოლოგებს და ყველა ლეზგიური ენით დაინტერესებულ პირს.

2. I საანგარიშო პერიოდში (28. 02. 2019 – 27. 02. 2020) გვევალებოდა: 1. ბიბლიოგრაფიის შედგენა;
2. მასალის ამოწერა სხვადასხვა წყაროებიდან; 3. საკვლევ ენათა (ლეზგიური, უდიური,
ქართული) კომპოზიტური სიტყვაწარმოების აღწერა და 4. კომპოზიტთა სტრუქტურის
შედარებით-შეპირისპირებითი ანალიზი.

დასახული მიზნის მისაღწევად ჯერ შევადგინეთ იმ ნაშრომთა ნუსხა (სია), რომელთა
გათვალისწინება იყო საჭირო. შემდეგ დავიწყეთ ამ ნაშრომების დამუშავება წინასწარ
განსაზღვრული გეგმის მიხედვით: ლექსიკონებიდან, ტექსტებიდან და სხვა მსგავსი
პროფილის ნაშრომებიდან ამოიკრიფა საკვლევ ენათა (ლეზგიური, უდიური, ქართული)
მასალა, შემდეგ სინქრონიულად აღიწერა კომპოზიტური სიტყვათწარმოება ლეზგიურ,
უდიურსა და ქართულ ენებში, ბოლოს კი – განხორციელდა ამ ენების კომპოზიტთა
აგებულების შედარებით-შეპირისპირებითი ანალიზი.

კომპოზიტები აღწერილია როგორც სემანტიკური, ისე სტრუქტურული
მახასიათებლების მიხედვით. გამოყოფილია სუბორდინაციული, ატრიბუტული და
კოორდინაციული კომპოზიტები. გათვალისწინებულია კომპოზიტთა შემადგენელ
კომპონენტებს შორის არსებული სემანტიკური ურთიერთობა - ენდო და ეგზოცენტრულობაც,
რაც მეთაური სიტყვის ქონასა ან არქონას გულისხმობს. ამასთანავე, გამოყოფილია ე.წ.
სინთეტური კომპოზიტები, სადაც გარდა კომპოზიციისა, თანადროულად ხდება დერივაციაც.
გვხვდება ატიპიური კომპოზიტებიც, რომელიც ერთდროულად ორ ჯგუფს შეიძლება
მივაკუთვნოთ. კომპოზიტები შეძლებისდაგვარად გარჩეულია ძერეულობა-ნასესხობის
მიხედვით: ყველა საკვლევ ენაში გვხვდება როგორც ნახსესხები კომპოზიტები, ასევე კალკური
წარმოებაც. შეიძლება ნასესხები იყოს რთული სიტყვის ყველა კომპონენტი ან მხოლოდ
რომელიმე მათგანი.

აღწერილია კომპოზიტთა მორფოლოგიური სტრუქტურა და ამ ნიშნით
განხორციელებულია საკვლევი ენების შედარებით-შეპირისპირებითი ანალიზი. ქართული,
ლეზგიური და უდიური ენების კომპოზიტთა სტრუქტურა ძირითადად ერთგვარია, მათ
შორის, მსგავსია კომპონენტთა განლაგებაც.

მასალის შერჩევა-მოძიება მოხდა საკვლევი ენების თავისებურებათა მაქსიმალური
გათვალისწინებით. ლექსიკური მასალა ნაშრომში შევიდა სამეცნიერო კავკასიოლოგიური
ტრანსკრიფციით, რომელიც ქართულ გრაფიკას ემყარება. ლეზგიურ და უდიურ
კომპოზიტებს და მათ კომპონენტებს მიეწერა ქართული თარგმანი-შესატყვისი.

II საანგარიშო პერიოდში (28. 02. 2020 – 27. 02. 2021) შემდეგი სამეცნიერო ამოცანები
გვქონდა: 1. კომპოზიტთა სემანტიკის შედარებით-შეპირისპირებითი ანალიზი ლეზგიურ,
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უდიურ და ქართულ ენებში და 2. დანარჩენი ლეზგიური ენების მონაცემებთან შედარება.
დასახული მიზნის მისაღწევად გაანალიზდა და წარმოჩნდა საკვლევ ენათა (ლეზგიური,

უდიური, ქართული) კომპოზიტების საერთო და განსხვავებული სემანტიკური ნიშნები.
მოხდა მასალის ტიპოლოგიური შედარებით-შეპირისპირებითი ანალიზი. საკვლევ ენათა
(ლეზგიური, უდიური, ქართული) წინა და ამ საანგარიშო პერიოდებში  ამოკრეფილი და
დამუშავებულ-გაანალიზებული მასალა შედარდა სხვა ლეზგიური ენებისა (თაბასარანული,
აღულური, რუთულური, წახური, კრიწული, ბუდუხური, არჩიბული, კავკასიის ალბანური)
და ხინალუღური ენის (რომლის სტატუსი, როგორც ერთ-ერთი ლეზგიური ენისა, საკამათოა)
ანალოგიურ მონაცემებს.

კვლევამ შემდეგ ძირითად შედეგებამდე მიგვიყვანა: ქართული, ლეზგიური, უდიური
და სხვა ლეზგიური ენების კომპოზიტთა სტრუქტურა ძირითადად ერთგვარია, მათ შორის,
მსგავსია კომპონენტთა განლაგებაც. სხვა ლეზგიურ ენებთან შედარება-შეპირისპირებამ
მიგვიყვანა გარკვეული არქეტიპების გამოვლენის შესაძლებლობასთან (რომელთაგან
გარკვეულ გადახვევას უდიური ენა გვიჩვენებს):

კომპოზიტების კომპონენტთა წყობა უნდა ყოფილიყო მყარი.
ლეზგიურ ენებში, არსებითი სახელებისათვის დამახასიათებელია კომპოზიტთა

ათემატური წარმოება. კვლევის ამ ეტაპზე არ არის გამოვლენილი არც ერთი სპეციალური
აფიქსი, რომელიც თხზული ფუძეების შედგენაში მონაწილეობს.

ლეზგიური ენებისთვის დამახასიათებელი უნდა ყოფილიყო განსაზღვრებითი
კომპოზიტების პრეპოზიცია. უდიურში დადასტურებული ვითარება, სადაც დასტურდება
როგორც პრეპოზიცია, ისე პოსტპოზიცია, – მეორეულია, მიუხედავად იმისა, რომ
ატრიბუტული სინტაგმის პოსტპოზიცია უკვე დასტურდება კავკასიის ალბანურ წერილობით
ძეგლებში.

III საანგარიშო პერიოდში (28. 02. 2021 – 27. 02. 2022) ჩემს შესასრულებელ სამუშაოს
წარმოადგენდა: 1) მასალის ანალიზი არეალური ლინგვისტიკის თვალსაზრისით; 2) მასალის
ანალიზი ეთნოლინგვისტური თვალსაზრისით.

გეგმით გათვალისწინებული თითოეული საკითხი სათანადოდ შესრულდა, კერძოდ:
1) ჩატარდა ანალიზი არეალური ლინგვისტიკის თვალსაზრისით.
2) კომპოზიტები გაანალიზდა ეთნოლინგვისტური თვალსაზრისით.

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
6.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN;
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. ანფიმიადი დიანა, წიგნი-წერა-კითხვის ლაბორატორია, დამხმარე სახელმღვანელო

უფროსკლასელთათის ISBN 978-9941-494-65-9 თბილისი, არტანუჯი, (გვერდების
რაოდენობა 232) (* თანაავტორობით)

2. ლ. აზმაიფარაშვილი, ნ. არდოტელი, მ. ბუკია, დ. კაკაშვილი, რ. ლოლუა
წიგნის სათაური: არსებით სახელთა კომპოზიტური წარმოება კავკასიურ ენებში
(შედარებით-შეპირისპირებითი ანალიზი); იხ. ამ წიგნის ელექტრონული ვერსია თსუ
არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ვებგვერდზე
https://ice.ge/of/?page_id=275

3. გიორგი გოგოლაშვილი „მწერალი სტილია. სტილი არსებაა“; ISBN  978 9941-36-009-1,
თბილისი, თსუ გამომცელობა, 164 გვ.,
4. გიორგი გოგოლაშვილი „რა ფერისაა სიტყვა?“ - ISBN  978 9941-491-90-0, თბილისი, თსუ
გამომცელობა, 174 გვ
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5. აფხაზური ზღაპრები. აფხაზურიდან თარგმნა თეიმურაზ გვანცელაძემ ISBN 978-
9941-33-374-3. თბილისი, გამომც. „უნივერსალი“, 224 გვ.

6. შარაშენიძე ნინო, Modality and Negative ver Particle in the Georgian Language, Issues in
Kartvelian Studies, Edited by Tamar Makharoblidze, Vernon Press, Series In Language and
Linguistics, 2022

7. კავკასიის ავტოქთონური ენები, ხალხები, კულტურები (500 გვერდიანი მონოგრაფია
იბეჭდება ქართულ და ინგლისურ ენებზე). ავტორები: მ. ჩუხუა, ნ. ანთელავა (თბილისი), მ.
მაგომედხანოვი (დაღესტანი), 2022 წ.
8. სახელურ ომონიმთა ისტორია ქართულ დიალექტურ ლექსიკაში (მასალები ისტორიულ-
ეტიმოლოგიური ლექსიკონისათვის)

9. ქართველ ებრაელთა მეტყველება ისრაელში ლ. გულედანი, რ. ენოხი, ა. კვირიკაშვილი, თ.
ლომთაძე, რ. ჯაიანი, ც. ჯანჯღავა (თ. ლომთაძის საერთო რედაქციით)
8. რამაზ ქურდაძე, მაია ლომია, ქეთევან მარგიანი, ნინო ჭუმბურიძე, “უარყოფის კატეგორია
ქართველურ ენებში”, ISBN 978-9941-33-265-4, თბილისი, “უნივერსალი”, 560 გვ.

10. ჭაბუკი ქირია, ქართული ენის პრაქტიკული გრამატიკა, მეორე გამოცემა, „მერიდიანი“, თბ.,
2022, ISBN 978-9941-34-236-3, ა-4, 305 გვ.
11. ჭაბუკი ქირია, ორთოგრაფიული გზამკვლევი, ლექსიკონი, „მერიდიანი“, თბ., 2022, ISBN 978-
9941-34-237-0, ა-5, 304 გვ.
12. ნატო შავრეშიანი, „პარატაქსულ-ჰიპოტაქსური კონსტრუქციები სვანურში“ - ავტორი ISBN
978-9941-33-247-0; თბილისი, გამომცემლობა უნივერსალი, 339 გვერდი
13. მ. საღლიანი, სვანური ენის თვითმასწავლებელი, თბილისი, 2022, გამომცემლობა
„არტანუჯი“, 424 გვერდის მოცულობის.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. წერა-კითხვის ლაბორატორია არის დამხმარე სახელმძღვანელო

უფროსკლასელთათვის. წიგნში მრავალფეროვანი ლიტერატურული თუ ენობრივი
რესურსების საშუალებით განხილულია ყველა ის საკითხი, რომლის ცოდნაც ევალება
თანამედროვე მოსწავლეს.

2. კოლექტიურ მონოგრაფიაში წარმოდგენილია ცდა კავკასიაში გავრცელებულ ენათა
სიტყვაწარმოების (resp. კომპოზიციის) სტრუქტურისა და სემანტიკის შედარებით-
შეპირისპირებითი თვალსაზრისით შესწავლისა. გაანალიზდა ქართული, აფხაზური,
ადიღეური, ჩეჩნური, ინგუშური, წოვათუშური (ბაცბური), ხუნძური, ლაკური,
დიდოური, ბეჟიტური, ლეზგიური, უდიური ენების სათანადო მასალა, რამაც ამ
ეტაპზე ნიადაგი უნდა
შეამზადოს სამომავლო ფართომასშტაბიანი ენათაშორისი ტიპოლოგიური
კვლევებისათვის. განხილულია კომპოზიტურ სახელდებასთან (ნომინაციასთან)
დაკავშირებული საკითხები წარმოდგენილია ამა თუ იმ კომპოზიტის ეტიმოლოგიის
დადგენის ცდები. სტრუქტურისა და სემანტიკის შედარებით-შეპირისპირებით
კვლევასთან ერთად, კომპოზიტური მასალა გაანალიზებულია არეალური
ლინგვისტიკისა და ეთნოლინგვისტიკის თვალსაზრისითაც. ამრიგად, ნაშრომი
ემყარება როგორც სისტემურ-სტრუქტურულ, ისე ანთროპოლოგიურ სამეცნიერო
პარადიგმებს, რაც გულისხმობს, ენობრივი მონაცემების სისტემისა და სტრუქტურის
კვლევის პარალელურად, ენაში აღბეჭდილი მსოფლხედვისა და კულტურის
ფაქტების წარმოჩენას. ვფიქრობთ, ნაშრომში გაანალიზებული მასალა დააინტერესებს
როგორც ენათმეცნიერებს, ისე ეთნოლოგებს და სხვა მომიჯნავე
დარგების სპეციალისტებსაც
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3. მწერალი სტილია. სტილი არსებაა“ - არის მონოგრაფია ცნობილი ქართველი მწერლის
ოთარ ჩხეიძისენისა და სტილის შესახებ.წიგნში მიმოხილულია მწერლის შესახებ
არსებული კრიტიკული ლიტერატურა. ნაჩვენებია, რომ არაობიექტურდ ფსდებოდა ო.
ჩხეიძის ენობრივი პოზიცია; მიიჩნეოდა რომ მწერალი ენობრივი პარტიკულარიზმის
მიმდევარი იყო. მონოგრაფიაში ნაჩვენებია, რომ მწერლისადმი კრიტიკის
დამოკიდებულება იყო მცდარი.

4. „რა ფერისაა სიტყვა?“ - ეს არის მე-8 წიგნი სერიიდან „ენა და მწერალი“. მასში შევიდა
სამეცნიერო წერილები, რომლებშიც გაანალზებულია მწერილს ენისა და სტილის
საკითხები: როგორ ხედავს და აღიქვამს მწერალი სიტყვას; რა არის მოტივი
ნაწარმოებისა და პერსონაჟისათვის სახელის დარქმევისა... რას გულისხმობს მწერლის
ენობრივი თავისუფლება; როგორია ლინგვისტის მიერ აღქმული მხატვრული ტექსტი.

5. მოდალობა და უარყოფა უნივერსალური კატეგორიებია. ისინი მრავალი კვლევის საგანი
გახდნენ. ქართულ ენაში ეს საკითხები ჯერ კიდევ შესასწავლია, რაც გამოავლენს ბევრ
საინტერესო მეცნიერულ პრობლემას ქართულ და სხვა ენებში ქართველური ენების
ჯგუფიდან. საკითხი საინტერესოა ტიპოლოგიური თვალსაზრისითაც.

უარყოფა ქართულ ენაში არის სამწევრიანი სისტემა, რომელიც მოიცავს ნეიტრალურ
უარყოფას (ნაწილაკი ar – არ), შესაძლებლობის უარყოფას (ნაწილაკი ver – არ შეუძლია) და
აკრძალვით ან თხოვნით გამოხატულ უარყოფას (ნაწილაკი nu – არ).

მესამე თავი ეხება შესაძლებლობის უარყოფას ქართულ ენაში. ანალიზი მოიცავს უარყოფისა
და მოდალობის ასპექტებს და მიუთითებს უმთავრეს მახასიათებელზე, რომელიც
დაკავშირებულია უარყოფისა და მოდალობის ერთი და იმავე ფორმით გამოხატვასთან.
ნაწილაკების გამოყენების სფეროები ფართოა. იგი გამოიყენება როგორც თხრობითი, ისე
კავშირებითი კილოს ფორმებთან ერთად. სტატიაში მოცემულია „ვერ“ ნაწილაკით
გამოხატული შესაძლებლობის უარყოფის ანალიზი, მისი კოლოკაცია და სემანტიკა.

6. წინამდებარე კვლევა მიზნად ისახავდა პალეოკავკასიური ანთროპოლოგიური
სამყაროს რეკონსტრუქციას, რომელიც წარმოდგენილია შემდეგი ენობრივი ქვესისტემებით:
ქართველური, ნახური, აფხაზურ-ადიღური (სინდური) და დაღესტნური; კვლევა
ითვალისწინებდა აღნიშნულ ენათა ძირითადი (ბაზისური) არქაული ლექსიკური ფონდის
ეტიმოლოგიურ კვლევას და პროტოკავკასიური არქეტიპების გამოვლენას. ამ კუთხით
მრავალფეროვანი სამუშაოებია ჩატარებული, სადაც არქეტიპების გარკვეული (არასრული)
რაოდენობა აღდგენილია ოთხივე ფუძეენის დონეზე. გამოვლენილი ვრცელი და უნიკალური
იზოგლოსური მასალის საფუძველზე რეკონსტრუირდება პროტოკავკასიური ენის
სემანტიკური ლექსიკონი, რომელიც ფუძე-ენის ძირითადი ლექსიკური ფონდის არქაულ
შრეებს წარმოგვიდგენს, არა მარტო ფორმობრივი, არამედ სემანტიკური თვალსაზრისითაც,
რაც წარმოაჩენს პროტოკავკასიური ენის მატარებელი სოციუმის განსხვავებულ მსოფლაღქმას.
ფუძე-ენათა დონეზე რეკონსტრუირებული არქეტიპების შედარება რეგიონის უძველესი
ცივილიზაციის ენებთან (შუმერული, ხათური, ჰურიტულ-ურარტული, ეტრუსკული...) ხელს
უწყობს ევროპა-აზიის არაინდოევროპულ ეთნოსებთან პალეოკავკასიელთა შესაძლო
გენეტიკური კავშირისა და მათი ეთნოგენეზის პრობლემის კვლევას.

წიგნში მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა ინდოევროპეისტიკისა და კავკასიოლოგიის
საკვანძო თემის - კავკასიის რეგიონის პირველადი დასახლების - გლობალური პრობლემის
ძირითად საკითხებს, რაც ასევე გულისხმობს პროტოკავკასიელთა და სხვა პროტოხალხთა
არეალური კონტაქტებისა და განსახლება-მიგრაციის არეალის განსაზღვრას, კავკასიელების
ყოფასა და კულტურასთან დაკავშირებული ენობრივი მასალების ლინგვისტურ-
ანთროპოლოგიურ ანალიზს: შერჩეული ლექსიკური ერთეულების, ტერმინების
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რეკონსტრუქცია და არქეტიპთა აღდგენა განხორციელდა ჯერ ოთხ ფუძე-ენაზე:
პროტოქართველურზე, პროტოაფხაზურ-ადიღურზე (resp. პროტოსინდურზე),
პროტონახურსა და პროტოდაღესტნურზე და შემდეგ მოხდა მათი შეჯერება, შესაძლებლობის
ფარგლებში, უძველესი ცივილიზაციის ენების (შუმერული, ხათური, ჰურიტულ-ურარტული,
ეტრუსკული...) მონაცემებთან; და ბოლოს, არქეტიპთა რეკონსტრუქცია პალეოკავკასიური
ფუძე-ენის დონეზე.

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, შეგვიძლია თამამად განვაცხადოთ, რომ
საქართველოს ჰუმანიტარული კვლევების ისტორიაში პირველად შეიქმნა
ინტერდისციპლინური ხასიათის ფუნდამენტური სამეცნიერო ნაშრომი - ახალი პარადიგმა
მეცნიერებაში, რომელიც, მიმდინარე კვლევათა შედეგების ფონზე, სრულად წარმოაჩენს
თანამედროვე კავკასიელი ხალხების (resp. პალეოკავკასიელების) ენობრივ, კულტურულ და
ყოფით სამყაროს.

7. ანოტაცია: წიგნში წარმოდგენილია დიალექტურ ლექსიკასთან დაკავშირებული 2327
ომონიმი (5586 ომონიმური ცალი სიტყვა-სტატია). განხილულია ამა თუ იმ სიტყვასთან
დაკავშირებით სამეცნიერო ლიტერატურაში არსებული თვალსაზრისები და, შეძლების-
დაგვარად, მათი წარმომავლობისა და ეტიმოლოგიის საკუთარი ინტერპრეტაციაც.

8. ქართული ენობრივი კუნძული ისრაელში გასული საუკუნის 70-იან წლებში
წარმოიქმნა, როცა ისრაელის ალიას პირველად შეუერთდნენ საქართველოდან
ისტორიულ სამშობლოში დაბრუნებული ებრაელები. აღსანიშნავია, რომ 90-იან
წლებამდე ისინი საქართველოს მოწყვეტილნი იყვნენ, თუმცა ქართულს
ინარჩუნებდნენ ერთმანეთთან ურთიერთობისათვის. ამის შემდეგ 90-იან წლებში
ბევრი ებრაელი წავიდა საქართველოდან ისრაელში საცხოვრებლად, თუმცა მათ
საქართველოსთან კავშირი არ გაუწყვეტიათ, რადგან საბჭოური რეჟიმი უკვე
დასრულებული იყო საქართველოში და ღია საინფორმაციო სივრცე თუ ინტენსიური
ურთიერთობები ორ ქვეყანას შორის საქართველოსთან კონტაქტის საშუალებას
იძლეოდა.

ისრაელში ქართულის ფუნქციონირება და განვითარება განსხვავებულია. პირველი: აქ
ქართული ენის მატარებლები არიან არა ქართველური წარმოშობის, არამედ სემიტური
მოდგმის ებრაელები, რომლებიც საქართველოში მოსახლეობდნენ 26 საუკუნის
განმავლობაში. მეორე: ისრაელში - საქართველოს ყველა კუთხიდან დაბრუნებული
ებრაელები. ამიტომ შესაძლებელია აღვწეროთ ქართულის მდგომარეობა ისრაელში
რეგიონების მიხედვით, ხოლო, მეორე მხრივ, საქართველოში განსახლების შესაბამისად
გამოვყოთ სალიტერატურო ენის, ტერიტორიული თუ ეთნიკური დიალექტებისათვის
დამახასიათებელი თავისებურებები. მესამე: ქართულ-ებრაული ენობრივი კონტაქტების
შესწავლა შესაძლებელია დინამიკაში, რაც ძალიან ხელსაყრელია სუბსტრატის,
სუპერსტრატის, ადსტრატის, დივერგენციის, კონვერგენციის, უნიფიკაციის,
ბილინგვიზმის, კოდების გადართვისა და სხვა მნიშვნელოვანი ენობრივი, სოციალური
თუ ფსიქოლოგიური პროცესების ანალიზისათვის. მაგალითად, ისრაელში მცხოვრები
ახალგაზრდა თაობა ქართულ ენას იშვიათად სწავლობს. ბილინგვიზმი თავის კვალს
ამჩნევს იმ თაობის მეტყველებასაც, რომელიც საქართველოში აღიზარდა. ახალგაზრდა
თაობის მეტყველებაში წარმოჩნდება ქართული სუბსტრატული ელემენტები (ლექსიკა,
ფრაზეოლოგია). მეოთხე: საქართველოში დარჩენილ მცირე თემში, რომელიც ძირითადად
ქალაქებში სახლობს, სტანდარტული ქართულის ათვისების საჭიროება და შესაძლებლობა
სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ებრაული მეტყველების სპეციფიკური ელემენტების
გადმოცემას. აღსანიშნავია, რომ საქართველში ებრაელთა მეტყველება თავის დროზე
არავის შეუსწავლია. ამიტომ ლინგვისტური მაჩვენებლების აღდგენა, რომლებიც
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სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრებ ებრაელებს ახასიათებდათ, მხოლოდ ისრაელში
შემორჩენილი ქართულის მეშვეობითაა შესაძლებელი.
სარწმუნოებასა თუ ადათ-წესებთან ერთად, ქართველ ებრაელებს სხვებისაგან
განსხვავებული მეტყველება რომ ახასიათებდათ, ამას საქართველოშიც ყველა ხედავდა,
მაგრამ მათი მეტყველების შესწავლისთვის სერიოზული ყურადღება თავის დროზე არ
მიუქცევიათ. მოგვიანებით, გასული საუკუნის ბოლოს, როცა ებრაელთა ენების
მკვლევარებმა აღიარეს, რომ საქართველოშიც სხვა ქვეყნების მსგავსად, ენა იყო ქართველ
ებრაელთა იდენტობის ერთ-ერთი ნიშანი, გაჩნდა შესაძლებლობა, მსოფლიოში
გაფანტულ ებრაელთა ენების შედარებით ლინგვისტიკაში ებრაელთა ქართულსაც
დაემკვიდრებინა ადგილი. თუმცა ამ მიმართულებით ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი.
წინამდებარე მონოგრაფია არის მცდელობა, შეავსოს აღნიშნული ხარვეზი და ისრაელში
მცხოვრები ქართველი ებრაელების ქართული მეტყველების შესწავლის საფუძველზე
აჩვენოს, რომ საქართველოშიც და ისრაელშიც ებრაელთა მიერ გამოყენებული ქართულის
ნაირსახეობა არის დასტური იმისა, თუ როგორ გამოიყენებდნენ/გამოიყენებენ ებრაელები
ენას, როგორც თავიანთი იდენტობის ერთ-ერთ სიმბოლოს. გარდა ენობრივი
სპეციფიკურობისა, ჩვენ ასევე მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ, ზოგად ნაწილში
განსაკუთრებული ყურადღება გაგვემახვილებინა ქართულ ლიტერატურაში ასახული
ქართველ ებრაელთა ფენომენის წარმოჩენაზე. ქართველი მწერლები ხშირად ისტორიული
სიზუსტით ხატავენ ებრაელთა მდგომარეობას, საქმიანობას, ტრადიციებს,
დამოკიდებულებებს, ადათ-წესებსა და ასე შემდეგ. ყოველივე ეს პირდაპირ კავშირშია
ენობრივ თავისებურებებთანაც. მაგალითად, ებრაელთა ძირითად საქმიანობასთან,
ვაჭრობასთან არის დაკავშირებული სიტყვათა შენიღბვის ფაქტები - ქართულ
მეტყველებაში ებრაიზმების ქართული გრამატიკული ყალიბებით გამოყენების
შემთხვევები. მეოცე საუკუნის დასაწყისში ზაქარია ჭიჭინაძე მიუთითებდა, რომ
ებრაელთა საკომუნიკაციო ენა ქართული იყო (ჭიჭინაძე 1904). ამ მოსაზრებას დაზუსტება
სჭირდება, რადგან აღნიშნული პერიოდის მეტყველების ნიმუშები არ არის შემორჩენილი,
ხოლო მეოცე საუკუნის 40-იანი წლების ნიმუშები აჩვენებს, რომ ებრაელთა ქართული
მეტყველება განსხვავდება სტანდარტული და დიალექტური ქართულისაგან. ამის
დასადასტურებლად კი იმდროინდელი მწერლების შემოქმედება უტყუარი წყაროა,
რომელშიც ნათლად ჩანს, რომ ებრაელთა ინტონაცია (ურიული მოთქმა აკაკი
წერეთელთან და სხვა) და მეტყველება ნამდვილად განსხვავებულია არაებრაელთა
მეტყველებისაგან. იდენტობა ვრცელი ცნებაა, რომელიც სხვადასხვა ასპექტისაგან
შედგება. ებრაელებთან ეს არის რელიგია, კულტურა, ენა. ამიტომ ჩვენი მიზანია, ვაჩვენოთ
მათი ურთიერთშეპირობებულობა და ნათლად დავანახვოთ მკითხველს, თუ როგორაა ეს
ასპექტები გადაჯაჭვული ერთმანეთთან და როგორ ქმნის ერთ მთლიანს - ქართველ
ებრაელთა იდენტობას.
9. „უარყოფის კატეგორია ქართველურ ენებში“ ინტერდისციპლინური ხასიათის

ნაშრომია. საანალიზო მასალა დამუშავებულია აღწერით-სტატისტიკური,
ისტორიულ-შედარებითი, დისტრიბუციული (სინტაგმატური და პარადიგმატული)
ანალიზის,

სუბსტიტუციისა და პერმუტაციის (ჩანაცვლებისა და გადანაცვლების), ელიმინირების,
გავრცობილი კვადრატის მეთოდებით. დაწყებულია სათანადო ლიტერატურის დამუშავება,
საერთაშორისო ფორუმებზე წაკითხული მოხსენებები.

კვლევის შედეგები მნიშვნელოვანია სპეციალისტებისთვის.
10. ქართული ენის პრაქტიკული გრამატიკის მეორე გადამუშავებული გამოცემა უფრო

სისტემური და სრულია, ვირე პირველი. წარმოდგენილია სათანადო ახალი
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საილუსტრაციო და სავარჯიშო მასალაც. ყურადღების ცენტრშია ფორმები და მათი
ფუნქციები.

იგი განკუთვნილია, პირველ რიგში, ქართულის, როგორც მეორე/უცხო ენის
შემსწავლელთათვის.
წიგნი სასარგებლო იქნება ქართულენოვანი მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვისაც.

11. წიგნში წარმოდგენილია ორთოგრაფიული აქტუალურობის თვალსაზრისით
გამორჩეული მასალა. მის მომხმარებლად მოიაზრება ფართო აუდიტორია.

„ორთოგრაფიულ გზამკვლევში“ მასალის დალაგების უმთავრეს პრინციპად და
საკლასიფიკაციო ნიშნად ავიღეთ ფორმათა მართებულობა-უმართებულობა. გამოყენებულია
სათანადო აღნიშვნები: „და არა“, „კი არა“.

მასალის ამ სახით წარმოდგენა გამორიცხავს მასში არააქტუალური, ანუ, ისეთი ფორმების
წარმოჩენას, რომელთა დაწერილობისას სხვადასხვაობა არ იჩენს თავს; გარდა ამისა, აქ ვერ
შეხვდებით საკვალიფიკაციო მითითებებს, განმარტება-კომენტარებსა თუ თარგმანებს, - არც
უნდა შეხვდეთ.

მასალა ნაირგვარია. თავი მოვუყარეთ მხოლოდ ორთოგრაფიული თვალსაზრისით
საინტერესო ფორმებს: სახელებსა (მათ შორის, საკუთარ სახელებს) და ზმნებს,
სიტყვათშეხამებებს, ჟარგონებს, ბარბარიზმებს. მასალის ამგვარად შერჩევა და წარმოდგენა
განასახვავებს „გზამკვლევს“ სხვა ანალოგიური გამოცემებისაგან.

ყურადღება გამახვილდა მხოლოდ იმ ფორმებზე, რომლებიც პარადიგმის რომელიმე
სეგმენტში ავლენენ თავისებურებას.

წიგნი ორი ნაწილისგან შედგება: პირველ ნაწილში მართებული და სათანადო უარსაყოფი
ფორმებია წარმოდგენილი, მეორეში - პირიქით. ვფიქრობთ, ასე უფრო იოლი იქნება ამა თუ იმ
სიტყვა-ფორმის პოვნა და აღქმა-შეფასება.

12. ნაშრომი „პარატაქსულ-ჰიპოტაქსური კონსტრუქციები სვანურში“ შედგება 5
თავისაგან და განხილულია სვანური რთული წინადადების სინტაქსის ის საკითხები, რომლე-
ბიც აქამდე კვლევის ობიექტი არ ყოფილა, ან განსხვავებული შეხედულებები იყო გაზიარებუ-
ლი. შესაბამისად საანალიზოდ წარმოდგენილია რთული წინადადების შემდეგი ძირითადი
ტიპები:

● პარატაქსული (თანწყობილი) და ჰიპოტაქსური (ქვეწყობილი) კონსტრუქციები
● თანწყობილ წინადადებათა შეერთების საშუალებანი
● რთული ქვეწყობილი წინადადების აგებულებისა და შედგენილობის საკითხები
● დამოკიდებული წინადადებები (ქვემდებარული, დამატებითი, განსაზღვრებითი, შე-

მასმენლური, გარემოებითი (ადგილისა, დროისა, ვითარებისა, მიზეზისა, მიზნისა, პირობითი
დამოკიდებული) ფუნქციის მიხედვით

● შეკვეცილი რთული წინადადებები
● სიტყვათა გამეორება ჰიპოტაქსურ კონსტრუქციებში
● ჰიპოტაქსური კონსტრუქციები რამდენიმე დამოკიდებულით
● შერეული სახის (ზერთული) წინადადება
მრავალფეროვან ჟანრულ საილუსტრაციო მასალას ახლავს როგორც ლიტერატურული,

ისე ზედმიწევნითი (სიტყვასიტყვითი) ქართული თარგმანი. წინამდებარე ნაშრომში ამა თუ იმ
საკითხთან დაკავშირებით პარალელები მოხმობილია სხვა ქართველური ენებიდანაც და შესა-
ბამისად გათვალისწინებულია აღნიშნული ენების რთულ წინადადებათა კონსტრუქციებზე
არსებული სამეცნიერო ლიტერატურაც.

13. წინამდებარე ნაშრომი _ „სვანური ენის თვითმასწავლებელი“, რომელიც შედგება 30
სასაუბრო გაკვეთილისაგან, დალაგებულია შემდეგი პრინციპით _ მოკლე
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თეორიული განმარტებანი შესაბამისი საილუსტრაციო მასალით, დიალოგი ან
ტექსტი ქართული თარგმანებით, დიალოგებსა და ტექსტებში გამოყენებული
სიტყვათა განმარტებანი, პოეზიის ნიმუშები, ასევე, ქართული თარგმანებით,
სვანური ფრაზეოლოგიზმები, ანდაზები და სავარჯიშოები. ცხადია, ნაშრომს
ახლავს გამოყენებულ სიტყვათა შეძლებისდაგვარად ვრცელი ლექსიკონი,
გამოყენებული ლიტერატურის სია, შემოკლებათა განმარტებანი და
სავარჯიშოების პასუხები.

წიგნი შეიქმნა დღემდე არსებული სამეცნიერო ლიტერატურაზე დაყრდნობითა და
ბალსქვემოური მრავალფეროვანი დიალექტოლოგიური მასალის საფუძველზე, თუმცა
საჭიროების შემთხვევაში შეძლებისდაგვარად არის გამოყენებული როგორც
ტრადიციულად ცნობილი დანარჩენი სვანური დიალექტების (ბალსზემოურის,
ლაშხურისა და ლენტეხურის), ასევე ჩოლურული მეტყველებისა და ლახამულური
კილოკავის მასალაც.

6.2. სახელმძღვანელოები
ავტორი/ავტორები; სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი
ISBN; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. 1. აკადემიური წერა - საუნივერსიტეტო კურსი
ავტორები: ქეთევან გოჩიტაშვილი, გიული შაბაშვილი, ნინო შარაშენიძე
377 გვ. ISBN 978-9941-36-042-8, თსუ გამომცემლობა

2. სასკოლო სახელმძღვანელო მეათე კლასისათვის:
ქართული ენა და ლიტერატურა, სახელმძღვანელო X კლასისათვის, (თანაავტორი ნინო
შარაშენიძე), თბ. 2022. (გამომცემლობა "დიოგენე")
ISBN 978-9941-11-727-5
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. 1. სახელმძღვანელო “აკადემიური წერა - საუნივერსიტეტო კურსი“ მოიცავს
საკითხებს, რომლებიც უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებს უვითარებს აკადემიური
წერისა და სამეცნიერო ნაშრომის შექმნის უნარებს. ამ მიზნით მასში დაწვრილებით და
თანმიმდევრულად არის წარმოდგენილი შესაბამისი თემები და მრავალფეროვანი
პრაქტიკული სავარჯიშოები, რომლებიც სტუდენტებს დაეხმარება თეორიული ცოდნის
განმტკიცებაში.

სახელმძღვანელოს აქვს შემდეგი სტრუქტურა: პირველ ნაწილში განხილულია
ფორმალური ტონისა და აკადემიური ტექსტის ძირითადი მახასიათებლები, წერის
მოსამზადებელი ეტაპები. ასევე, წიგნში სპეციალური თავი ეძღვნება პლაგიატს და პლაგიატის
თავიდან აცილების გზებს.

სახელმძღვანელოს მერე ნაწილი მოიცავს არგუმენტირებული მსჯელობის
ჩამოყალიბების პრინციპებს. აქვე განხილულია აბზაცის სტრუქტურა და მისი აგების ხერხები
და საშუალებები.

სახელმძღვანელოს მესამე ნაწილი არგუმენტირებული ესეს შექმნის მთავარ
პრინციპებს ეხება. მეოთხე ნაწილი კი უშუალოდ სამეცნიერო ნაშრომის შექმნის პრინციპებს
განიხილავს. ამავე ნაწილში დაწვრილებითაა წარმოდგენილი კვლევის მეთოდები და
სამეცნიერო ნაშრომის ტიპები.

მეოთხე ნაწილში მოცემულია საპრეზენტაციო ტექსტის მომზადების წესები და
აკადემიური ნაშრომის საჯაროდ წარდგენის ძირითადი პრინციპები.

სახელმძღვანელოს ბოლო თავი სტუდენტებს სთავაზობს სამოტივაციო წერილის
აგების პრინციპები.
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სახელმძღვანელოში წარმოდგენილი საკითხები შეესაბამება აკადემიური წერის
თანამედროვე სტანდარტებსა და მოთხოვნებს. უნდა აღინიშნოს, რომ წიგნში, ერთი მხრივ,
გათვალისწინებულია საერთაშორისო გამოცდილება, ხოლო, მეორე მხრივ, ასახულია მასალა
ქართული აკადემიური სივრციდან.

2. სახელმძღვანელო „ქართული ენა და ლიტერატურა“ განკუთვნილია საქართველოს
საგანმანათლებლო სისტემის მეათე კლასისათვის. სახელმძღვანელო შედგება მოსწავლის
(I და II ნაწილი) და მასწავლებლის წიგნებისაგან. სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია ძველი
ქართული ლიტერატურის ნიმუშები შესაბამისი აქტივობებით. სახელმძღვანელო
ინტეგრირებულია, მოიცავს ლიტერატურისა და ენის მასალების დამუშავებას ეროვნული
სასწავლო გეგმის ძირითადი პრინციპების მიხედვით.

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი
DOI (არსებობის შემთხვევაში); ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი;
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა

1. მერაბ ჩუხუა - კავკასიის ნეოლითური კულტურის ეთნოლინგვისტური ასპექტები. -
გორის სახელმწიფო უნოვერსიეტი, საგამომცემლო სახლი სამეცნიერო ჟურნალები: ისტორია,
არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ტ. მე-8. 2022, გვ. 3-13

2. თამარ ლომთაძე -სტანდარტული ქართული ენა: ისტორია და თანამედროვე
გამოწვევები, Language: Meaning and Form 12, ISSN 2255-9256 e-ISSN 2256-0602 ISBN 978-
9934-18-759-9; https://doi.org/10.22364/vnf.12.11

3. გიორგი გოგოლაშვილი, თამარ ლომთაძექართული გრამატიკული ვარიაციები
(გენაცვალე/დაგენაცვლე)როგორც საქართველოში მცხოვრებ ებრაელთა ენობრივი
იდენტიფიკაციის საშუალება: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
მოამბე, 2022, ტ. 16, # 2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. 1. კავკასიაში, ისევე, როგორც მთელს მსოფლიოში, ნეოლითის ხანა მოჰყვა

პალეოლითის პერიოდს და იგი წინ უძღოდა ბრინჯაოს ხანას, იგივე ლითონის
იარაღების ადრეულ პერიოდს, როდესაც ძველ სამყაროში ნეოლითის შემდგომ დაიწყო
ბრინჯაოს ხანა; მაშინ ადამიანთა პირველყოფილმა საზოგადოებებმა ისწავლეს
სპილენძისა და კალის შერწყმა ახალი პროდუქტის, ბრინჯაოს დასამზადებლად,
რომელმაც შეცვალა ადრეული ქვა და ჩაანაცვლა იგი უფრო მოქნილი სამუშაო
იარაღებით. ნეოლითის ხანას ახასიათებდა ქვის იარაღები, რომლებიც ფორმირებული
იყო თავისებურად, ანუ ე.წ. იარაღი უკვე დამუშავებულია ადამიანის სპეციალური
ჩარევით. ამასთანავე, პალეოკავკასიელი ადამიანი დასაქმებულია ისეთი
ხელოსნობით, როგორიცაა ჭურჭელი და ქსოვა. კავკასიის ნეოლითური კულტურები
შრომითი საქმიანობისათვის საჭირო ქვის იარაღებს ამზადებდნენ შედარებით მძიმე
ქანების მსხვრევითა და გაპრიალების გზით. სავარაუდოდ, ამ პერიოდის კავკასიაში
მოშინაურებულია მცენარეები და ცხოველების ნაწილი; როგორც ეტყობა, ნეოლითში
კავკასიელი ადამიანი მუდმივად ბინადრობს სოფლური ტიპის დასახლებებებში; ჩანს,
მარცვლეულის კულტივაციამ ნეოლითურ პერიოდში პალეოკავკასიელებს საშუალება
მისცა აეშენებინათ მუდმივი საცხოვრებლები და დასახლებულიყვნენ კომპაქტურად,
ხოლო მომთაბარეობისა და ნადირობის შემგროვებელი ეკონომიკის გათავისუფლებამ
მათ გამოუთავისუფლა დრო სპეციალიზებული ხელოსნობისთვის. როგორც
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მოსალოდნელი იყო, ეს გახდა ყველაზე ხანგრძლივი და თანდათანობითი
(ევოლუციური) გარდამავალი პერიოდი პალეოკავკასიელი ადამიანის ისტორიაში.
სწორედ ამ პერიოდიდან მოჰყავდათ პალეოკავკასიელებს ქერი და ხორბალი და
მწყემსავდნენ ცხვრებსა და თხებს, რომელთაც მოგვიანებით მსხვილფეხა რქოსანი
პირუტყვი და ღორი დაემატა. ქრისტეს წინ, არაუგვიანეს 5000 წლისა კავკასიაში ფეტვსა
და ბრინჯზე დაფუძნებული ფერმერული თემებიც აღმოცენდა. სავარაუდოდ,
შედარებით უფრო გვიან ჩნდება კულტურები ლობიო და გოგრა. შესაძლოა,
პალეოკავკასიური ცივილიზაციის შემდგომი ინოვაციები მცირე აზიიდან
ჩრდილოეთის მიმართულებით, კერძოდ, ევროპაში ორი გზით გავრცელდა:
თანამედროვე თურქეთისა და საბერძნეთის გავლით ჯერ ცენტრალურ ევროპაში,
ეგვიპტესა და ჩრდილოეთ აფრიკაში, ხოლო იქიდან კი ესპანეთში.

2. ქართული სალიტერატურო ენის ისტორია ესაა ენობრივი დაგეგმარებისა და
პოლიტიკის ისტორია, რომელთა უნიკალურმა ერთობამ შექმნა ის ენა, რომელსაც
დღეს ვიყენებთ. ეს ენობრივი პოლიტიკები სულაც არ არის ისტორიული რელიკვია
და დღესაც იჩენს თავს. დღესაც ხდება მათი გამოყენება და მოდიფიკაცია
პრესკრიბციული გრამატიკოსების, ლექსიკოგრაფების, ქართული ენის
მასწავლებლების, ძალაუფლების მქონე ინსტიტუციების თუ საზოგადოების მიერ.

როცა გამოყოფენ რამდენიმე პერიოდს ქართული სალიტერატურო ენის განვითარებში, ეს
ემყარება იმას გაგებას, თუ რამდენადაა მონოლითური, ნორმირებული, სტანდარტიზებული
ამა თუ იმ პერიოდის ქართული...ამიტომაცაა, რომ სხვადასხვა ავტორთან სხვადასხვაგვარი
დაყოფა გვხვდება. ამათგან ძირითად მოსაზრებებად განიხილება შანიძის (1923),
ჩიქობავასა(1952) და ჯორბენაძის 1989; ქავთარაძე 1964, ერთელივილი 1968, თვარაძე 1968;
ძიძიგური 1978; ჭუმბურიძე 1982,24; ერთელიშვილი, 1968; სარჯველაძე,  1984,
გოგოლაშვილი 2013, 32; ფუტკარაძე 2014 და სხვები) შეხედულებები. მაგრამ აღნიშნულ
კრიტერიუმებთან ერთად თუ გავითვალისწინებთ სალიტერატურო ენის საყრდენ
ნაირსახეობას, რომელსაც ამა თუ იმ პერიოდის სტანდარტი ეფუძნებოდა, ამასტანავე
გავითვალისწინებთ ძალაუფლების მქონე ინსტიტუციებს, რომლებიც განაგებენ ან ადგენენ
ენის სტანდარტს, მაშინ თავისუფლად შეგვიძლია გამოვყოთ 4 საფეხური:

5-11 ე. წ ძველი ქართული ენა (არსებობს ერთიანი სტანდარტი, არა გვავქს გრამატიკები,
სტანდარტი ეფუძნება სასულიერო მწიგნობართა მიერ შეთანხმებულ წესებს (ამიტომ მას
სასულიერო სტანდარტს ვუწოდებთ), ბოლო პერიოდში იგრძნობა ე. წ. ელინოფილური
(ბერძნული გრამატიკული კონსტრუქციების, სიტყვაწარმოების, სესხების (იოანე პეტრიწი და
მისი მიმდევრები) ტენდენციები, სტანდარტზე ძალაუფლების მქონე ინსტიტუცია ეკლესია).

12-18 ე. წ. საშუალო ქართული ენა (იწყება ენის რეფორმა, სტანდარტულ ენაში ფართოდ
შემოდის და გაბატონებულ ადგილს იჭერს საერო ენის ელემენტები, უარს ეუბნებიან
ენილოფინური სკოლის პოზიციებს, ძველი სტანდარტიდან დატოვეს გიორგი და ექვთიმე
მთაწმინდელებისა და მათი მიმდევრების ენობრივი მემკვიდრეობა (ცოცხალ
მეტყველებასთან ახლოს მდგომი) შემოდის აღმოსავლური ლექსიკა. ამიტომ ამ პერიოდის
სტანდარტი ორიენტირებულია საერო სტილზე (ამიტომ მას საერო სტანდარტს ვუწოდებთ),
რომელიც ვერ ასწრებს დაკანონებას საქართველოში განვითარებული რთული პოლიტიკურ-
ეკონომიკურ-სოციალური პრობლემების გამო. ამიტომ სტანდარტული ქართული სხვაობს
რეგიონებისა თუ სოციალური ფაქტორების მიხედვით. გრამატიკები არა გვავქს, ენაზე
ძალაუფლების მქონე სამეფო (საერო) ხელისუფლება.
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18-19 ე. წ. ანტონის პერიოდის ქართული ენა (სამი სტილის თეორია, რომელთაგან წამყვანი
და უმთავრესი სამეცნიერო და საღვთისმეტყველო სტილი ეფუძნება სასულიერო
სტანდარტს, ხოლო ისტორიული ამბების და საერო ნაწარმოებების ენა - საერო სტანდარტს.
იქმნება გრამატიკები, ენაზე ძალაუფლების მქონე სასულიერო ხელისუფლება).

19-21 ახალი ქართული ენა (იწყება ენის რეფორმა, რომელიც არსებითად მე-12 საუკუნის
ენის რეფორმის გაგრძელებაა (ე. წ. საერო სტანდარტისა). არსებობს გრამატიკები,
ძალაუფლების მქონე საერო ხელისუფლება, ხოლო მეოცე საუკუნიდან სახელმწიფო,
რომელიც საკონსტიტუციო დონეზე ახდენს სახელმწიფო ენის დეკლარირებას)

3. ქუთაისელ ებრაელთა მეტყველებისათვის დამახასიათებელია გამოთქმა
„დაგენაცვლე“ სალიტერატურო ქართულის გამოთქმის „გენაცვალე“-ს ტოლფასად.
როგორც ირკვევა, ქვემოიმერულ მეტყველებაში XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე
პარალელურად იხმარებოდა ფორმები გენაცვალე//დაგენაცვლე; ამათგან დაგენაცვლეს
არალიტერატურული, „შინაურული“ გაგება ჰქონდა. მათი გადანაწილება ქართული
მეტყველების ნაირსახეობათა ურთიერთგამიჯვნის მიზნით მოხდა: დაგენაცვლე
მიისაკუთრა ქართველმა ებრაელობამ, ძირითადად ვაჭართა ფენამ მოსახლეობასთან
(„კლიენტებთან“) შინაურული ურთიერთობის დასტურად.

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი
ISSN-ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა;
გვერდების რაოდენობა
ლევან აზმაიფარაშვილი - Compound Words and Collocations as Linguistic Units Reflecting
Ethnographic Reality in the Georgian Language საქართველოს  მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიის მოამბე, ნომერი/ტომი: ტომი 16, №4

ზაალ კიკვიძე, ლევან ფაჩულია. ერთი ადრეული ინგლისურ0კავკასიური ლექსიკოგრაფიული
რესურსის შესახებ (დ.რ. პიკოკი და მისი მასალები) // ენათმეცნიერებიოს საკითხები 2022;
თბილისი: თსუ გამომცემლობა; გვ. 124-141. [იბეჭდება]

ლია ბაკურაძე, მარინა ბერიძე, დავით ნადარაია, მიგრაციული ქვეკორპუსი ქართული
დიალექტების კორპუსში . VI საერთაშორისო კონფერენცია: ენა და თანამედროვე
ტექნოლოგიები - ტექნოლოგიები მრავალენოვანი ინტერნეტისათვის,თბილისი,
საქართველო, 19-20 სექტემბერი, 2022. ISBN 978-9941-36-028-2 ; გვ.18-21;
https://ice.ge/of/?page_id=5791

ბაკურაძე ლია, ბერიძე მარინა – მე-20 საუკუნის მიგრაციები და ქართული დიალექტების
ახალი სივრცული სურათი. XLII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მ
ა ს ა ლ ე ბ ი გორი, 2022 წლის 26-27 ნოემბერი. გვ.31-38, ISBN 978-9941-36-048-0 ;
https://ice.ge/of/wp-
content/uploads/2022/11/%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%8
3%A5%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A
3%E1%83%A0%E1%83%98-2022-.pdf
მ. ბერიძე, ნ. შარაშენიძე,დ. ნადარაია – ქდკ-ის ონლაინლექსიკონები - საით მივდივართ? VI
საერთაშორისო კონფერენცია: ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები - ტექნოლოგიები
მრავალენოვანი ინტერნეტისათვის,თბილისი, საქართველო, 19-20 სექტემბერი, 2022.
ISBN 978-9941-36-028-2 ; გვ.21-25; https://ice.ge/of/?page_id=5791
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მარინა ბერიძე, ენობრივი კუნძული თვითგადარჩენის მცდელობაში (ფერეიდნულის
მაგალითზე), ქართული დიასპორა _ წარსული და თანამედროვეობა II, თბილისი, 2022 წლის 12
ოქტომბერი;

მარინა ბერიძე,ფერეიდნული ისტორიის გზაგასაყარზე: "ენობრივი ამნეზია" და გამოღვიძება",
ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, ბათუმი, 2022

ანფიმიადი დიანა, თანამედროვე სომხური პოეზიის თარგმანის შესახებ (თანაავტორობით)
მესამე საერთაშორისო კავკასიოლოგიური კონგრესი - თბილისი, ოქტომბერი

ანფიმიადი დიანა – სახელდება, როგორც ყოფიერების სივრცის კოპირების იმიტაცია
მიგრაციული პროცესების კონტექსტში (ქვემოქართლის ბერძნული სოფლების მაგალითზე),
დიალექტოლოგიური სესია, 2022 წ. გორი, ISBN 978-9941-36-048-0

ანფიმიადი დიანა - ვიოლეტ გრიგორიანის პოეზიის ქართული თარგმანისთვის, ბათუმი,
კონფერენცია -ჰუმოტარული მეცნიერებანი ინფორმაციურ საზოგადოებაში.

ანფიმიადი დიანა -სამეცნიერი მეტაენის მეტაფორების შესახებ - ბათუმი, კონფერენცია -
ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციურ საზოგადოებაში 2022

ნაპირელი ელენე, ვარლამ თოფურიას ორი საგაზეთო სტატიის შესახებ ფერეიდნულზე
(ერეიდნული ქრონიკებიდან“), ქართველური ენათმეცნიერების მიმართულების
მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კ ო ნ ფ ე რ ე ნ ც ი ა XIV,
ქუთაისი, 2022 (ზეპირი);

ბარიხაშვილი მაია, ნაპირელი ელენე, ახალი მასალები ქდკ-ის ინგილოური ლექსიკონისთვის;
XLII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მ ა ს ა ლ ე ბ ი, გორი, 2022 (გვ.
38-41) ISBN 978-9941-36-048-0
მერაბ ჩუხუა - აინუ და ქართველური ენები. - ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, ტ.
16 (იბეჭდება)
ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, ნარგიზ ახვლედიანი, დიანა ახვლედიანი, ,,ქართულ
ისტორიულ წყაროებში დადასტურებული რამდენიმე ტოპონიმის ეტიმოლოგიისათვის“
ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, ნარგიზ ახვლედიანი, დიანა ახვლედიანი, თამარ სირაძე,

,,ზანური სუბსტრატი დასავლურ ქართულ ფიტოტოპონიმებში“;
ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, იამზე გაგუა, ლელა ჩოთალიშვილი, ნინო ჯორბენაძე,
„მცენარეთა ლათინური სახელების ქართულად გადმოტანის თავისებურებანი“
ნანა ხოჭოლავა- მაჭავარიანი, ხემცენარეთა გვარ Celtis -ის ქართული სამეცნიერო სახელების
დაზუსტების აუცილებლობა, იბერიულ-კაკვასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული N 2.

ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, ლელა ჩოთალიშვილი, „გეოგრაფიული სახელები ლათინურ
ფიტონიმებში და მათი ქართულად გადმოტანის წესები“, საქართველოს ალ. ჯავახიშვილის
სახ. გეოგრაფიული საზოგადოების შრომათა კრებული, ახალი სერია,  2022, თბილისი
(გადაცემულია დასაბეჭდად);
მანანა ჩაჩანიძე -ლექსემა ბიუჯეტური ახალ კონტექსტში – ენობრივი არჩევანი „აზრობრივი
აქცენტით“, ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი 22

მანანა ჩაჩანიძე - ერთი პოემის პოეტური ლოგიკა: პუნქტუაციის გარეშე და ინტონაციის
მიღმა – გუჩა კვარაცხელიას უცნაური პოემა „მახინჯი ჩრდილი (კრიპტომნეზია)“, იბერიულ-
კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ. XLIX
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ნინელი ჭოხონელიძე -მწერლისა და პერსონაჟის ენა, მეტყველების კულტურის საკითხები.

ნინელი ჭოხონელიძე -ემოციური შორისდებულები რ. ინანიშვილის ენაში, მეტყველების
კულტურის საკითხები.

ნინელი ჭოხონელიძე - ზოგი სიტყვის ისტორიისათვის ქართულში (1.ბრგუ; 2.ბრკუ),
ეტიმოლპგიური ძიებანი XIX

ეთერ შენგელია - მეგრული კუჩხ-ი „ფეხი“ იდიომებში, თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტი გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  XLII რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მ ა ს ა ლ ე ბ ი, გორი, 2022 წლის 26-27 ნოემბერი,
თბილისი 2022. გვ. 145-151

ნინო ხახიაშვილი - ცქირ- სიტყვის ისტორიისათვის, მეტყველების კულტურის საკითხები.

ნინო ხახიაშვილი - ენის წარმოშობისა და განვითარების ზოგიერთი თეორია, იბერიულ-
კავკასიური ენათმეცნიერება ტ. XLIX

თეიმურაზ გვანცელაძე. ტარიელ ფუტკარაძის პოლიტიკური მოღვაწეობის ძირითადი
ასპექტები. წიგნში: წერილები დროითი და სივრცითი დისტანციიდან. ISBN 978-9941-499-15-
9. თბილისი, 2022, გვ. 54-65.
ლევან კელაურაძე, დამატებანი ქართველურ ენათა ეტიმოლოგიური ლექსიკონისათვის. IX,
ეტიმოლოგიური ძიებანი, XIX, 2022, ISSN 1987-9946, თბილისი, გადაცემულია დასაბეჭდად;
ლევან კელაურაძე, კიდევ ერთხელ „გამყრელიძის წესის“ შესახებ, არნოლდ ჩიქობავას
საკითხავები (მასალები), XXXIII, თბილისი, 28-35.
რომან ლოლუა - არსებით სახელთა რედუპლიკაცია ლეზგიურ ენებში (შედარებით-
ისტორიული ანალიზი), „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება“, ტ. L, თბილისი, თსუ-ს
გამომცემლობა, 2022
თამარ ლომთაძე - არსებით სახელთა ბრუნების თავისებურებები ებრაელთა ქართულის
მიხედვით,იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ. XLIX, ISSN 1987-6572
ლომთაძე თამარი, მიქაძე მანანა, ქართული ენა განათლებაში, ISSUES IN KARTVELIAN STUDIES;
Series in Language and Linguistics ; ISBN: 978-1-64889-475-6
სალომე ომიაძე. მაკროკონცეპტი „ნათესავი“ ქართულ ლინგვოკულტურაში. თსუ
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის ინსტიტუტის სამეცნიერო
შრომების კრებული „ქართველური ენათმეცნიერება“, VIII, ISSN 2346-8106, თბილისი, თსუ
გამომცემლობა, 2021-2022, 9 გვ. (გვ. 86-94).
ქეთევან მარგიანი. ნათესაობის აღმნიშვნელი ზოგი სვანური
ლექსემალინგვოკულტუროლოგიური თვალსაზრისით, იბერიულ-კავკასიური
ენათმეცნიერება, XLIX, თსუ გამომცემლობა, 7 გვ. ISSN 1987-6572 (დაიბეჭდა 2022
წელს).https://ice.ge/of/wp-content/uploads/2022/06/IKE-49-2021.pdf
მაია ლომია, რამაზ ქურდაძე,ქეთევან მარგიანი, ნინო ჭუმბურიძე, არ და მისი ფარდი
ნაწილაკები წყვეტილისა და I თურმეობითის ფორმებთან ქართველურ ენებში: სემანტიკური
დიფერენციაციის საფუძველი, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XLIX, თსუ გამომცემლობა, 6
გვ. ISSN 1987-6572, https://ice.ge/of/wp-content/uploads/2022/06/IKE-49-2021.pdf

ჭაბუკი ქირია, არსებითი სახელის ბრუნების პარადიგმული მოდელები თანამედროვე
ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XLIII, თბ., 2022; ISSN 1987-6653
ჭაბუკი ქირია, ქართველურ ენათა ლექსიკონების სტატუსისათვის, რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სესიის მასალები, გორი, 2022 წლის 26-27 ნოემბერი, თბ., 2022; ISBN
978-9941-36-048-0
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მედეა საღლიანი„ხორხის/ყორყის/ყანყრატოს... აღმნიშვნელი სომატური ერთეულების
ანალიზისათვის სვანურში“ (ქართულ-ზანურთან შეპირისპირების საფუძველზე),
ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, XVI, თბილისი, (გადაცემულია დასაბეჭდად),
ISSN1987-7692

მედეა საღლიანი „ოსურ-ალანურიდან ქართულის გზით შეთვისებული ლექსიკური
ერთეულების ადაპტაციისათვის სვანურში“, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XLX
(გადაცემულია დასაბეჭდად), ISSN1987-6572
თ. ვაშაკიძე − მსაზღვრელი რიცხვითი სახელის შეთანხმება საზღვრულთან ბრუნვასა და
რიცხვში, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XLXX, თბილისი (იბეჭდება).

თ. ბურჭულაძე − -მეთქი ნაწილაკის გამოყენების თავისებურებანი ზეპირ მეტყველებაში,
იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XLXX, თბილისი (იბეჭდება).

თ. ბურჭულაძე − ნომერ პირველი თუ ნომერი პირველი? მეტყველების კულტურის საკითხები,
წიგნი 22-ე, თბილისი, 2022 (იბეჭდება).

თ. ბურჭულაძე − ანუ კავშირის გამოყენებისათვის ზეპირმეტყველებაში, ფილოლოგიური
კვლევები, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ნომერი IV, გვ. 1-8, 2022 წ.

თ. ბურჭულაძე − და კავშირის სემანტიკურ-ექსპრესიული თავისებურებანი
ზეპირმეტყველებაში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, XVI, თბილისი
(იბეჭდება).

ქ. დათუკიშვილი − ნაწილაკიანი ნაცვალსახელები და რიცხვითი სახელები თანამედროვე
ქართულში, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XLXX, თბილისი (იბეჭდება).

ქ. დათუკიშვილი − პროგრამა „ლექსიკოგრაფი“ – ლექსიკოგრაფიული სამუშაოების მართვის
ინსტრუმენტი (თანაავტორები – ნანა ლოლაძე, მერაბ ზაკალაშვილი). ელექტრონული
ჟურნალი „დიგიტალური ქართველოლოგია“, ტომი I (Tbilisi, 2022 – https://adh.ge/digital-
kartvelology-ge/).

მ.ლაბარტყავა − -ა მავრცობის გამოყენებისათვის თანამედროვე ქართულში, იბერიულ-
კავკასიური ენათმეცნიერება XLXX, 2022 წ., თბილისი (გადაცემულია დასაბეჭდად).

მ.ლაბარტყავა − რამდენიმე სახის ფუძეგაორკეცებულ კომპოზიტთა მართლწერისათვის, ქსკს
XXII, 2022წ.,თბილისი.

მ.ლაბარტყავა − ზოგი მხატვრული ხერხისათვის ოთარ ჭილაძის პროზაში („ყოველმან ჩემმან
მპოვნელმან“), სტატია „ენა და კულტურა“ 2022 წ., (გადაცემულია დასაბეჭდად).
მ. ლაბარტყავა − შიგა, შიდა მორფემებიანი კომპოზიტების მართლწერისათვის,

ელექტრონული ჟურნალი „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული”, II
ნაწილი (ice.ge) 2022 წ. (გადაცემულია).

თ.ტეტელოშვილი − ბრჭყალების გამოყენების ერთი შემთხვევისათვის, ქართული სიტყვის
კულტურის საკითხები, წიგნი 22, 2022 წ., თბილისი.

მედეა ღლონტი - სინონიმურ წყვილთა ფუნქციურ-სემანტიკური ნიშანდებისათვის
ქართულში (გარჯა და ღვაწლი; მორჩილი და მსახური) - სამეცნიერო შრომების კრებული, VIII,
ეძღვნება თსუ-ს ემერიტუს პროფესორ ლელი ბარამიძის დაბადებიდან 90-ე წლისთავს. ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ
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მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი: თბილისი,
2021-2022, გვ. 114-128. ISSN 2346-8106
მედეა ღლონტი, სინონიმურ წყვილთა უკუფენილი სემანტიკისათვის ქართულში
(რწმენისა და ცოდნის გაერთიანების გამო). თბილისის სასულიერო აკადემიისა და
სემინარიის საკონფერენციო მოხსენებათა კრებული (2022 წლის 5 მაისი), IV, სასულიერო
აკადემიისა და სემინარიის გამომცემლობა, თბილისი, (გადაცემულია დასაბეჭდად)

ხათუნა ყანდაშვილი,თემის ნიშნების წარმოების საკითხისთვის კახეთის 812 წლის აჯანყების
დოკუმენტებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ISSN 1987-6653, გვ. 123-130

იზოლდა ჩანტლაძე,სვანეთი ლინგვოკულტუროლოგიური თვალსაზრისით ევროპელ
მოგზაურ-მკვლევართა შრომებში, მაცნე

ცირა ჯანჯღავა, რამდენიმე ნასესხები სიტყვის სემანტიკის შესახებ მეგრულში. - იკე, 50-ე ტ.

ცირა ჯანჯღავა, საერთო ნასესხები ლექსიკა ქართველურ და ჩერქეზულ ენებში. II – VII
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა’’.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. კომპოზიტები და მყარი შესიტყვებები შეიცავენ საყურადღებო ინფორმაციას

ეთნოლინგვისტური კვლევებისათვის. მნიშვნელოვანია ეთნოგრაფიული ტექსტების
მონაცემთა ანალიზი, რაც საშუალებას იძლევა, სათანადო ენობრივი ერთეულის
(კომპოზიტის, მყარი შესიტყვების) სემანტიკის დახასიათებისას გათვალისწინებულ
იქნეს მისი გამოყენების გარკვეული კონტექსტი. ქართულ ენაში ეთნოლინგვისტური
თვალსაზრისით საყურადღებოა, ასოციაციურად შეკავშირებულ სიტყვათა გარკვეული
წყვილები და მათგან ნაწარმოები კომპოზიტები დიალექტებში. აღნიშნულ ენობრივ
ერთეულთა სემანტიკის თავისებურებები შეპირობებულია იმ სინამდვილით,
რომელშიც ტრადიციული საზოგადოება ცხოვრობს. იგივე შეიძლება ითქვას მყარ
შესიტყვებათა შესახებაც, რომელთა მეშვეობითაც ენაში უშუალოდ არის
სახელდებული ტრადიციებით შემაგრებული სტერეოტიპული ქცევები თუ ქმედებები
(წეს-ჩვეულებები, რიტუალები).

2. სტატია ეხება 1887 წელს გამოქვეყნებულ ლექსიკოგრაფიულ ნაშრომს „ხუთი
დასავლეთკავკასიური ენის ორიგინალური სიტყვარები,“ რომლის ავტორია
დემეტრიუს რუდოლფ პიკოკი. დაწვრილებითა მიმოხილური ინგლისელი ავტორის
ცხოვრება და მოღვაწეობა. პიკოკმა ეს სიტყვარები შეადგინა ბათუმში განთავსებული
ბრიტანეთის საკონსულოში მუშაობისას. აღნიშნული პუბლიკაციის საკუთრიც
ლექსიკოგრაფიული ნაწილი შეიცავს 224 სალექსიკონო სტატიას, მათ შორის, 99
სიტყვას, 103 სიტყვათფორმასა და 22 წინადადებას. მეთაური სიტყვები ინგლისურ
ენაზეა მოცემული, რომელთაც ახლავს ქართული, ნეგრული, ლაზური, სვანური და
აფხაზური შესატყვისები. ყველა სალექსიკონო სტატია არ არის სრულად
წარმოდგენილი: გვაქვს არაერთი ცარიელი უჯრა. აღნიშნული ეხება არა ლექსემებს,
არამედ სიტყვათფორმებსა და წინადადებებს.

ქართული, ნეგრული, ლაზური, სვანური და აფხაზური გადმოცემულია ლათინური
ტრანსლიტერაციით.

დ. რ. პიკოკის ნაშრომი ფასეული წყაროა იბერულ-კავკასიური ენების შესწავლის
ისტორიისათვის.
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3. მოხსენებაში საუბარი იყო ქართულ დიალექტურ კორპუსში არსებულ მიგრაციულ
ქვეკორპუსზე, რომელშიც განთავსდება საქართველოში შიდამიგრანტების მეტყველება.
განხილული იყო ქდკ-ის მიგრაციული ქვეკორპუსის მახასიათებლები.

4. მოხსენებაში საუბარი იყო საქართველოში შიდამიგრაციული პროცესების შედეგად
მიღებულ დასახლებებსა და მიგრანტთა მეტყველების თავისებურებების შესწავლის შესახებ
პროექტის ფარგლებში „ენა და კულტურული მეხსიერების დინამიკა XX საუკუნის
საქართველოში შიდა მიგრაციების კონტექსტში (LACONIC) (FR-21-336)

5. მოხსენებაში საუბარი იყო ქართული დიალექტური კორპუსის ლექსიკოგრაფიული ბაზის
შესახებ. წარმოდგენილი იყო ლექსიკოგრაფიული რედაქტორის ახალი ვერსია და
განხილული იყო ბაზაზე ღია და მისაწვდომი პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის
საკითხი.

6. მოხსენებაში განხილული იყო ენობრივი კუნძულის საკითხები და თვითგადარჩენის
მცდელობა ფერეიდნული დიალექტის მაგალითზე.

7. მოხსენებაში საუბარი იყო ფერეიდნელ ქართველთა მეტყველებაზე.  იმ საფრთხეებზე, რაც
ქართულ ენობრივ კუნძულს დაშლას უქადდა და რეინტეგრაციის საკითხებზე, რომელმაც
გამოიყვანა „ენობრივი ამნეზიიდან“ ირანში მცხოვრები ქართველები და დააჩქარა „
ენობრივი გამოღვიძების“ პროცესი.

8. თანამედროვე სომხური პოეზიის ანთოლოგია 2021 წელს გამოვიდა, მისი მთარგმნელები
არიან დიანა ანფიმიადი და ასია დარბინიანი. თარგმანის პროცესში წამოჭრილ რიგ
ლინგვისტურ საკითხებზე საუბარია მოხსენებაში, რომელიც ორი ენის-ქართულისა და
სომხურის ტიპობრივ განსხვავებას ასახავს,

9. მოხსენება, დიალექტურის - ენა ყოფიერების სახლია, შესაბამისად, სახელდება ყოფიერების
სახლის ენობრივი ასახვაა. მიგრაციული პროცესების კვალდაკვალ, ნაცნობი გარემოს
იმიტაციისა და სივრცეში ორიენტაციის მიზნით ხშირია მიგრაციისას ახალ ადგილზე ძველი
ტოპონიმიკის გადატანა, რაც იმ სივრცის ერთგვარი კოპირების გზაა, რომელიც მიგრანტებმა
დატოვეს. ეს უნივერსალური პროცესი ასახულია ბერძნული მიგრაციის მაგალითზე.

10. ვიოლეტ გრიგორიანი ცმობილი სომეხი ავტორია, მისი ლექსები ითარგმნა თანამედროვე
სომხური ანთოლოგიის ფარგლებში, რომელიც 2021 წელს დაიბეჭდა. მთარგმნელები არიან
დიანა ანფიმიადი და ასია დარბინიანი. თარგმანის პროცესში წამოჭრილ რიგ ლინგვისტურ
საკითხებზე საუბარია მოხსენებაში, რომელიც ორი ენის-ქართულისა და სომხურის
ტიპობრივ განსხვავებას ასახავს.

11. სამეცნიერო მეტაენის მეტაფორული ქსოვილი განსაკუთრებით საინტერესოა თარგმანის
პროცესში. როგორ ითარგმნება სამეცნიერო მეტაფორა, რა ცვლილებას განიცდის, როგორია
თარგმანის სპეციფიკა და რა იკარგება თარგმანში. ამ საკითხებს ეხება ხსენებული მოხსენება.

12. ვარლამ თოფურიას მიერ 1922 წელს პრესაში გამოქვეყნებული ორი წერილი ფერეიდნელი
ქართველებისა და მათი მეტყველების შესახებ.
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პირველი საგაზეთო წერილი „ნიმუში ფერეიდანის ქართული ენისა“, გაზეთ „ლომისის“ მე-16
ნომერში გამოქვეყნდა. მეორე სტატია გაზეთ „პროლეტარულ ბრძოლაში“ გამოქვეყნდა.
სტატიები საინტერესოა ფერეიდნულით დაინტერესებულ მკვლევართათვის

13. სტატიაში საუბარია ქდკ-ის ინგილოურ ლექსიკონის ახალ მასალაზე, დღეისათვის გვაქვს
ორასზე მეტი სალექსიკონო ერთეული, რომელიც ახალ სალექსიკონო სტატიად შევა ქდკ-ის
ონლაონლექსიკონში შესაბამისი წყაროს მითითებით. თითოეული სიტყვაფორმა ლექსიკონში
ინტეგრირდება შესაბამისი განმარტებით, გრამატიკული და ფონეტიკური ვარიანტებითა და
ილუსტრაციებით. მასალა არის დამუშავების პროცესში და სიტყვაფორმების რიცხვი
შესაძლებელია ერთიორად გაიზარდოს.
14. შორეული აღმოსავლეთის ლინგვისტიკის ისტორიაში იყო მრავალგვარი მცდელობა,
დაეკავშირებინათ აინუ სხვა ენებთან ან ენობრივ ოჯახებთან. ადრეულ კვლევებში აინუ
შეადარეს ებრაულ, ინდოევროპულ, ბასკურ, პოლინეზიურ და სხვა ევრაზიულ ენებს. ბოლო
დროს, აინუს კლასიფიკაციის მცდელობები ძირითადად მიმართული იყო შედარებაზე
ალტაურთან, ან ევრაზიულ მაკროოჯახთან, მათ შორის ურალურ ენებთანაც და ა.შ. თუმცა,
არცერთი ეს ვარაუდი არ არის საყოველთაოდ აღიარებული, ამიტომაც აინუ გენეალოგიურ
კლასიფიკაციებში განიხილება, როგორც ერთ-ერთი იზოლირებული ენა. ჯერ კიდევ ე. სეპირი
ვარაუდობდა ნა-დენე ენების გენეტიკურ კავშირს სინო-ტიბეტურ ენებთან. როგორც ზევით
ვნახეთ, სერგეი სტაროსტინმა შემოგვთავაზა მაკროოჯახი, რომელიც მოიცავს სინო-ტიბეტურ,
ჩრდილოკავკასიურ და იენისეურ ენებს [სტაროსტინი]. მოგვიანებით, ს. ნიკოლაევმა ამავე
მაკროოჯახში გააერთიანა ნა-დენე ენები (ჰაიდას ჩათვლით) [ნიკოლაევი], ხოლო ჯ.
ბენგტსონმა, დენე-კავკასიური მაკროოჯახის ჰიპოთეზის შესაქმნელად, ისედაც უაღრესად
მდიდარ ჩამონათვალს დაამატა ბურუშასკი, ვასკონური და შუმერული ენები. ამას წინათ
სპეციალურად შექმნილ ნაშრომში აინუ და ნა-დენე ენათა ნათესაურად დამაკავშირებელი
მტკიცებულებები პროფ. ქინ ლიუს (სტენფორდის უნივერსიტეტი, კალიფორნია, აშშ) მიერ
იქნა წარმოდგენილი იმის სადემონსტრაციოდ, რომ აინუ ენა გენეალოგიურად არის
დაკავშირებული ამერიკის ნა-დენე ენებთან, განსაკუთრებით კი ათაბასკანურ ენასთან.
ავტორის შენიშვნით, თუ აინუ-დენე ჰიპოთეზა მართალია, ის ნათელს მოჰფენს აინუსა და ნა-
დენე პოპულაციების წარმოშობას და ხალხთა ადრეულ მიგრაციას ევრაზიასა და ბერინგიაში.
მკვლევარი დარწმუნებულია, რომ მოძიებული ლინგვისტური მტკიცებულებები მიუთითებს
პრეისტორიულად ნა-დენე ხალხების ჩრდილოეთ ამერიკაში უფრო რთული მიგრაციის
პროცესებზე, ვიდრე ამას ტრადიციული თეორიები ვარაუდობდნენ. აინუ-დენეს
ურთიერთობების სიღრმისეული კვლევა ასევე გაამყარებს მნიშვნელოვან კავშირს ახალი
სამყაროსა და ძველი სამყაროს ენებს შორის, რომელსაც შეუძლია წარმოაჩინოს სხვა თეორიები
ნა-დენე ენების შესახებ, როგორიცაა დენე-ენისეის ჰიპოთეზა და დენე-კავკასიური ჰიპოთეზა
[ქინ ლიუ 2022].
ნაშრომში წარმოდგენილ კვლევაში ჩვენ ვეყრდნობით პროფესორ ქინ ლიუს მიერ
გამოყენებულ სიტყვათა სიას და წარმოვადგენთ აინუ ენის ძირითადი ლექსიკური ფონდის
პალეოკავკასიურ შესატყვისებს, ვინაიდან გვჯერა, რომ ისტორიულ-გენეზისური
მიმართულებით კვლევა-ძიებას გარკვეული პერსპექტივა გააჩნია...

15. საკუთარი სახელების ნომინატიური ფუნქცია (მოახდინოს იდენტიფიკაცია და
დიფერენციაცია) განაპირობებს იმას, რომ ონომასტიკაში ერთგვარად კონსერვატიული
ფორმითაა მოცემული ქვეყნისა და ხალხის ისტორია.

ქართული ისტორიული წყაროები ტოპონიმთა მეტად მდიდარ მასალას წარმოგვიდგენს,
ხოლო მათი შესწავლა ქართველოლოგიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა.
ნაშრომში მიმოხილულია შემდეგი საისტორიო წყაროები: ,,ქართლის ცხოვრება“ და ,,ტბეთის
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სულთა მატიანე“, წარმოდგენილია მათში დადასტურებული რამდენიმე ტოპონიმის
(ძეგლი, ძეგლიგორა, მახინჯაური, ჩხუტუნეთი) ეტიმოლოგია.
16. ქართული ენის დასავლური კილოების ლექსიკაში ხელშესახებადაა წარმოდგენილი
ზანიზმები. მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი სპეციალურ ლიტერატურაში კვალიფიცირებულია,
როგორც ზანური სუბსტრატი.

მოხსენებაში წარმოდგენილია ქართულის დიალექტებში დადასტურებული ზანური
გაფორმების მცენარეთა სახელებისა და მცენარეთა სახელებიდან მომდინარე ტოპონიმების
(ფიტოტოპონიმების) სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი.

17. „მცენარეთა ლათინური სახელების ქართულად გადმოტანის თავისებურებანი“ ანოტაცია.
საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ლათინური და ძველი ბერძნული ენები არის ის ბაზისი,
რომელზეც იგება ახალი და იხვეწება უკვე დამკვიდრებული ბოტანიკური ტერმინოლოგია.
აქ ამოსავალია ბინომინალურობის პრინციპი - თითოეული სახეობა განისაზღვრება ორი
ლათინური სახელწოდებით, გვარითა და სახეობის განმსაზღვრელი ეპითეტით. ნაშრომში
განხილულია მცენარეთა ლათინური ნომენკლატურის ქართულად გადმოტანის
ტრადიციები, მასთან დაკავშირებული რიგი სირთულეები და ამ სირთულეთა დაძლევის
გზები. საზოგადოდ, საკითხი ვრცელია, ამიტომ ჩვენ მისი კვლევა სამ ეტაპად
წარმოვადგინეთ. აღნიშნულ მოხსენებაში საუბარია სრული კვლევის შედეგად მიღებულ
ძირითად შედეგებზე.

18. ლექსემა ბიუჯეტური ახალ კონტექსტში – ენობრივი არჩევანი „აზრობრივი აქცენტით“,
ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი 22ანოტაცია: ნაშრომში მსჯელობის საგანია
თანამედროვე სასაუბრო ქართულში განსაკუთრებულად გააქტიურებული ლექსემა
ბიუჯეტური ახალ კონტექსტში. სიახლის საფუძველია ერთგვარი ევფემიზაცია, რაც
უპირატესად კონტექსტურ ჭრილში იჩენს თავს. გაანალიზებულ კონტექსტთა თანახმად,
აზრობრივი აქცენტი მიმართულია იდეოლოგიური მიუღებლობისა თუ უხერხულობის
დასაძლევად.

19. ერთი პოემის პოეტური ლოგიკა: პუნქტუაციის გარეშე და ინტონაციის მიღმა – გუჩა
კვარაცხელიას უცნაური პოემა „მახინჯი ჩრდილი (კრიპტომნეზია)“, იბერიულ-კავკასიური
ენათმეცნიერება, ტ. XLIX ანოტაცია:ლინგვისტური პასაჟები გუჩა კვარაცხელიას მხატვრული
შემოქმედების ორგანული და ორიგინალური ნაწილია. მი შემოქმედებას განსაკუთრებულ
კოლორიტს სძენს ლინგვისტიკის ერთგვარი განივთება პოეზიაში. ნაშრომში განხილულია
პოეტის ერთი პოემის („მახინჯი ჩრდილი“) ენობრივი სამყარო. პოემის ტექსტიდან ვრცელი
ლინგვისტური პასაჟების ანალიზი მოწმობს, რომ პოეტური პირობითობით დატვირთული
„ლინგვისტური პოეზია“ მეტალინგვისტური რეფლექსიისა და პოეტური სტილისტიკის
ერთ-ერთი განსაკუთრებულად უცნაური ნიმუშია.

21. ანოტაცია: სტატიაში აღნიშნულია, რომ. რ. ინანიშვილის მოთხრობებში ავტორისეული ენა
ლიტერატურულ, დახვეწილ, ორთოგრაფიულად გამართულ ლექსიკას ეყრდნობა, პერსონაჟის
ლექსიკა კი ძირითადად დიალექტურია და გამოყენებულია, როგორც სტილიზაციის
საშუალება.

22. ანოტაცია: სტატია ეხება რ. ინანიშვილის პროზაში დადასტურებული ემოციური
შორისდებულების ლექსიკას, მათ ფონეტიკურ მხარეს, სხვადასხვა აგებულებას, ინტონაციას,
წინადადებაში მათ ადგილს როგორც გაბმულ მეტყველებაში, ისე დიალოგებში და
მიმართვის ფორმებთან. აღნიშნულია, რომ დიალოგებში დამოუკიდებლად, ამხსნელი
სიტყვების გარეშე გამოყენებული შორისდებულები ემოციური კომუნიკატივებია. ხოლო
შორისდებულებიან წინადადებებში მწერალი სხვათა სიტყვის -ო ნაწილაკის გამოყენებით
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ხალხური თხრობის სტილს აგრძელებს. პერსონაჟის მიერ ნახმარი შორისდებულები და მათ
ასახსნელად გამოყენებული ავტორისეული რემარკები კი ერთ მთლიან მხატვრულ ქარგას
ქმნის და დიდ ემოციას იწვევს მკითხველში.

23. ანოტაცია: სტატიაში მითითებულია, რომ , ბლუს მნიშვნელობის 1. ბრგუ 2. ბრკუ
სიტყვების ფონეტიკური ვარიანტები ძველი ქართულის სამწერლო ძეგლებში
დიალექტიზმებია და ისინი რთული სიტყვების ენა ბრგუ, ენა ბრკუ-ს ცვლილებების შედეგად
უნდა იყოს მიღებული.

24. ანოტაცია: სტატია ეხება მეგრული კუჩხ-ი „ფეხი“ სიტყვის შემცველი იდიომების
სტრუქტურულ სემანტიკურ ანალიზს. ამ სიტყვის შემცველი იდიომები ქმნიან სხვადასხვა
თემატურ ჯგუფს. მათი უმეტესობა საერთოა ქართულთან.

25. ანოტაცია: სიტყვა ცქირრ-ი იშვიათად იხმარება ძველ ქართულ ტექსტებში. ის მხოლოდ
„გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში“ დასტურდება, სადაც ის საკუთარ სახელად არის
მიჩნეული, მაგრამ ძველი ქართული გრამატიკული ნორმების გათვალისწინებით, ვფიქრობთ,
რომ ტექსტში ხსენებული სიტყვა ცქირ-ი საზოგადო სახელი უნდა იყოს და არა ანთროპონიმი.
ის „მზირს“, „მსტოვარს“ უნდა ნიშნავდეს.

26. ანოტაცია: ენის წარმოშობის საკითხი ენათმეცნიერებისათვის ისევე აქტუალურია, როგორც
სიცოცხლის წარმოშობის საკითხი ბიოლოგიისათვის, - აღნიშნავს არნ. ჩიქობავა. მიუხედავად
იმისა, რომ ამ საკითხის გადაწყვეტა თითქმის შეუძლებელია. სტატიაში განვიხილავთ
რამდენიმე თვალსაზრისს საერთო ენის (წინარე ენის, ფუძე-ენის) დაშლა-ცვლილებების
შესახებ [ფუსეისტები და თესეისტები, პლატონის „კრატილი“, ნეტარი ავგუსტინესა და თომა
აქვინელის „შინაგანი“ და „წარმოთქმული სიტყვა“, ავგ. შლაიხერი და მაქს მიულერი,
ჰუმბოლდტი].

27. სტატიაში წარმოჩენილია ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორის,
საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის ხელმომწერის ტარიელ ფუტკარაძის ღვაწლი
პოლიტიკურ ასპარეზზე: ეროვნული მოძრაობის წევრობა, საქართველოს რესპუბლიკის
უზენაესი საბჭოს წევრობა, უზენაესი საბჭოს შემადგენლობაში ქართული ენის მუდმივი
კომისიის შექმნის მოსამზადებელ სამუშაოებში მონაწილეობა და პოლიტიკური დევნილობა.

28. სტატიაში წარმოდგენილია ქართველურ ენათა შორის გამოვლენილი შესაძლო ახალი
კოგნატები და მათი შეპირისპირების საფუძველზე რეკონსტრუირებული
საერთოქართველური არქეტიპები, ასევე დამატებითი მასალა ეტიმოლოგიური
ლექსიკონებიდან უკვე ცნობილ შეპირისპირებათათვის.

29. სტატიაში ნაჩვენებია, რომ ზანურსა და სვანურში სქ შიშინებიდან მომდინარე
შიშინა+ველარული ხშული ტიპის კომპლექსებში შიშინები დისიმილაციურ გასისინებას
განიცდიდნენ მხოლოდ უ, ო, Í და ვ ფონემათა წინ და ზანურში ასევე რ-ს მომდევნოდაც. ეს
იყო აუცილებელი პირობა, რომლის არარსებობის შემთხვევაშიც შიშინათა გასისინება ამ
ენებში არ ხდებოდა. მეორე მხრივ, უდავოდაა მიჩნეული ისიც, რომ ამ პროცესს არ ჰქონია
რეგულარული ხასიათი და ის არ განხორციელებულა უგამონაკლისოდ, რაზეც მოწმობს ის
არაერთი მაგალითი, როცა ზანურსა და სვანურში, წინააღმდეგ მოლოდინისა, აღნიშნულ
პოზიციებში მაინც შიშინებია წარმოდგენილი. ამასთან, ცალკეულ შემთხვევებში წესის
დარღვევის მიზეზი ვერ დგინდება. მაგრამ, როგორც ეს კარგადაა ცნობილი სპეციალური
ლიტერატურიდან, დისიმილაციური პროცესები უმეტესად სწორედ არარეგულარულობით,
სპორადულობით გამოირჩევა და, როგორც ჩანს, ამგვარ არარეგულარულ დისიმილაციურ
მოვლენებთან უნდა გვქონდეს საქმე ამ შემთხვევაშიც.
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30. სტატიაში აღწერილია რედუპლიკაცია სხვადასხვა ლეზგიურ ენებში. ნაჩვენებია
სტრუქტურა და სემანტიკური ჯგუფები. წარმოდგენილია საერთოლეზგიური
წარმომავლობის ფუძეგაორკეცებული ლექსიკა.

31. თანამედროვე ქართულ ტრადიციულ გრამატიკებში 7 ბრუნვას გამოყოფენ, რომლებსაც
თავისი ნიშნები გააჩნიათ. ეს ნიშნები სხვაობენ ფუძის დაბოლოების მიხედვით. მაგალითად,
სახელობით ბრუნვაში ყველა თანხმოვანფუძიანი სახელი დაირთავს -ი დაბოლოებას.
ხმოვანფუძიანი სახელები ბრუნვის ნიშანს სალიტერატურო ქართულში არ დაირთავენ,
დიალექტებში შეიძლება დაირთონ ნიშანი. მაგ., სალიტერატურო ქართულში გვაქვს ხე, ქვა,
ხბო, კუ, ტრამვაი და ა. შ. დიალექტებში დასტურდება ასევე ხეი, ქვაი, ხბოი, კუი, ფორმები.
რაც შეეხება -ი-ზე დასრულებულს, მათ სხვაობა არ მოსდით. ანალოგიური შეიძლება ვთქვათ
საკუთარი სახელების შესახებ. ებრაელები საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში
მოსახლეობდნენ და მათი მეტყველება ემყარებოდა იმ კუთხის მეტყველებას, რომელშიც
ცხოვრობდნენ. მაგრამ ამასთანავე ჰქონდათ განსხვავებული ნიშნებიც. ერთ-ერთი ამგვარი
არის სახელობით ბრუნვაში ხმოვანფუძიან საზოგადო და საკუთარ სახელებზე -ი ნიშნის
დართვა. განსხვავებას გვაძლევს ის, რომ ეს -ი გვხვდება ყველა კუთხის ებრაელებთან,
განურჩევლად იმისა, მათ დიალექტში დასტურდება ხმოვანფუძიანებთან -ი თუ არა.
მაგალითად, ქართლში მცხოვრები ებრაელებისათვის დამახასიათებელი უნდა ყოფილიყო
ბიცოლაი, ნათელაი ფორმები, მაგრამ არ იყო აღნიშნული ფორმა მოსალოდნელი რაჭველ,
ლეჩხუმელ ან ქუთაისელ ებრაელებთან, მაგრამ დასტურდება. რა კვალიფიკაცია შეიძლება
მიენიჭოს -ი-ს ასეთ შემთხვევაში: არის ის საერთოებრაული ნიშანი? ანუ ებრაული
ეთნოდიალექტისათვის დამახასიათებელი? შეიძლება ეს იყოს მიგრაციული დიალექტიზმის
ნიშანი. ცნობილია, რომ ებრაელები თავდაპირველად აღმოსავლეთ საქართველოში
ცხოვრობდნენ და აქედან უნდა დაწყებულიყო მათი მიგრაციები დასავლეთში. ამიტომ
ხონში, ვანში, ზესტაფონში, საჩხერესა თუ ჭიათურაში მცხოვრები ებრაელები მას ადვილად
შეინარჩუნებდნენ, რადგან ეს მოვლენა მათ დიალექტსაც ახასიათებდათ. რაც შეეხება
რაჭველ, ლეჩხუმელ და ქუთაისელ ებრაელებს, მათ მეტყველებაში ის შეიძლება შეფასდეს,
როგორც მიგრაციული დიალექტური ფორმა, რომელიც შეინარჩუნეს ენობრივი
იდენტობისათვის. აქედან გამომდინარე, ეს მოვლენა შეიძლება ჩაითვალოს საერთოებრაულ
მოვლენად.

ანალოგიურად საერთოებრაულ მოვლენად უნდა ჩაითვალოს მიცემითი (და ზოგჯერ
ნათესაობითი) ბრუნვის ნიშნის -ს-ს დაკარგვა, რომელიც ასევე ყველა კუთხის ებრაელებს
ახასიათებთ: ძირ გდია, მეზობელ ვეტყვი, ბატი ყალია და სხვა. აქაც დიალექტური პროცესის
უნიფიცირებაზეა საუბარი. აქვე აუცილებელია მივუთითოთ მეორე პროცესზე.
დიალექტებში, საკუთარი სახელები უმეტეს შემთხვევაში და მათი გავლენით ზეპირ
მეტყველებაშიც ხშირად დაირთავს -ო ან - ი დაბოლოებას. მაგალითად, ლევანი, მოდი რა
ახლოს; ეთერო, ძალიან ლამაზი ხარ და ა. შ. ებრაელებთან ამ შემთხვევაში დასტურდება
სალიტერატურო ქართულის მსგავსი მდგომარეობა: უმეტესად ფუძის სახითაა
წარმოდგენილი საკუთარი სახელი. მაგალითად, აბრაამ, მოიხედე ერთი; შიმშონ, როდის
ჩამოხვედი და სხვა. ანუ, ერთ შემთხვევაში დიალექტური ფორმის უნიფიცირება ხდება,
ხოლო მეორე შემთხვევაში - სალიტერატუროსი. უფრო მეტიც, ხშირად სახელობით
ბრუნვაშიც ჩამოცილებული აქვთ ნიშანი -ი, ბაბუაჩემი რაბი ისააკ იყო.

ამდენად, ბრუნების პარადიგმა ებრაელებთან შეიძლება შემდეგნაირად წარმოვადგინთ
(თანხმოვანფუძიანი და ხმოვანფუძიანი):

სახელობითი -ი,0; -ი



38

მოთხრობითი -მ; -მა

მიცემითი -0,-ს; -ს

ნათესაობითი --ი; ის;- სი

მოქმედებითი -ით; -თი

ვითარებითი -ად; -დ

წოდებითი -0, -ო, -ვ

სტანდარტული ენა მოიცავს ყველა იმ სფეროს, სადაც ის ფუნქციონირებს: განათლება,
მეცნიერება, მწერლობა, კულტურა, პოლიტიკა, პრესა, რადიო-ტელევიზია, სამართლებრივი
სფერო, საქმისწარმოება და სხვა. ქართული ენა სახელმწიფო/ოფიციალური ენაა. მას ეს
სტატუსი კონსტიტუციით აქვს მინიჭებული, თუმცა გლობალიზაციის პირობებში მხოლოდ
კონსტიტუციური სტატუსი და თუგინდ საზოგადოების ნება არ არის ხოლმე საკმარისი
ოფიციალური ენის სრულყოფილი ფუნქციონირებისათვის. ამიტომ იქმნება სხვადასხვა
კანონი, რომლებიც აძლიერებენ სახელმწიფო ენის სტატუსს და ხელს უწყობენ მის
სრულფასოვან ფუნქციონირებას ყველა სფეროში.

ერთ-ერთი რთული უბანი საგანმანათლებლო სისტემაში ენის დაგეგმარებაა. ენის
დაგეგმარება განათლებაში ერთ-ერთი საკვანძო საკითხია ენობრივი პოლიტიკის
მიმართულებებიდან. განათლების სისტემას არ შეუძლია არ გაითვალისწინოს ენის
პოლიტიკის საკითხები. განათლების პროცესი, რომელიც თეორიული ცოდნის შეძენასთან
ერთად მოიცავს სოციალური და კულტურული ფასეულობების დაუფლებას, ხორციელდება
ენის საშუალებით. ამიტომაც არის რომ განათლების ენობრივი პოლიტიკა როგორც მიკრო,
ასევე მაკრო დონეზე საკმაოდ საფუძვლიანადაა შესწავლილი ქვეყნების მიხედვით.

საქართველოში ბევრი ადგილობრივი მოსახლის პირველი ანუ მშობლიური ენა არის
ქართული, რადგან საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 87 პროცენტი ქართველია და
მათ ამ ენაზე აიდგეს ენა და ახლაც მიიჩნევენ თავიანთ ძირითად ენად. ხოლო დანარჩენ
მაცხორებელთა13 პროცენტი ძირითადად სხვადასხვა დროისა და პერიოდის მიგრანტთა
შთამომავლებია (გარდა აფხაზებისა), რაც განაპირობებს ლინგვისტურ მრავალფეროვნებას.

საქართველოს სახელმწიფო ენის კანონი (და ენობრივ ასპექტებთან დაკავშირებული სხვა
კანონები) იძლევა წარმოდგენას ქართული ენის უფლებებზე განათლების სისტემაში, როგორც
სავალდებულო სასკოლო, ასევე უმაღლესი განათლების პერიოდში, განსაზღვრულია
ქართული ენის მინიმალური დონეები და განათლების ენად მისი გამოყენების შესაძლებლობა.
მიუხედავად კანონმდებლობისა, შედეგი საქართველოს რაიონების მიხედვით
განსხვავებულია. მაგალითად, საქართველოს უმეტეს რეგიონში ქართული ფართოდ
გავრცელებული ენაა საგანმანათლებლო სისტემაში, როგორც სასკოლო ასევე
საუნივერსიტეტო დონეზე. სახელმწიფო ენის კანონის, განათლების შესახებ კანონის
მიხედვით, საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების ენა ქართულია. მაგრამ ისევე
როგორც მთელ მსოფლიოში საქართველოშიც არსებობს უცხოენოვანი (კერძოდ,
ინგლისურენოვანი) რამდენიმე კერძო თუ სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებელი.
მაგალითად, სან დიაგოს ამერიკული უნივერსიტეტი, ტვილდიანის სამედიცინო
უნივერსიტეტი, ქუთაისის საერთასორისო უნივერსიტეტი, რომლებშიც სწავლება
ინგლისურენოვანია. ზოგ უნივერსიტეტში არსებობს საკმაოდ ბევრი ინგლისურენოვანი
პროგრამები და სპეციალობები. ყოველწლიურად იზრდება თითქმის ყველა უმაღლეს
სასწავლებელში სამაგისტრო და სადოქტორო ინგლისურენოვანი პროგრამების რიცხვი.
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ანალოგიური სიტუაცია ბევრ ქვეყანაშია. მაგალითად, შვედეთში არის 46 უმაღლესი
სასწავლებელი, რომელთაგან 33 სახელმწიფოა. უმაღლესი სასწავლებლების 1/5-ში სწავლების
ენა ინგლისურია, ხოლო სამაგისტრო პროგრამების 2/3 ინგლისურენოვანია. თუმცა
საქართველოსაგან განსხვავებით შვედეთში არ არსებობს კანონი, რომელიც
ავალდებულებს ამა თუ იმ სწავლების ენის გამოყენებას. საქართველოში კი გვაქვს სიტუაცია,
როცა საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრულია სწავლების ენა, მაგრამ დე ფაქტო სიტუაცია
განსახვავებულია. დარღვევის საფუძველი შეიძლება იყოს ისიც, რომ მხოლოდ ქართულ ენაზე
შეუძლებელია თანამედროვე სტანდარტის განათლების მიღება. არ არსებობს ქართულად
შესაბამისი სახელმძღვანელოები. არ ითარგმნება თანამედროვე სამეცნიერო ლიტერატურა
საკმარისად და არ ვითარდება კონკრეტული დარგების ტერმინოლოგია. პლურილინგვიზმის
განვითარება ევროპაში ტერმინოლოგიის მეშვეობითაც ხდება. საქართველოს ამ მხრივ უჭირს.
სწორედ აქ სჭირდება მას სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის დახმარება, რომ
მიზანმიმართულად ითარგმნოს ყველა დარგში შესაბამისი თანამედროვე სამეცნიერო
ლიტერატურა. მაგალითად, სტუდენტს, რომელსაც აქვს სურვილი შეისწავლოს ენობრივი
პოლიტიკა, მას უნდა ჰქონდეს საშუალება, რომ ამ დარგში აღიარებული სამეცნიერო
ლიტერატურა, რომლის ცოდნაც წარმოადგენს საფუძველს დარგის შესწავლისათვის, ჰქონდეს
მშობლიურ, სახელმწიფო ენაზე. თითქმის ყველა დარგი განიცდის შესაბამისი ლიტერატურის
ქართულ ენაზე გამოცემის ნაკლოვანებას. სხვაგვარად გამორიცხულია თანამედროვე
სტანდარტების განათლებაზე ხელმისაწვდომობა.

ასევე შეგვიძლია ვთქვათ სკოლების შესახებაც. საქართველოში არის ევროპული სკოლა,
ბაქსვუდის სკოლა, ამერიკული სკოლა, ფრანგული სკოლა, ესპანური სკოლა, გერმანული
სკოლა, მაგრამ ამ სკოლებში საგნები ისწავლება ქართულად, აღნიშნული ენები ისწავლება
გაძლიერებით. მაღალ კლასებში ასევე ემატებათ რამდენიმე საგანი უცხო ენაზე. სკოლების
შემთხვევაში ერთეული გამონაკლისების გარდა არ ირღვევა კანონი. კანონის უგულებელყოფა
ხდება არაქართულენოვან რეგიონებში, კერძოდ ქართლსა და ჯავახეთში, სადაც დიდი
რაოდენობითაა სომხურენოვანი და აზერბაიჯანულენოვანი სკოლები. ასევე ხდება კანონის
დარღვევა რუსულენოვან სკოლებში, სადაც სახელმწიფო ენის შესწავლა დღემდე დაბალ
დონეზეა.

საქართველოს განათლების სისტემა ეთნიკურად არაქართველთა შვილებს ხელს უწყობს, რომ
არ დაკარგონ იმ ენის სრულყოფილად ცოდნა, რა ენაზეც სახლში საუბრობენ. სომხურენოვან
და აზერბაიჯანულენოვან რაიონებში განათლებას ქართულ ენაზე ნაკლები ტრადიცია აქვს. აქ
სწავლების ენა ძირითადად სომხური, აზერბაიჯანული და რუსული გახლდათ. საქართველოს
დამოუკიდებლობის აღდგენის (გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან) დროიდან გაჩნდა
საჭიროება და სურვილი ქართული ენის შესწავლისა, შემოიღეს ენის გეგმა სკოლაში, თუმცა ამ
მიმართულებით ძვრები მხოლოდ ბოლო წლებში იგრძნობა. აქ ფუნქციონირებს 2 ტიპის
სკოლა: 1. ქართული სკოლა, რომელშიც სწავლება ქართულ ენაზეა და ისწავლება როგორც
სავალდებულო საგანი ინგლისური და არჩევითი კიდევ მეორე უცხო ენა 2) სკოლები, სადაც
განათლების ენაა რუსული, სომხური ან აზერბაიჯანული და ისწავლება ქართული როგორც
ერთი საგანი, კვირაში 25 საათის ოდენობით და უცხო ენა. მიუხედავად ამისა, ჯერ ვერ
მოხერხდა ისეთი სიტუაციის მიღება, რომ სკოლის დასრულების შემდეგ მათ შეეძლოთ
ქართულ ენაზე გამოცდების ჩაბარება.

32.თანამედროვე კულტუროლოგიური და ლინგვოკულტუროლოგიური მიდგომა
კონცეპტისადმი, უწინარეს ყოვლისა, სულიერი ღირებულების ცნებად მიიჩნევს მას, რაც
ერთხელ კიდევ ადასტურებს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა პარადიგმის მორიგ ცვლას,
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რომლის შედეგადაც გასული საუკუნის დასაწყისში გაბატონებული სისტემურ-
სტრუქტურული პარადიგმის ადგილი ანთროპოცენტრულმა პარადიგმამ დაიკავა.

ნათესაობის აღმნიშვნელი სიტყვები ერთ-ერთ უძველეს ლექსიკურ ფენას მიეკუთვნებიან და
მათ, როგორც ენის ძირითადი ლექსიკური ფონდის შემადგენლებს, განსაკუთრებული
მნიშვნელობა ენიჭებათ ქართული ლინგვოკულტურული სივრცის დასახასიათებლად.

ჩვენამდე მოღწეულ პირველსავე ლიტერატურულ ძეგლში გვხვდება როგორც კონკრეტულ
ნათესაურ დამოკიდებულებათა სახელმდებელი ლექსემები (სისხლით ნათესავისა და
ქორწინების გზით შეძენილი ნათესავის აღმნიშვნელი ათზე მეტი ერთეული), ასევე ზოგადი
ნათესაობის აღმნიშვნელი ტერმინები – ახლო ნათესავთა გამაერთიანებელი, ოჯახისა და
ოჯახის წევრთა სახელმდებელი ლექსემები „სახლი“, „სახლეული“ და უფრო ფართო
მნიშვნელობის ტერმინ-კომპოზიტი „თესლ-ტომი“, რომლის თითოეული კომპონენტი
დამოუკიდებლადაც ხშირად დასტურდება ძველ ქართულ ტექსტებში ზოგადი ნათესაობის
ცნების აღსანიშნავად. „შუშანიკის წამებაში“ გამოყენებული ნათესაობის აღმნიშვნელი
სიტყვები: „დედა“, „მამა“, „შვილი“, „ძე“, „ასული“, „და“, „ძმა“, „ცოლი“, „ქმარი“, „მაზლი“, „ძმის
ცოლი“ (ტექსტში ასევე დასტურდება მარტივი ტერმინი „სძალი“ (> რძალი), თუმცა არა „ძმის
ცოლის“ მნიშვნელობით) ასახავენ იმდროინდელ ფაქტობრივ ნათესაურ ურთიერთობებს და
ადასტურებენ იმას, რომ ნათესაურ კავშირთა და შესაბამის ტერმინთა სისტემა მეთექვსმეტე
ასწლეულია თითქმის არ შეცვლილა.

ენის რიგითი მატარებლისათვის რომელიმე ენის მორფოლოგიურ-სინტაქსურ
შესაძლებლობათა შეფასება თუ რთულია, ლექსიკური მარაგის სიმდიდრე შედარებით
ადვილი შესაგრძნობია. მიუხედავად ამისა, თანამედროვე ქართულ დისკურსში (უმეტესად
ქალაქურ მეტყველებაში), უცხო ენათა გავლენით, სულ უფრო იშვიათად გვხვდება
ნათესაობის ტერმინები „მამიდა“ და „ბიცოლა“, რომელთა ნაცვლადაც „დეიდაა“
გამოყენებული როგორც მიმართვის შემთხვევებში, ასევე აღნიშნულ პირთა დაუსწრებელ
კონტექსტებში. არცთუ იშვიათად „მამიდაც“, „ბიცოლაცა“ და „დეიდაც“ შესაბამისი
ანთროპონიმებითაა ჩანაცვლებული. ამგვარ, ერთი შეხედვით, უწყინარ ცვლილებებს
მნიშვნელოვანი ძვრების გამოწვევა შეუძლია როგორც სოციალურ ურთიერთობებში
(შესაბამისად, მენტალურ სტრუქტურებში), ასევე ენაში.

კულტურული ტრადიციის გაუფასურება ღირებულებათა სისტემის ცვლილებებს იწვევს,
რაც, თავის მხრივ, ნებისმიერ ენასა და ამ ენის განმახორციელებელ დისკურსზეც აისახება.
როცა ვცდილობთ გავერკვიოთ ჩვენს კულტურულ იდენტობაში, გვერდს ვერ ავუვლით სხვა
კულტურათა შესახებ ცოდნას ისევე, როგორც დედაენის უნიკალურობას ვერ ვიგრძნობთ სხვა
ენასთან შედარების გარეშე. სწორედ ამიტომ სამეცნიერო ლიტერატურაში სულ უფრო
იზრდება იმ ნაშრომთა რიცხვი, რომლებშიც ნათესაობის სისტემათა ტიპოლოგიური კვლევის
შედეგებია წარმოდგენილი.

ლექსემა „ნათესავი“ ლინგვოკულტურული მაკროკონცეპტის სახელად შევარჩიეთ
როგორც ხშირი ხმარების სიტყვა ქართული ენის განვითარების ყველა ეტაპზე და როგორც
მკვიდრი სემანტიკური ბირთვის მქონე ერთეული ძველი ქართულიდან თანამედროვემდე.

„ნათესავი“, როგორც მაკროკონცეპტი, ყველა სახის ნათესაურ დამოკიდებულებას მოიცავს,
როგორც ჰიპერონიმი – ნათესაობის ტერმინთა მთელ სისტემას, როგორც ცნების სახელი კი
გრძელი სინონიმური რიგის წევრია.

ნათესაობის აღმნიშვნელებში მატერიალიზებულია (სიტყვის ფუძით გამოხატულია)
„ნათესავის“ კონცეპტური სტრუქტურის შემდეგი ძირითადი ლექსიკურ-სემანტიკური
ელემენტები: საერთო საწყისიდან მომდინარეობა (გამრავლება, გაყოფა), სივრცითი სიახლოვე,
საკუთრება, ემოციური მიმართება (სიყვარული, კეთილმოსურნეობა).
32. ძირითად ლექსიკურ ფონდში ნებისმიერი ენისთვის ერთ-ერთი საინტერესო მონაკვეთია
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ნათესაობის ლექსიკა; ქართული თუ საერთოდ კავკასიური მენტალიტეტის
გათვალისწინებით, ქართველურ ენებში ის განსაკუთრებულად მრავალფეროვანია.

სვანური ენის ზოგი ამ ტიპის მონაცემი საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ,
მიუხედავად ქართულთან სტრუქტურული თანხვედრისა, სემანტიკა ნაწილობრივ
გადაწეული ან გაფართოებულია და ასახავს საქართველოს ამ მთიანი კუთხის მკვიდრთა, ენის
მატარებელთა მენტალური დამოკიდებულების დამატებით ნიუანსებს აღნიშნული საკითხის
მიმართ. სწორედ ამ თვალსაზრისით ნათესაობის ლექსიკა სვანურში მეტად მდიდარია.
სტატიაში განხილულია ის ლექსემები, რომლებიც აღნიშნავენ ქალის, ასევე დედის ხაზით
მემკვიდრის სტატუსს სისხლისმიერი ნათესაობით განსაზღვრულ სოციუმში. არქაულობით
გამორჩეული სვანური ენის მრავალფეროვნება საანალიზო ლექსიკის თვალსაზრისით,
ვფიქრობთ, ასახავს ქალის როლისა და, ზოგადად, გენდერული პრობლემისადმი ტრადიციულ
საერთოქართველურ მენტალურ დამოკიდებულებას.
35. სვანური ენა გამოირჩევა უარყოფით ნაწილაკთა სიმრავლით, რომლებიც ერთმანეთისგან
არა მხოლოდ დიალექტურად, არამედ ნიუანსობრივად და გარკვეულწილად ფუნქციურადაც
განსხვავდება. ქართულად მათი დიდი ნაწილი „არ(ა)“-დ გადმოდის, თუმცა მათი გამოყენების
არეალი როგორც კონტექსტუალურად, ასევე მწკრივებთან შეფარდების თვალსაზრისით გან-
სხვავებულია. თუ ქართულში, მეგრულსა და ლაზურში არ და მისი ფარდი ნაწილაკების დის-
ტრიბუცია ზმნასთან მიმართებით ერთგვაროვანია, სვანურში ერთ-ერთი უაროფითი
ნაწილაკი დემის, რომელიც ქართულად (ისევე, როგორც დანარჩენები) „არა“-დ განიმარტება,
ამ მხრივ შეზღუდულია: ის გამოკვეთილად კატეგორიულობას გამოხატავს და ვერ ეფარდება
მეორე და მესამე სერიების მწკრივებს, ხოლო ნაწილაკი მად(ე), მართალია, მწკრივთა
შეფარდების თვალსაზრისით უფრო თავისუფალია და პერფექტულ ფორმებთანაც
გამოიყენება, მაგრამ ის სწორედ სემანტიკური ნიშნით − კატეგორიულობით ქმნის ოპოზიციას
ერთსა და იმავე მწკრივში:

მ მ ოთ რა „არ დაუწერია“ − მ დ(ე) ოთ რა „პრინციპულად არ დაუწერია“.
თუმცა აქ საინტერესოა ის ფაქტი, რომ მ დ(ე) პერფექტული ფორმებიდან მხოლოდ პრე-

ვერბიან ზმნებთან გამოიყენება, ანუ შედარებით გვიან ჩამოყალიბებულ ფორმებთან, კერძოდ,
მას შემდეგ, რაც უნახაობის სემანტიკა უკვე განვითარებულია ქართველურ ზმნაში და მისი
თავდაპირველი ფუნქცია − შედეგობითობა თანდათანობით იჩრდილება. ამის თქმის საფუ-
ძველს იძლევა ის ფაქტი, რომ, დანარჩენი ქართველური ენებისგან განსხვავებით, პრევერბიან
თურმეობითს სვანურში უნახაობა-შედეგობითობის მიხედვით ლაბილობა არ ახასიათებს,
ისინი ერთმნიშვნელოვნად მხოლოდ „თურმეს“ გაგებისაა.

ასე რომ, სვანურის მონაცემების ამგვარი სხვაობა საანალიზო პრობლემასთან
მიმართებით შეიძლება ორი ფაქტორით აიხსნას; კერძოდ, სვანურში:
ა. უარყოფით ნაწილაკთა სიმრავლით და ბ. პერფექტულ ფორმათა მრავალწახნაგოვნებით.

ამრიგად, საანალიზო საკითხი გვიჩვენებს როგორც საერთოქართველურ ენობრივ
პროცესებს, ასევე ცალკეულ თავისებურებებს.

36. სახელებს თანამედროვე ქართულში ბრუნების განსხვავებული პარადიგმები აქვს. ყველა
სახელს თავისი ადგილი აქვს სისტემაში. საჭიროა ამ ადგილის მოძებნა და სრული სურათის
წარმოჩენა. კლასიფიკაციისთვის საკმარისია ერთი უნიკალური ნიშანი, რაც ამა თუ იმ
ჯგუფში შემავალ სახელს განასხვავებს სხვა ჯგუფში შემავალი სახელისაგან (რელევანტური
შეიძლება იყოს სახელის სემანტიკური თავისებურება).
ჯგუფის წევრი შეიძლება იყოს ერთი სახელი; ასეთია, მაგ., დრო: ზუსტად მისი ანალოგიური
პარადიგმა არცერთ სხვა სახელს არა აქვს.
ბრუნების ტიპების დადგენა არსებული განსხვავებული პარადიგმების დადგენას
გულისხმობს. იმდენი ტიპი არსებობს, რამდენი განსხვავებული პარადიგმაც გვაქვს.
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ჩვენი დაკვირვებით, თანამედროვე ქართულში ბრუნების სახესხვაობათა მიხედვით
დაახლოებით ორი ათეული ჯგუფი გამოიყოფა.
37. ალოგიკურია ფორმულირება „სვანური ლექსიკონი“ – „სვანურ-ქართული ლექსიკონის“
ნაცვლად, „მეგრული ლექსიკონი“ – „მეგრულ-ქართული ლექსიკონის“ ნაცვლად, „ლაზური
ლექსიკონი“ – „ლაზურ-ქართული ლექსიკონის“ ნაცვლად. ესენი არის არა განმარტებითი,
არამედ თარგმნითი ლექსიკონები და ეს მათ დასახელებაშიც ნათლად უნდა იკითხებოდეს.
38. ნაშრომში _ „ხორხის/ყორყის/ყანყრატოს... აღმნიშვნელი სომატური ერთეულების
ანალიზისათვის სვანურში“ წარმოდგენილია ხორხის/ყორყის/ყანყრატოს და ა. შ. აღმნიშვნელი
რამდენიმე სვანური სომატური ლექსიკური ერთეულის როგორც სტრუქტურულ-
სემანტიკური ანალიზი, ასევე დაწვრილებითი მიმოხილვა სამეცნიერო ლიტერატურაში
გამოთქმული თვალსაზრისებისა ქართულ-ზანური შესაბამისი ფუძეებისა და განსახილველ
მასალაში სუფიქსად გამოყოფილი ფორმანტების წარმომავლობის შესახებ. ამასთანავე
საუბარია სამსჯელოდ წარმოდგენილი ზოგი ლექსიკური ერთეულის კვლევის სირთულეზეც,
რაც გამოწვეული უნდა იყოს მათი ვარიაციულობით როგორც სვანური ენის დიალექტ-
კილოკავებში, ასევე ზოგადად ქართველურ ენებში. სვანური მასალის ქართულ-ზანურ
იგივეობრივ მასალასთან შედარება და ბგერათგადაღების სრული შესაბამისობის
გათვალისწინებით კი გამოთქმულია ვარაუდი, რომ სომატური ერთეულების უმეტესი
ნაწილი ნასესხებია სვანურში ქართულ-ზანურიდან.
39. ნაშრომში _ „ოსურ-ალანურიდან ქართულის გზით შეთვისებული ლექსიკური
ერთეულების ადაპტაციისათვის სვანურში“ საუბარია სვანური ენის დიალექტ-კილოკავებში
გამოვლენილი ოსურ-ალანური ელემენტების შესახებ, რომლებიც ქართულის გზით უნდა
დამკვიდრებულიყო. აღნიშნულ მასალას, როგორც დიდძალი დიალექტოლოგიური მასალის
კვლევამ აჩვენა, უაღრესად საინტერესო და რთული ფონეტიკურ-ფონოლოგიური და
სემანტიკური ადაპტაცია განუცდია; ადგილი აქვს შემდეგი სახის ფონეტიკურ პროცესებს:
უმლაუტს (პალატალურ, ველარულ თუ ლაბიალურ), ხმოვანთა (საკომპენსაციო თუ
კომბინატორულ) სიგრძეს, რედუქციას (მსუბუქ და მძიმე ბირთვში), გამკვეთრებას,
დაყრუებას, გაფშვინვიერებას, ბგერათა დაკარგვას, იოტიზაციას, აფრიკატიზაციას,
ბგერათმონაცვლეობას და ა. შ., თუმცა პარალელურად ფონეტიკურ-სემანტიკურად უცვლელი
სახით შეთვისებული ლექსიკური ერთეულებიც საკმაოდ ხელშესახებია

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში
7.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი
ISBN; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი
DOI; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების
რაოდენობა
1. ლია ბაკურაძე, მარინა ბერიძე,  Inclusion and Exclusion Movements in and around Language
Island, The Second International Conference ANATOLIA-THE CAUCASUS-IRAN: Dedicated to the
25th Anniversary of “Iran and the Caucasus” (Brill: Leiden-Boston), 21-23 June 2022; გვ. 14-15 -
https://rau.am/uploads/post/editor_image/Anatolia-the%20Caucasus-Iran-2-
Programme_1654602209.pdf

2. მარინა ბერიძე, ზაქარია ფურცხვანიძე, On Comparison of Georgian Language Islands, The
Second International Conference ANATOLIA-THE CAUCASUS-IRAN: Dedicated to the 25th
Anniversary of “Iran and the Caucasus” (Brill: Leiden-Boston), 21-23 June 2022; გვ.16-18 -
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https://rau.am/uploads/post/editor_image/Anatolia-the%20Caucasus-Iran-2-
Programme_1654602209.pdf

3. ნ. ჯორბენაძე, ი.გაგუა, ლ.ჩოთალიშვილი, ნ. ხოჭოლავა-მაჭავარიანი − მცენარეთა
ლათინური სახელების ქართულად გადმოტანის თავისებურებანი; საერთაშორისო
აკადემიური ინსტიტუტის აკადემიური კონფერენციის მასალები; რომის აკადემიური
კონფერენცია - 19 სექტემბერი, 2022 წელი, ISSN 2671-3179; რომი, რომის აკადემიური
კონფერენციის გამომცემლობა; გვ. 87-92.
4.
2.
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. 1. მოხსენებაში საუბარი იყო ენობრივი კუნძულის ერთი თავისებურების შესახებ
ფერეიდნული დიალექტის მაგალითზე. ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში, ფერეიდნის
რეგიონში ქართული თემს წლების განმავლობაში შემოუერთდა სხვადასხვა ეროვნების
მოსახლეობა, ისწავლა ქართული, გაქართველდა და დღეს მისი განუყოფელი ნაწილია.
განხილული იყო მათი მეტყველების თავისებურებანი.

2. მოხსენებაში საუბარი იყო ქართულ ენობრივ კუნძულებსა და მათ თავისებურებზე.
განხილული იყო თურქეთის   ჩვენებურების ქართული, ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში
ქართული ენობრივი კუნძული ფერეიდანში,  და აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში ინგილო
ქართველების მეტყველება.

7.2. სახელმძღვანელოები
ავტორი/ავტორები; სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი
ISBN; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1.
2.
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

7.3. სტატიები
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი
DOI; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების
რაოდენობა

1. როენა ჭკადუა, ლელა გიგლემიანი A General overview of Svan Sociolects. University paul-
valery, Montpellier 3, france
2. გვანცა გვანცელაძე, თეიმურაზ გვანცელაძე. Основные аспекты морфологической типологии
грузинского, абхазского и абазинского языков. – «Язык и культура: от диалога к диалогу».
Коллективная монография. Пятигорск, 2022, с. 26-31. ISBN 978-5-4220-1304-3.
3.გვანცა გვანცელაძე, თეიმურაზ გვანცელაძე. Об истории составления и издания абхазско-
грузинского словаря Б.П. Джанашиа. – Материалы Международной научной конференции
«Табуловские чтения – 2022». Карачаевск, Карачаево-Черкесский государственный университет
имени У.Д. Алиева, Центр исследований языков народов Карачаево-Черкесской республики,
2022, გვ. 71-78.          ISBN 978-5-8307-0686-5
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4.რომან ლოლუა - D rb nd qala divarlarında Qafqaz Albaniyası epiqrafikası v alban işar l ri //
Qafqaz Albaniyasının etno-m d ni irsi (m qal l r toplusu), № 3, Bakı, 2022, s.109-116. ISBN 978-
9952-28-562-8.
5.რომან ლოლუა - Кавказско-албанская эпиграфика и знаки албанского письма на
оборонительных стенах г.Дербента // Этнокультурное наследие Кавказской Албании (сборник
статей), № 3, Баку, 2022, с.115-123. ISBN 978-9952-28-564-2.
6.რომან ლოლუა - Caucasian Albanian epigraphy and Albanian inscriptions on the defensive walls
of the city of Derbent // Ethnocultural Heritage of Caucasian Albania (collection of articles), No. 3,
Baku, 2022, p.116-123. ISBN 978-9952-28-565-9.
5.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
4. სტატიაში ეთმობა კავკასიის ალბანური ეპიგრაფიკის მიმოხილვას. ალბანური ეპიგრაფიკა
სულ 7 ერთეულისაგან შედგება, მათგან 1 ლაპიდარული წარმერა, ხოლო ექვსი გრაფიტია.
წარმოდგენილია წაკითხვის ცდა. ყურადღება დათმობილია ფსევდოალბანურ წარწერებსაც.
პირველად სამეცნიერო ლიტერატურაში, აღნიშნულია, რომ ქ. დერბენტის გალავანზე არის
ცალკეული ალბანური ნიშნები. ადრე მათ, სხვასთან ერთად, ზოროასტრიულ სიმბოლოებად
მიიჩნევდნენ. სტატია გამოქვეყნდა აზერბაიჯანულ ენაზე.
5. სტატიაში ეთმობა კავკასიის ალბანური ეპიგრაფიკის მიმოხილვას. ალბანური ეპიგრაფიკა
სულ 7 ერთეულისაგან შედგება, მათგან 1 ლაპიდარული წარმერა, ხოლო ექვსი გრაფიტია.
წარმოდგენილია წაკითხვის ცდა. ყურადღება დათმობილია ფსევდოალბანურ წარწერებსაც.
პირველად სამეცნიერო ლიტერატურაში, აღნიშნულია, რომ ქ. დერბენტის გალავანზე არის
ცალკეული ალბანური ნიშნები. ადრე მათ, სხვასთან ერთად, ზოროასტრიულ სიმბოლოებად
მიიჩნევდნენ. სტატია გამოქვეყნდა რუსულ ენაზე.
6. სტატიაში ეთმობა კავკასიის ალბანური ეპიგრაფიკის მიმოხილვას. ალბანური ეპიგრაფიკა
სულ 7 ერთეულისაგან შედგება, მათგან 1 ლაპიდარული წარმერა, ხოლო ექვსი გრაფიტია.
წარმოდგენილია წაკითხვის ცდა. ყურადღება დათმობილია ფსევდოალბანურ წარწერებსაც.
პირველად სამეცნიერო ლიტერატურაში, აღნიშნულია, რომ ქ. დერბენტის გალავანზე არის
ცალკეული ალბანური ნიშნები. ადრე მათ, სხვასთან ერთად, ზოროასტრიულ სიმბოლოებად
მიიჩნევდნენ. სტატია გამოქვეყნდა ინგლისურ ენაზე.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში

ლევან აზმაიფარაშვილი - „პური“, „ხინკალი“, „ქერი“ კომპონენტების შემცველ მყარ
შესიტყვებათა და კომპოზიტთა ეთნოლინგვისტური ანალიზისათვის 20.12.2022 – 22.12.2022,
თბილისი, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 81-ე სამეცნიერო
სესია.

სოფიკო ბერულავა ნაოსნობა-მეთევზეობის ლექსიკა ლაზურში ერთი მთქმელის
მეტყველების მიხედვით, XLII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, გორი,
2022 წელი, გვ. 47-51.
ბუკია მანანა – გადასახადის აღმნიშვნელი ლექსიკა მეგრულში, სამეცნიერო კონფერენცია
„ქართულ-კავკასიურ ურთიერთობათა ისტორიულ-ფილოლოგიური ასპექტები“, 26 მარტი,
2022, თბილისი-
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ბუკია მანანა – კულინარული ლექსიკა ზანურში (სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი),
არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები – XXXIII, 2022 წლის 17-19 მაისი, თბილისი
ბუკია მანანა – კვლავ ქართველურ-აფხაზური ლინგვოკულტურული ურთიერთობის
ისტორიიდან, კავკასიოლოგთა I საერთაშორისო ლინგვისტურ-ანთროპოლოგიური
კონგრესი< თბილისი, 14-16 ნოემბერი
ბუკია მანანა – ერთი მეგრული სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის – არხა-ხატი, XLII
რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, გორი, 2022 წლის 26-27 ნოემბერი
ბუკია მანანა – რამდენიმე შენიშვნა ვ. ჩირიქბას ნაშრომზე „აფხაზეთის და სხვა ქვეყნების
გეოგრაფიულ სახელთა ლექსიკონი“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„ონომასტიკის თანამედროვე პრობლემები, 2022 წლის 9-10 დეკემბერი, საქართველო,
ახალციხე.
ბუკია მანანა – მუჰაჯირობის კვალი აფხაზურ ლექსიკაში, ჩერქეზული (ადიღური)
კულტურის ცენტრის VIII სამეცნიერო სესია, 2022 წლის 15-17 დეკემბერი, საქართველო,
თბილისი
თეიმურაზ გვანცელაძე, ანჩაბაძის, აჩბას, აჩაბეთისა და მაჩაბლის მიმართებისათვის. -
“არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები - XXXIII. მასალები“. 2022 წლის 17-19 მაისი. თბილისი,
2022, გვ. 16-19
თეიმურაზ გვანცელაძე. აფხაზური ლიტერატურა იმპერიათა ტყვეობაში. - აფხაზური ენის
დღე, აფხაზური ლიტერატურის შექმნის 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო
კონფერენცია. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამშვიდობო განათლების ცენტრი.
თბილისი, 2022 წლის 27 ოქტომბერი.
თეიმურაზ გვანცელაძე. აფხაზეთის მეცნიერული კვლევის მიღწევები, პრობლემები და
ამოცანები. – XIV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ეძღვნება აფხაზეთის ასსრ
მეცნიერების დამსახურებულ მოღვაწეს, ენათმეცნიერს, ლიტერატოს, აფხაზოლოგ ბაგრატ
ჯანაშიას. ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა. ქუთაისი, 2022 წლის
29-30 ოქტომბერი.
ლელა გიგლემიანი, პეტრე ჭარაიას სვანური ლექსიკის შესახებ, არნოლდ ჩიქობავას
საკითხავები, XXXIII, 17-19 მაისი
გიორგი გოგოლაშვილი, დიალექტიზმები ილია ჭავჭავაძის პროზაში, 2022 წლის 17-19 მაისი,
თბილისი, ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
გიორგი გოგოლაშვილი, მწერალ ბასილ მელიქიშვილის სტილის ერთი თავისებირების
შესახებ, 2022 წლის 20-22 დეკემბერი, თბილისი, ენთმეცნიერების ინსტიტუტი.
ზაალ კიკვიძე. გლოსონიმი/გლოტონიმი, ლინგვონიმი/ლინგვანიმი და სხვ.: ენათა
სახელწოდებების აღმნიშვნელი ტერმინების სოციოტერმინოლოგიური მიმოხილვა // III
საერთაშორისო კონფერენცია „ტერმინოლოგია - მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა“ (29-30
ოქტომბერი, 2022; თბილისი, საქართველო)
ლია ბაკურაძე, მარინა ბერიძე, ნიკოლოზ ნახუცრიშვილი, „უახლესი ნაშრომები ირანის
ქართველობის თემაზე“, დიასპორის დღისადმი მიძღვნილი ფორუმი, “ქართული დიასპორა
საქართველოს ევროპული მომავლისათვის, 2022 წლის 27 მაისი.
https://mfa.gov.ge/News/diasporis-dgisadmi-midzgvnili-forumi-qartuli-diasp.aspx
თ.ვაშაკიძე − ნათესაური ურთიერთობის აღმნიშვნელ დანართთა მართლწერისათვის, არნ.

ჩიქობავას საკითხავები XXXIII, 2022 წ., თბილისი.

თ. ვაშაკიძე − სახელისა და გვარის პარადიგმისათვის, სალიტერატურო ენის საკითხები, III,
თბილისი,15.04. 2022.
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თ. ვაშაკიძე − ერთი სახის დანართი რამდენიმე საზღვრულთან − მართლწერის
რეკომენდაციები, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო
სესია, 2022 წ., 20-23 დეკემბერი, თბილისი.

თ.ვაშაკიძე − გ. კვარაცხელია − „მარადისობის მძევლები ვართ“, აკად. გ. კვარაცხელიასადმი
მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 28 ივნისი, 2022 წ., თბილისი.

თ. ვაშაკიძე −„მართლწერის 80 რეკომენდაცია“ (პრეზენტაცია) – ქართულ-ამერიკული
უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“, თბილისი.

თ. ბურჭულაძე − გუჩა კვარაცხელია – ქართული ენის ფუნქციური სტილისტიკის მკვლევარი,
აკად. გ. კვარაცხელიასადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 28 ივნისი, 2022 წ.,
თბილისი

თ. ბურჭულაძე − ერთი სახის სუბსტანტიური მსაზღვრელის თავისებურებისათვის ზეპირ
მეტყველებაში, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეათე საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია, გორი, 14 ივნისი, 2022 წ.

თ. ბურჭულაძე − ერთი სახის ატრიბუტული მსაზღვრელის თავისებურებანი, არნ. ჩიქობავას
საკითხავები, XXXIII, მასალები, 17-19 მაისი, თბილისი, გვ. 14-15, 2022 წ.

თ. ბურჭულაძე − ნომერ პირველი თუ ნომერი პირველი? სალიტერატურო ენის საკითხები, III,
15.04.2022.

თ. ბურჭულაძე− „მართლწერის 80 რეკომენდაცია“ (პრეზენტაცია) – ქართულ-ამერიკული
უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“,2022 წ. თბილისი.

თ. ბურჭულაძე − ერთი სახის წინადადების აგებულებისათვის, ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის 81-ე სამეცნიერო სესია, 2022 წ.  20-23 დეკემბერი, თბილისი.

ქ.დათუკიშვილი − დეფისიანი კომპოზიტებისათვის ქართულში, კონფერენცია
„სალიტერატურო ენის საკითხები“, 2022, თბილისი.

ქ.დათუკიშვილი − ფუძეუკვეცელი სახელების ნათესაობითის ფორმათა ასახვისათვის
ბრუნების პარადიგმაში (თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის მონაცემთა
მიხედვით), აკაკი შანიძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია, 2022, თბილისი.

ქ. დათუკიშვილი − პროგრამა „ლექსიკოგრაფი“, VI საერთაშორისო კონფერენცია „ენა და
თანამედროვე ტექნოლოგიები“ (თანაავტორები – ნანა ლოლაძე, მერაბ ზაკალაშვილი), 2022,
თბილისი,

ქ. დათუკიშვილი − ნაწილაკდართულ ნაცვალსახელებთან და რიცხვით სახელებთან
დაკავშირებული ტერმინებისთვის, III საერთაშორისო კონფერენცია ტერმინოლოგია –
მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა,თბილისი, 15.04.2022.

ქ. დათუკიშვილი − ნაწილაკთა დერივაციული ფუნქციისათვის, არნოლდ ჩიქობავას
საკითხავები, XXXIII, 2022, თბილისი.

მ.ლაბარტყავა − -ა მავრცობის გამოყენებისათვის თანამედროვე ქართულში, თსუ არნ.
ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, არნ. ჩიქობავას საკითხავები XXXIII,
2022 წ., თბილისი.
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მ.ლაბარტყავა − რამდენიმე სახის ფუძეგაორკეცებულ კომპოზიტთა მართლწერისათვის, თსუ
არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია
სალიტერატურო ენის საკითხები − III, თბილისი, 15.04.2022.

მ.ლაბარტყავა − „მართლწერის 80 რეკომენდაცია“ (პრეზენტაცია), ქართულ-ამერიკული
უნივერსიტეტის კონფერენცია „ენა და კულტურა“, გაუ, 2022 წ., თბილისი.

მ. ლაბარტყავა − მანანა ჩიტიშვილის მხატვრული სამყაროსათვის, არნ. ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 81-ე სამეცნიერო სესია, 2022 წ., 20-23 დეკემბერი, თბილისი.

ვ.მაღრაძე − ერთი სახის გეოგრაფიულ სახელთა მართლწერისათვის, თსუ არნოლდ ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია
სალიტერატურო ენის საკითხები – III, თბილისი, 15.04. 2022.

ნანა მაჭავარიანი - უ ფორმანტის ფუნქციები აფხაზურში, თსუ კავკასიოლოგიის ს/ს
ინსტიტუტის არნ. ჩიქობავას დაბადების დღისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, „ქართულ-
კავკასიურ ურთიერთობათა ისტორიულ-ფილოლოგიური ასპექტები“, თბილისი, 2022.

ნანა მაჭავარიანი - ბ, - ბა აფიქსთა ფუნქციები აფხაზურში, კავკასიოლოგთა მე-6
საერთაშორისო კონგრესი- კავკასიის ლინგვისტური და ანთროპოლოგიური პორტრეტი,
მიძღვნილი გამორჩეული კლასიკოსი მწერლისმიხეილ ლოხვიცკის (აჯუკ-გირეის) 100 წლის
იუბილისადმი, თსუ, 13-15 ნოემბერი, თბილისი, 2022

ნანა მაჭავარიანი - აფხაზური ენის ფაუნის ლექსიკაში გამოვლენილი სახელური და ზმნური
აფიქსები და აფიქსოიდები,საერთაშორისო კონფერენცია, გაუ, 2022.

ნანა მაჭავარიანი - ატრიბუტული მსაზღვრელი აფხაზურში - შეთანხმება თუ მართვა?
(საკითხის დასმისათვის), თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 82-ე
საინსტიტუტო სესია, 2022.

მ. საღლიანი „ხორხის/ყორყის/ყანყრატოს და ა. შ. აღმნიშვნელ სომატურ ერთეულთა
სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზისათვის სვანურში“, არნ. ჩიქობავას საკითხავები,
XXXIII, თბილისი, 2022 წლის 17-19 მაისი (მასალები), გვ. 46-47

მ. საღლიანი, ნ. შავრეშიანი, „კვლავ ემოციების გამომხატველი შორისდებულებისათვის
სვანურში“, XLII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მ ა ს ა ლ ე ბ ი,
გორი, 2022
მ. საღლიანი ჰიპოტაქსურ კონსტრუქციათა შემადგენელი კომპონენტები სვანურში

(თანაავტორი ნ. შავრეშიანი), VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 2022,
„არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა – ტენდენციები და გამოწვევები“, 2022 წლის 8-10
სექტემბერი
თ.ტეტელოშვილი − ბრჭყალების გამოყენების ერთი შემთხვევისათვის, თსუ არნოლდ
ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია
სალიტერატურო ენის საკითხები – III, თბილისი, 16.04. 2022.

თ.ტეტელოშვილი − ბრჭყალების ადგილისათვის, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის 81-ე სამეცნიერო სესია, 2022 წ., 20-23 დეკემბერი, თბილისი.

ნ.ჯორბენაძე − ა-ზე დაბოლოებულ ტოპონიმთა კვეცა-უკვეცელობის საკითხისათვის
თანამედროვე ქართულში, თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია სალიტერატურო ენის საკითხები – III, თბილისი,
16.04. 2022.
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ეთერ შენგელია - მეგრული წილიშ-ი (|| წილიშუა || წილიშაფა) სიტყვის სტრუქტურულ-
სემანტიკური ანალიზი, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXXIII, 2022 წლის 17-19 მაისი. მ ა
ს ა ლ ე ბ ი.

მანანა ჩაჩანიძე - ენის ფილოსოფიის საკითხები შოთა ნიშნიანიძის ბელეტრისტულ პოემაში,
არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXXIII, 2022 წლის 17-19 მაისი. მ ა ს ა ლ ე ბ ი

მანანა ჩაჩანიძე - ლექსემა ბიუჯეტური ახალ კონტექსტში – ენობრივი არჩევანი „აზრობრივი
აქცენტით“, თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო
კონფერენცია სალიტერატურო ენის საკითხები – III, ეძღვნება ქართული ენის დღეს (14
აპრილს), 2022 წლის 15-16 აპრილი

მანანა ჩაჩანიძე -ერთი პოემის პოეტური ლოგიკა: პუნქტუაციის გარეშე და ინტონაციის მიღმა
– გუჩა კვარაცხელიას უცნაური პოემა „მახინჯი ჩრდილი (კრიპტომნეზია)“, აკადემიკოს გ.
კვარაცხელიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ არნოლდ ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, 2022 წლის 28 ივნისი

მანანა ჩაჩანიძე - ევფემიზაციის უჩვეულო ნიმუში უახლესი ქართულიდან, არნოლდ
ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 81-ე სამეცნიერო სესია, მასალები, 2022
წლის 20-22 დეკემბერი

მერაბ ჩუხუა – მრავლობითი რიცხვის აფიქსთა ერთიანი წარმომავლობისათვის იკე-ში.
„ქართულ-კავკასიურ ურთიერთობათა ისტორიულ-ფილოლოგიური ასპექტები“, 26 მარტი,
2022, თბილისი
მერაბ ჩუხუა – შენიშვნები სვანურის ბრუნვათა შედგენილობაზე. არნოლდ ჩიქობავას
საკითხავები – XXXIII, 2022 წლის 17-19 მაისი, თბილისი
მერაბ ჩუხუა – ბგერათშესატყვისობათა სისტემა იბერიულ-კავკასიურ ენებში (მოხსენება
პლენარულ სხდომაზე). კავკასიოლოგთა I საერთაშორისო ლინგვისტურ-ანთროპოლოგიური
კონგრესი, თბილისი, 14-16 ნოემბერი
მერაბ ჩუხუა – ქართველური და დენე-სინო-კავკასიური ჰიპოთეზა. კავკასიოლოგთა I

საერთაშორისო ლინგვისტურ-ანთროპოლოგიური კონგრესი< თბილისი, 14-16 ნოემბერი
მერაბ ჩუხუა – ქართველური მოდგმის ტომები და მათ სახელები, XLII რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, გორი, 2022 წლის 26-27 ნოემბერი
მერაბ ჩუხუა – გრემის ეტიმოლოგიისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„ონომასტიკის თანამედროვე პრობლემები, 2022 წლის 9-10 დეკემბერი, საქართველო
/ახალციხე/
მერაბ ჩუხუა - ჩერქეზული ენის სწავლების წინააღმდეგ მიმართული ქმედებები როგორც
ნაწილი ანტიჩერქეზული იდენტობისა. ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრის მე-8
სამეცნიერო სესია 2022 წლის 15-17 დეკემბერი, თბილისი
მერაბ ჩუხუა - იახონტოვის სია და იბერიულ-კავკასიური ენები. თსუ სამეცნ. სესია
მიძღვნილი პროფ. ტოგო გუდავას დაბადებიდან 100 წლისთავს, 2022 წლის 20 დეკემბერი,
თბილისი
მერაბ ჩუხუა - სისინ-შიშინა სიბილანტური თანხმოვნების ისტორიისათვის იკე-ში. თსუ
ენათმეცნ. ინსტ-ის 81-ე სამეცნ. სესია, 2022 წლის 20-22 დეკემბერი, თბილისი
ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, დავით ჭელიძე, „ზანური სუბსტრატი ქართული დიალექტების
ფიტონიმიაში“, XLII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, მასალები,
გორი, 2022, გვ. 223-229;
ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, დავით ჭელიძე, ხალხური ყოფის ასახვისათვის მცენარეთა
ქართველურ სახელებში; კავკასიოლოგთა I საერთაშორისო ლინგვისტურ-



49

ანთროპოლოგიური კონგრესი, მასალები, თბილისი, 2022წ
ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, ლელა ჩოთალიშვილი, მცენარეთა ლათინური სამეცნიერო
სახელების ქართულად გადმოტანის ზოგიერთი თავისებურება, თსუ არნოლდ ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია სალიტერატურო ენის
საკითხები – III, ეძღვნება ქართული ენის დღეს, თეზისები, თბილისი, 15-16 აპრილი, 2022წ.;
ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, დენდრონიმი „ალვა“ და მისი მრავალფეროვანი სინონიმების
ასახვის საკითხი „მცენარეთა სახელების კრებსით ლექსიკონში“, თსუ არნოლდ ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია „არნოლდ ჩიქობავას
საკითხავები“, XXXIII, თეზისები, თბილისი, 17-19 მაისი 2022;

ნანა ხოჭილავა-მაჭავარიანი, დავით ჭელიძე, მცენარეთა ქართული სამეცნიერო სახელების
განახლების შესაძლებლობა ძველი ქართული ლექსიკონების მონაცემებით, III საერთაშორისო
კონფერენცია ტერმინოლოგია - მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა, თეზისები, თბილისი,
29-30. 10. 2022;
ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, დავით ჭელიძე, ზანური სუბსტრატი ქართული დიალექტების
ფიტონიმიაში, 45 XLII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, გორი, 26-27.
11. 2022;
ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, ნარგიზ ახვლედიანი, ფიტოტოპონიმთა სტრუქტურულ-
სემანტიკური ანალიზი ლინგვოკულტუროლოგიურ სივრცეში, საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია შავიზღვისპირეთის ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე, ბათუმი, 5-6 ივლისი, 2022;
BSRCC International Scientific Conferece Black Sea Reagion at the Crossroads Civilizations
ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, ნინო ჯორბენაძე, ქართულ ფიტონიმთა მართლწერის ზოგიერთი
საკითხი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა
გზაჯვარედინზე, 2022, 5-6 ივლისი, ბათუმი; BSRCC      International Scientific Conferece Black Sea Reagion
at the Crossroads Civilizations

ლელა ჩოთალიშვილი, ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, „ლათინური ფიტონიმების
ქართულად გადმოტანისა და მათი გამართული დაწერილობისათვის (ნაწილი III)“, სამეცნიერო
კონფერენცია ენა-ნორმა და დევიაცია, ეძღვნება თინათინ გიორგობიანის 80 წლის იუბილეს, თეზისები,
თბილისი 24-25 ნოემბერი, 2022;

ლელა ჩოთალიშვილი, ნინო ჯორბენაძე, ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, მცენარეთა ლათინური
სახელების ქართულად გადმოტანის თავისებურებანი
(ნაწილი II), საერთაშორისო კონფერენცია - „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ
საზოგადოებაში - IV“, ბათუმი, 3-4 დეკემბერი, 2022;
ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, დავით ჭელიძე, „ერთი ქართული მიკროტოპონიმის
წარმომავლობა და შიდა მიგრაციის საკითხი“; საქართველოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის
სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოებისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია „გეოგრაფიის
თანამედროვე პრობლემები", თბილისი, 19 დეკემბერი, 2022;
ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, მეგრულ-ლაზური ო- პრეფიქსი ქართულ ფიტონიმიაში, თსუ
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 81-ე სამეცნიერო სესია,
თეზისები, თბილისი, 20-23 დეკემბერი, 2022.
ნინელი ჭოხონელიძე -ზოგი „საბავშვო“ სიტყვის ისტორიისათვის. – არნოლდ ჩიქობავას
საკითხავები, XXXIII, 2022 წლის 17-19 მაისი. მ ა ს ა ლ ე ბ ი. ISBN გვ. 65

ნინელი ჭოხონელიძე -მწერლისა და პერსონაჟების ენა რ. ინანიშვილის მოთხრობების
მიხედვით, თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო
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კონფერენცია სალიტერატურო ენის საკითხები – III, ეძღვნება ქართული ენის დღეს (14
აპრილს), 2022 წლის 15-16 აპრილი

ნინელი ჭოხონელიძე - ზოგი სიტყვა ყბედობის მნიშვნელობით ქართულში.– თსუ არნოლდ
ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
XLII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიურისამეცნიერო სესიის მ ა ს ა ლ ე ბ ი გორი, 2022
წლის 26-27 ნოემბერი, თბილისი 2022. გვ.193 -203. ISBN

ნინო ხახიაშვილი - ინწუბა სიტყვისათვის, აკადემიკოს გ. კვარაცხელიას ხსოვნისადმი
მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, 2022 წლის 28 ივნისი

რომან ლოლუა - . კავკასიის ალბანური ენის ადგილისათვის მონათესავე ენათა შორის
(გლოტოქრონოლოგიის მონაცემებით). – სამეცნიერო კონფერენცია „არნოლდ ჩიქობავას
საკითხავები“, XXXIII, თბილისი, 2022, გვ. 37-38.
რომან ლოლუა - თილბისისა (თილბიდა) და ტელაიბას (ტელება) ლოკალიზაციისთვის. −
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 81-ე სამეცნიერო სესიის
მასალები, თბილისი, 2022 წ. 20-22 დეკემბერი, გვ. 35-36

ნათია ფონიავა, ჩვეულებით სამართალთან დაკავშირებული აფხაზურ-ქართული
კოლოკაციები, 2022 წლის 20-23 დეკემბერი, თბილისი, საქართველო.
მაკა თეთრაძე - 17-19 მაისი, 2022, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXXIII: შირინბეი
ჰაჯიელის „ინგილოები“ – ინგილოთა ეთნოგენეზის საკითხები აზერბაიჯანულენოვან
სამეცნიერო დისკურსში, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXXIII, 2022, გვ. 26-27.
მაკა თეთრაძე (17-19 მაისი, 2022, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXXIII, თანაავტორები: ც.
ჯანჯღავა, თ. ლომთაძე), რატომ არის აუცილებელი ებრაელთა ქართულის დოკუმენტაცია?
მაკა თეთრაძე 9-10 დეკემბერი, 2022, ახალციხე, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„ონომასტიკის თანამედროვე პრობლემები“: გეოგრაფიულ სახელთა სტანდარტიზაცია და
საუკეთესო გამოცდილება
მაკა თეთრაძე -19-20 სექტემბერი, 2022 წ. საქართველო, თბილისი, საერთაშორისო
კონფერენცია „ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“: სახელმწიფო ენის სტრატეგია და
ენობრივი ტექნოლოგიების განვითარების სამოქმედო გეგმა (თანამომხსენებლები: თ.
ბოლქვაძე, მარინა ბერიძე)
გვანცა გვანცელაძე; ცნებათა და ენობრივ ნიშანთა მიმართება ქართულ და აფხაზურ
ნათესაობის ტერმინოლოგიაში; 20-22 დეკემბერი, თბილისი, არნ. ჩოქობავას სახ.
ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
გვანცა გვანცელაძე; თინათინ შარაძენიძე ენისა და მეტყველების ურთიერთმიმართების
შესახებ; თინათინ შარაძენიძისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, 2022 წლის 25 მაისი. Join Zoom
Meeting https://zoom.us/j/6371189142?pwd=am1Y VkUrbTJPZUlxYWpKbkRPUVNvUT09
გვანცა გვანცელაძე - პირველი და მესამე თაობის ნათესავთა (ბებია-ბაბუისა და
შვილიშვილთა) მიმართება ქართული და აფხაზური ენების მონაცემთა მიხედვით. გუჩა
კვარაცხელიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, 2022 წლის 28 ივნისი, Join Zoom
Meeting https://zoom.us/j/7057327817?pwd=NEtvalRDdjYxNzVxZWZkYTRtdFNjUT09
ლევან კოჭლამაზაშვილი -გეოგრაფიული სახელი — დიაქრონიული ცვლილების ფიქსატორი,
Scientia — მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 24-25 ნოემბერი

ლევან კოჭლამაზაშვილი - შუალობითი ასიმილაცია ქიზიყურში, 34-ე რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, 26-27 ნოემბერი
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მედეა ღლონტი, სინონიმურ წყვილთა ფუნქციურ-სემანტიკური ნიშანდებისათვის
ქართულში (გარჯა და ღვაწლი) – სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი აკადემიკოს ვარლამ
თოფურიას ხსოვნისადმი.  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართული ენის ინსტიტუტი,
თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი: თბილისი, 08.01.2022, გვ. 31-39

მედეა ღლონტი, ნათლისღებასთან დაკავშირებული ლექსიკის უკუფენილი ფუნქციური
სემანტიკისათვის ქართულში (ნათლია და ნათლიდედა) – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები -
XXXIII (მასალები). თბილისი, 2022 წლის 17-19 მაისი, გვ. 47. ISBN 978-9941-13-418-0
(მრავალტომეული). ISBN 978-9941-491-93-1 (ტომი XXXIII)

მედეა ღლონტი, თინათინ შარაძენიძე – ენათა კლასიფიკაციის საფუძვლების შესახებ –
თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზოგადი
ენათმეცნიერების განყოფილების დამაარსებლისა და პირველი ხელმძღვანელის,
საქართველოს ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის, თინათინ შარაძენიძის
ხსოვნისადმი მიძღვნილი საჯარო სხდომა: 2022 წლის 25 მაისი.

მედეა ღლონტი, ქართული პოეტური სიტყვის „სულისთქმა“ (გუჩა კვარაცხელიას
„ათინათები“) - აკადემიკოს გუჩა კვარაცხელიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო
კონფერენცია: 2022 წლის 28 ივნისი.
მედეა ღლონტი, ქართული ანდაზის ანტონიმიისათვის – საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია „შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე“: ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, კონსტანტას
ოვიდიუსის უნივერსიტეტის სამი მონოთეისტური რელიგიისა დაკანონიკური სამართლის
შესწავლის კვლევის ცენტრი: ბათუმი, 2022 წლის 5-6 ივლისი.

მედეა ღლონტი, ძვ.ქართ. შესიტყვება-ტერმინი გული გონიერის ლექსიკურ-სემანტიკური
ბუდისათვის III საერთაშორისო კონფერენცია: „ტერმინოლოგია, მემკვიდრეობა და
თანამედროვეობა“: 2022 წლის 29-30 ოქტომბერი, თბილისი, გვ.62
მედეა ღლონტი, უკუფენილი სემანტიკა ძველი ქართული სინონიმური წყვილისა კაცი და
ადამიანი (რწმენისა და ცოდნის გაერთიანებისათვის) – კავკასიოლოგთა I საერთაშორისო
კონგრესი, ეძღვნება მიხეილ ლოხვიცკის (აჯუკ-გირეის) ასი წლის იუბილეს, 2022 წლის 14-16
ნოემბერი.

მედეა ღლონტი, სამყაროს შექმნის შესაქმისეული არქიტექტონიკა („და თქუა
ღმერთმან... და იქმნა ეგრეთ...“) – თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების
ინსტიტუტისკონფერენცია „სალიტერატურო ენის საკითხები", 2022 წლის 3 დეკემბერი.

მედეა ღლონტი, ქართული ნათელმირონობის საღვთისმეტყველო ფუნქციურ-
სემანტიკური წანამძღვრები (მართლმადიდებლური საეკლესიო სამართლის მიხედვით) –
თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 81-ე სამეცნიერო სესია,
მ ა ს ა ლ ე ბ ი 2021 წლის 20-22 დეკემბერი. ISBN 978-9941- (გადაცემულია დასაბეჭდად).

მედეა ღლონტი, ბასკური 3-დღიანი კვირის მიკროსისტემიდან 7-დღიან სისტემამდე
ქართულ-ბასკური ურთიერთობებისადმი მიძღვნლი კონფერენცია  თსუ „ბასკური
კულტურის დღეების“ ფარგლებში: თბილისი, 2022 წლის 23 დეკემბერი.

მედეა ღლონტი, სიტყვა  მიძღვნილი მშობლიური ენის საერთაშორისო დღისადმი
(ღონისძიება თბილისის საკრებულოში): 2022 წლის 21 თებერვალი.

მედეა ღლონტი, ქართული სიტყვა და ქრისტიანული ეგზეგეზა - თსუ არნოლდ ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის „საინსტიტუტო სემინარი“: თბილისი, 2022 წლის
19 აპრილი.
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ხათუნა ყანდაშვილი, დიალექტიზმები დიმიტრი მაჩხანელის პროზაში, 17-19 მაისი, 2022,
თბილისი, ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
ხათუნა ყანდაშვილი, ხოლმე ნაწილაკით გამოხატული მრავალგხისი მოქმედება XIX და XX
საუკუნის სალიტერატურო ქართულში, 20-22 დეკემბერი, 2022, ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი.
თ. ლომთაძე, გ.გოგოლაშვილი, ებრაელთა ქართულის სტატუსი: საკითხის
მნიშვნელობისათვის,საერთაშორისო კავკასიოლოგიური კონგრესი, თბილისი, 3-5/ X/2022,
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
თ. ლომთაძე, თინათინ შარაძენიძის ნაშრომი „თანამედროვე ენათმეცნიერების თეორიული
საკითხები“ თბილისი, 2022 წლის 25 მაისი, თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი ,თ ი ნ ა თ ი ნ შ ა რ ა ძ ე ნ ი ძ ი ს ხსოვნისადმი მიძღვნილი კონფერენცია
თ. ლომთაძე, შვილის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართველ ებრაელთა მეტყველებაში,თბილისი,
2022 წლის 17 მაისი, თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, არნ.
ჩიქობავას საკითხავები
ს. ომიაძე, აკაკი შანიძის „მთის კილოთა ლექსიკონის“ მნიშვნელობისათვის ქართული
გასტროკულტურის კვლევაში; 26.02.2022, თბილისი, თსუ.

ს. ომიაძე, დისკურსით შეცვლილი რეალობა; 12.04. 2022, თბილისი, თსუ.

სალომე ომიაძე – ინვექტივის აქტივაციის შესახებ; 15-16.04. 2022 (15 აპრილი), თბილისი, თსუ
არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
ს. ომიაძე, თინათინ შარაძენიძე – ღვაწლმოსილი მეცნიერი და მადლმოსილი პიროვნება;
25.05.2022, თბილისი, თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
ს. ომიაძე, მაკროკონცეპტ „ნათესავის“ აღმნიშვნელები; 17-19.05. 2022 (19 მასი), თბილისი,
თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.

ს. ომიაძე, გუჩა კვარაცხელია – შემოქმედი, მხატვრული ენის მკვლევარი; 28.06. 2022,
თბილისი, თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.

ს. ომიაძე, კვეთი, ყველი – მსგავსი მოტივაციის მქონე ორი ლექსემა-ტერმინი; 29-31.10.2022
(30 ოქტომბერი), თბილისი, თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.

ს. ომიაძე, ჰუმბოლდტის თეორიისა და მისი რამიშვილისეული ინტერპრეტაციის
მნიშვნელობა ლინგვოკულტუროლოგიური კვლევისათვის; 25-26.11.2022 (25 ნოემბერი),
თბილისი, თსუ.

ს. ომიაძე, საქორწილო რიტუალის მონაწილეთა აღმნიშვნელების – „ძმადი“, „მდადი“ –
ლინგვოკულტურული მნიშვნელობისათვის; 20-23.12.2022, თბილისი, თსუ არნ. ჩიქობავას
სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.

მაია ლომია, ქეთევან მარგიანი, რამაზ ქურდაძე, ზოგი უ- ‒ -ო სახელურფუძიანი ოკაზიური
ზმნური ფორმის შესახებ „ვეფხისტყაოსანში“, 8 იანვარი, 2022, თსუ.

ქეთევან მარგიანი, ზმნისწინთა ორი რიგისათვის სვანურში, 28.06 2022, არნოლდ ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.

ქეთევან მარგიანი, -მცა (-ოღ , -ო ) ნაწილაკიანი ფორმები და მისი მიმართება ჰიპოტაქსურ
კონსტრუქციასთან, 20.12. 2022, თსუ
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ქეთევან მარგიანი, თინათინ შარაძენიძე _ სვანური ენის მკვლევარი, 25.04.2022, არნოლდ
ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
მაია ლომია, რამაზ ქურდაძე, ქეთევან მარგიანი, ნინო ჭუმბურიძე, ორმაგი უარყოფის
ქრონოლოგიური უწინარესობის საკითხი: ქართული სალიტერატურო ენისა და დიალექტების
ურთიერთმიმართება, საერთაშორისო კავკასიოლოგიური კონგრესი, 3-5 ოქტომბერი, 2022,
თსუ.
ქეთევან მარგიანი, ქალის სტატუსის აღმნიშვნელი ლექსიკა სოციუმთან მიმართებით
სვანურში, სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: ,,სვანეთის კულტურული მემკვიდრეობა
და გადარჩენის პერსპექტივები“ V, მიძღვნილი პროფ. შოთა ჩართოლანის დაბადებიდან 90
წლის იუბილისადმი, 14-15 აგვისტო, 2022

მაია ლომია, ნინო ჭუმბურიძე, ქეთევან მარგიანი, რამაზ ქურდაძე, ლექსიკური გამეორება
ჰიპოტაქსურ კონსტრუქციაში: ზეპირმეტყველებისა და ქართული მხატვრული ტექსტების
მიხედვით, VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე „არქივთმცოდნეობა,
წყაროთმცოდნეობა – ტენდენციები და გამოწვევები“,  8-10 სექტემბერი, 2022, საქართველოს
ეროვნული არქივი,

ქეთევან მარგიანი, ნათესაობის აღმნიშვნელი ზოგი სვანური ლექსემის მიმართება ქართველურ
ენობრივ სივრცესთან (სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი), არნ. ჩიქობავას საკითხავები
XXXIII, 17-19 მაისი, 2022
ქეთევან მარგიანი, კვლავ ნათესაობის ლექსიკის შესახებ(სვანურ-ქართული მიმართებები),
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 81-ე სამეცნიერო სესია, 20-23 დეკემბერი, არნოლდ ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.

ქეთევან მარგიანი, სვანური ენის დაცვა თუ ხელყოფა? (ერთი პუბლიკაციის შესახებ),
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 81-ე სამეცნიერო სესია, 20-23 დეკემბერი, არნოლდ ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
ნატო შავრეშიანი ,კვლავ ემოციების გამომხატველი შორისდებულებისათვის სვანურში,
(თანამ. მ.საღლიანი), XLII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მ ა ს ა ლ
ე ბი, გორი, 26-27 ნოემბერი, 112-119 გვ. 2022 წ.
ნატო შავრეშიანი, კორელატთა მონაცვლეობა მიზეზის გარემოებით დამოკიდებულ
წინადადებაში, სამეცნიერო სესიის მასალები „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“ XXXIII, 17-19
მაისი, 2022 წ. გვ. 49-50
ნატო შავრეშიანი ჰიპოტაქსურ კონსტრუქციათა შემადგენელი კომპონენტები სვანურში
(თანაავტორი მ. საღლიანი), VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 2022,
„არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა – ტენდენციები და გამოწვევები“, 2022 წლის 8-10
სექტემბერი
ვაჟა შენგელია – ბგერათშესატყვისობისათვის ჩერქეზულ ენათა ნასესხებ ლექსიკაში, 81-ე
საინსტიტუტო სესია.თბილისი, 20-22 დეკმებერი
ვაჟა შენგელია – არნოლდ ჩიქობავა და ცენზურა, არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXXIII, 17-19
მაისი.
იზოლდა ჩანტლაძე, ძველ სვანურ ხალხურ სიმღერათა ტექსტების უცხოენოვანი თარგმანები
XIX საუკუნეში, 17-19 მაისი, 2022, თბილისი, ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
იზოლდა ჩანტლაძე, რიხარდ ბერუგის „აღმოჩენებისვანეთში“, 20-22 დეკემბერი, 2022,
ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
ქ. დათუკიშვილი, ნ. ლოლაძე, მ. ზაკალაშვილი, პროგრამა „ლექსიკოგრაფი“, ენა და
თანამედროვე ტექნოლოგიები VI – ტექნოლოგიები მრავალენოვანი ინტერნეტისათვის, 19-20
სექტემბერი, თბილისი.
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ნ. ლოლაძე, ანგლიციზმები და ქართული სიტყვაწარმოების ტენდენციები, თსუ არნოლდ
ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია სალიტერა-
ტურო ენის საკითხები, III, 15-16 აპრილი, თბილისი.
მ.ჯღარკავა, ქ. მარგიანი, მ. კაკაჩია; კონცეპტი მზე ქართველურში; სოხუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის ყოველწლიური ინტერდისციპლინარული
კონფერენცია;  14.05- 25.06 2022; თბილისი. (სტატია გადაცემულია დასაბეჭდად სოუ-ს
შრომათა კრებულში; „შრომები“რეგისტრირებულია ISBN და DOI-ის ციფრულ
ინდენტიფიკატორში).
მ. ჯღარკავა, ქ. მარგიანი, მ. კაკაჩია; აფხაზი და აფხაზეთი ,,დევნილთა მეტყველებაში“;
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „აფხაზეთის კულტურული ფასეულობანი: ენა,
ლიტერატურა, ისტორია, სოციალური მეცნიერებანი, კულტურის ძეგლები“ - მიეძღვნა
აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 100 წლის იუბილეს; სოხუმის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი / კორნელი კეკელიძის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული
ცენტრი; 8-9/12/2022. თბილისი. (მასალები იბეჭდება )

მ. ჯღარკავა, ქ. მარგიანი, მ. კაკაჩია; კონცეპტი „ვარსკვლავი“ ქართველურში; გორის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეთხუთმეტე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„განათლება, მეცნიერება, ინოვაციები პოსტ-პანდემიურ პერიოდში“; 15-16 დეკ. 2022, გორი.

ნინო ციხიშვილი, -ჴაფრ-//-ხაფრ- ალომორფის ისტორიისათვის
ქართულში, XLII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, გორი, 2022 წლის
26-27 ნოემბერი (გამოქვეყნდა სესიის მასალებში);

Nino Tsikhishvili, Gerhard Deeters und die Erforschung der kaukasischen Sprachen, Humboldt-
kolleg Tbilissi, Deutschland – Schwarzmeerraum – Südkaukasien: Geschichte und Gegenwart der
gegenseitigen Wahrnehmung, Tbilissi, 30. November – 2. Dezember, 2022 (გამოქვეყნდა სესიის
მასალებში);

ნინო ციხიშვილი, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 81-ე
სამეცნიერო სესია, გერჰარდ დეეტერსის ქართველოლოგიური ღვაწლი (დაბადებიდან 130
წლისთავისგამო).

ნინო ჭუმბურიძე, მ. ლომია, ქ. მარგიანი, რ. ქურდაძე ორმაგი უარყოფის ქრონოლოგიური
უწინარესობის საკითხი: ქართული სალიტერატურო ენისა და დიალექტების
ურთიერთმიმართება, მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, III საერთაშორისო
კავკასიოლოგიური კონგრესი (თბილისი, 3-5 ოქტომბერი, 2022).

ნინო ჭუმბურიძე, მ. ლომია, ქ. მარგიანი, რ. ქურდაძე ლექსიკური გამეორება ჰიპოტაქსურ
კონსტრუქციაში, საქართველოს ეროვნული არქივი, VII საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციაზე „არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა – ტენდენციები და გამოწვევები“
(თბილისი, 8-10 სექტემბერი, 2022).
ჭაბუკი ქირია, დერივაციული კომბინაციები ქართულში, თბილისის ჰუმანიტარული
სასწავლო უნივერსიტეტი, III ონლაინ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
ინტერდისციპლინური კონფერენცია, 28 მაისი, 2022

ცირა ჯანჯღავა, საერთო ნასესხები ლექსიკა ქართველურ და ჩერქეზულ ენებში. II – VII
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა’’. შრომები. გვ. 438-443 (
თანაავტორი ვ. შენგელია)
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ცირა ჯანჯღავა, რატომ არის აუცილებელი ებრაელთა ქართულის დოკუმენტაცია. - ,,არნ.
ჩიქობავას საკითხავები’’ XXXIII, გვ. 67-71 ( თანაავტორები - თ. ლომთაძე, მ. თეთრაძე)

ცირა ჯანჯღავა, ტერმინოლოგიურ შესიტყვებათა შესახებ მეგრულ-ლაზურში. - III
საერთაშორისო კონფერენცია ,,ტერმინოლოგია და მემკვიდრეობა’’. მასალები, გვ. 72-73.

ცირა ჯანჯღავა, თბილისელი ებრაელების მეტყველებისა და თბილისის ენის
დოკუმენტირება. - იტალიის ასოციაციის კავკასიის შესწავლის ყოველწლიური სამეცნიერო
კონფერენცია აზიაკი. ( თანაავტორი ა. კვირიკაშვილი).

ნინო დათეშიძე, ნათელა მუზაშვილი, მარინე ოსაძე, „აფიქსოიდიან ტერმინთა
სტრუქტურული ჯგუფები“, III საერთაშორისო კონფერენცია - „ტერმინოლოგია -
მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა“, 29-30 ნოემბერი, 2022, თსუ, თბილისი;
https://ice.ge/of/wp-2022.pdf

ლია ქაროსანიძე - საანგარიშო მოხსენება, III საერთაშორისო კონფერენცია - „ტერმინოლოგია
- მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა“, 29-30 ნოემბერი, 2022, თსუ, თბილისი;
https://ice.ge/of/wp-2022.pdf

მანანა რუსიეშვილი, ლია ქაროსანიძე, მანანა ხაჩიძე, ვრცელი ქართულ-ინგლისური
თემატური ლექსიკონი  (ახალი პროექტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში), III
საერთაშორისო კონფერენცია - „ტერმინოლოგია - მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა“, 29-30
ნოემბერი, 2022, თსუ, თბილისი;
https://ice.ge/of/wp-2022.pdf

მანანა ერქომაიშვილი, რძის პროდუქტების სახელდებისათვის, III საერთაშორისო
კონფერენცია - „ტერმინოლოგია - მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა“, 29-30 ნოემბერი,
2022, თსუ, თბილისი;
https://ice.ge/of/wp-2022.pdf

ლინდა გიორგაძე, „მანქანის ნაწილების ტერმინები (მრავალდარგოვან ტერმინთა
ლექსიკონის მასალები)“, III საერთაშორისო კონფერენცია - „ტერმინოლოგია - მემკვიდრეობა
და თანამედროვეობა“, 29-30 ნოემბერი, 2022, თსუ, თბილისი;
https://ice.ge/of/wp-2022.pdf

დეკანოზი კონსტანტინე გიორგაძე, ლინდა გიორგაძე, „სამღვდლო კონდაკის რედაქციისას
წარმოჩენილი რამდენიმე  პრობლემური ტერმინისათვის“, III საერთაშორისო კონფერენცია -
„ტერმინოლოგია - მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა“, 29-30 ნოემბერი, 2022, თსუ,
თბილისი;
https://ice.ge/of/wp-2022.pdf

მანანა რუსიეშვილი, ლია ქაროსანიძე, „სამეცნიერო კვლევები და თარგმნითი ლექსიკოგრაფია
საქართველოში“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „შავიზღვისპირეთი
ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე“, მოხსენება, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, 5-6 ივლისი, 2022, ბათუმი;
https://ice.ge/of/wp-2022.pdf
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ლინდა გიორგაძე, „მანქანის ნაწილების ქართული ტერმინები (ქართული ტერმინთბანკის
მასალაზე დაყრდნობით)“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „შავიზღვისპირეთი
ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე“, მოხსენება, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, 5-6 ივლისი, 2022, ბათუმი;

https://ice.ge/of/wp-2022.pdf

ლინდა გიორგაძე, ლია ქაროსანიძე, ლალი ხუჭუა, „საეკლესიო ტერმინთა ქართულ-
ინგლისურ-რუსული ლექსიკონისათვის“, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, 3-4
დეკემბერი, 2022, თბილისი;

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

8. 2. უცხოეთში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი

Lela giglemiani, shorena shavreshiani, phraseological expressions realted to atmospheric phenomena
in svan, University de burgogne, Dijon, france. Internationacl conference, 18-21 octomber
Lela giglemiani, shorena shavreshiani, Key words of Svan folk tales (according to the loan words
dictionary) warsaw University, international conference, 2-3 december.
თ. ვაშაკიძე, თ. ბურჭულაძე − მუხრან მაჭავარიანის პოეზიისათვის დამახასიათებელი
მხატვრულ-სტილისტიკური ხერხები, საერთაშორისო ლიტერატურული სიმპოზიუმი:
ლიტერატურა, ენა და ცივილიზაცია, სოფია, ბულგარეთი.

T. Burchuladze ,T. Vashakidze, (Chikobava Institue of Linguistics, GEORGIA) - Syntactic and Stylistic
Devices Typical of Mukhran Machavariani's Poetry, გვ. 39-42, International Literary Symposium in
Sofia, Bulgaria, Literature, Language and Civilization”, 4. July. 2022.

გვანცა გვანცელაძე, თეიმურაზ გვანცელაძე. Семантическая цепочка «человек» - «мужчина» -
«»муж» - «храбрец» в абазинском, абхазском и грузинском языках. - Международная научно-
практическая конференция, посвященная 90-летию абазинской письменности «Клыческие
чтения - 2022». Карачаевско-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева,
Автономная некоммерческая организация «Алашара». Карачаевск, 28-29 апреля 2022г.
გვანცა გვანცელაძე, თეიმურაზ გვანცელაძე. Разыскания по ономастике Западной Грузии –
Губази, Губазоули, Кутаиси. – Всероссийская научно-практическая конференция (с
международным участием)  «Актуальные проблемы исследования родного языка и
литературы», посвященная 120-летию со дня рождения чеченского языковеда А. Мациева.
Министерство образования и науки Чеченской Республики, Институт Чеченского языка.
Грозный, 22 ноября 2022г.
გვანცა გვანცელაძე, თეიმურაზ გვანცელაძე. Об истории составления и издания абхазско-
грузинского словаря Б.П. Джанашиа. – «Табуловские чтения – 2022», Международная научная
конференция. Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева,
Автономная некоммерческая организация «Алашара», Администрация Абазинского
муниципального района. Ауль Эльбурган, 29-30 ноября 2022г.
Labartkava M., Mirtskhulava L.V., Giglemiani L., − The Linguistic Situation Of Modern Georgian
Literature And The Influence Of Mass Media On It, international scientific periodic conferences series
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"SW-Us conference proceedings", ISBN separate for each issue (USA) DOI:10.30888/2709-2267, „
Search for scientific answers  to the challenges of our time 2022”.

ნ. ჯორბენაძე, ი.გაგუა, ლ.ჩოთალიშვილი, ნ. ხოჭოლავა-მაჭავარიანი − მცენარეთა ლათინური
სახელების ქართულად გადმოტანის თავისებურებანი; საერთაშორისო სამეცნიერო აკადემიის
კონფერენცია რომი-2022; 17 დეკემბერი, ქ. რომი.
ზაალ კიკვიძე. Laz Lexical Specimina in K. H. E. Koch’s Travelogue // Annual Conference of the
Italian Association for the Study of Central Asia and the Caucasus (ASIAC); December 1, 2, 3, 2022;
Bergamo, Italy. ლაზური ლექსიკური ნიმუშები კ. ჰ. ე. კოხის მოგზაურობის წიგნში //
ცენტრალური აზიისა და კავკასიის შემსწავლელი იტალიური ასოციაციის (ASIAC)
ყოველწლიური კონფერენცია; 1, 2, 3 დეკემბერი, 2022; ბერგამო, იტალია.
Merab Chukhua, Circassian Issue: Questions and Answers. Ethno-Cultural Problems
of the Circassian Nation. The First North Caucasus Conference. Centre for East European Studies
University of Warsaw.The 90th Anniversary of Oriental Studies at the University of Warsaw.
Potockich Palace, University of Warsaw, November 7-9, 2022, Institute of Caucasology Ivane
Javakhishvili Tbilisi State University; Circassian (Adyghean) Culture Center in Georgia
ნარგიზ ახვლედიანი, დიანა ახვლედიანი, ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი; ქართულ საისტორიო
წყაროებში დადასტურებული რამდენიმე ტოპონიმის ეტიმოლოგიისათვის, 2022წლის 21
ივნისი, ავსტრია, ვენა, გვ. 34. Nargiz Akhvlediani, Diana Akhvlediani, Nana Khocholava-
Machavariani, FOR THE ETYMOLOGY OF SEVERAL TOPONYMS IN GEORGIAN HISTORICAL
SOURCES, INTERNATIONAL ACADEMIC INSTITUTE BOOK OF ABSTRACTS Vienna
International Academic Conference Education and Social Sciences Business and Economics
University of Vienna 21 June 2022. (იხ. https://ia-institute.com/book-of-abstracts-vienna-iai-
academic-conference-21-june-2022/ ) pp. 34,  ISBN 978-608-4881-32-2 (ავსტრია)
ნარგიზ ახვლედიანი, დიანა ახვლედიანი, თამარ სირაძე, ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი;
,,ზანური სუბსტრატი დასავლურ ქართულ ფიტოტოპონიმებში“, 2022 წლის 19 სექტემბერი,
იტალია, რომი; გვ.3 Nargiz Akhvlediani, Diana Akhvlediani, Nana Khocholava-Machavariani,
Tamar Siradze, ZAN SUBSTRATUM IN WESTERN GEORGIAN PHYTOTOPONYMS,
INTERNATIONAL ACADEMIC INSTITUTE BOOK OF ABSTRACTS Rome, Italy, International
Academic Conference Education and Social Sciences Business and Economics, Rome, Italy 19
September, 2022. (იხ. https://ia-institute.com/book-of-abstracts-rome-iai-academic-conference-19-
september-2022/ ) pp. 3  ISBN 978-608-4881-33-9 (იტალია)

ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, იამზე გაგუა, ლელა ჩოთალიშვილი, ნინო ჯორბენაძე,
„მცენარეთა ლათინური სახელების ქართულად გადმოტანის თავისებურებანი“, რომი, 19.09.
2022.

Nana Khocholava-Machavariani, Iamze Gagua, Lela Chotalishvili, Nino Jorbenadze, “Peculiarites of
rendering Latin plant names into Georgian”, IAI Academic Conference Procedings, Rome, 2022,
pp 87-92; ISSN 2671-3179; (იხ.https://ia-institute.com/book-of-abstracts-rome-iai-academic-
conference-19-september-2022/ ) (იტალია);

ნათია ფონიავა, მეგრულის თანამედროვე სოციოლინგვისტური მდგომარეობა, 2022 წლის 19-
20 ივნისი, სტამბოლი, თურქეთი.
თ. ლომთაძე, ლ. გულედანი მოხსენების სათაური; Linguistic Competencies of the Ethnic
Subgroups of the Jews in Georgia, იერუსალიმი, ისრაელი, ებრაული უნივერსიტეტი 1-4
აგვისტო, 2022
თ. ლომთაძე, ს. გუმბერიძე, ებრაელთა ქართულის მნიშვნელობა ქალაქის ენის შესწავლის
საქმეშიბერგამო, იტალია, კავკასიის შემსწავლელი იტალიის ასოციაციის ყოველწლიური
სამეცნიერო კონფერენცია, ბერგამოს უნივერსიტეტი 1-3 დეკემბერი, 2022
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ნატო შავრეშიანი, ნეგაციის გამომხატველი ნაწილაკის სინტაქსური ფუნქციისათვის სვანურში,
გრონინგენის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო ლინგვისტური
კონფერენცია, ენისა და შემეცნების ცენტრი გრონინგენი / ნიდერლანდები (CLCG), ონლაინ
ფორმატი, 9-10 ივნისი, 2022 წ. (https://linguistlist.org/issues/32/32-
4073/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook ; http://www.tabudag.nl/index.php ;
http://www.tabudag.nl/schedule.php)

Towards the syntactic function of the particle expressing negation in Svan, INTERNATIONAL
LINGUISTICS CONFERENCE ORGANISED AT THE UNIVERSITY OF GRONINGEN, THE
NETHERLANDSTABU Dag Center for Language and Cognition Groningen (CLCG), 9-10.06.2022
მედეა საღლიანი, ნატო შავრეშიანი, მეტეოროლოგიურ მოვლენათა აღმნიშვნელი ლექსიკური
ერთეულების ეთნო-ლინგვისტური ანალიზი სვანურში (თანამომხსენებელი მ. საღლიანი),
საერთაშორისო კონფერენცია - ამინდი და ენა, ორგანიზებული ბურგუნდიის
უნივერსიტეტის მიერ, დიჟონი (საფრანგეთი), 19-20 ოქტომბერი, 2022 წ

Ethno-linguistic analysis of lexical units denoting meteorological phenomena in Svan,
Weather and Language-conference organized at the Université de Bourgogne in Dijon (France), on
Wednesday October 19-20 October, 2022.

მედეა საღლიანი, ნატო შავრეშიანი, ამინდთან დაკავშირებული საკვანძო სიტყვები სვანურში
(ნასესხებ სიტყვათა ლექსიკონის მიხედვით), საერთაშორისო კონფერენცია „საკვანძო
სიტყვები 2022“, ვარშავის უნივერსიტეტი, 2022 წლის 2-3 დეკემბერი, პოლონეთი/ვარშავა

Key words related to weather in Svan (according to the Loan-Words dictionary), International
conference „Key words 2022”, University of Warsaw, 2-3.12.2022)

მედეა საღლიანი, უშუალო დონორის იდენტიფიცირება: მეგრულსა და სვანურში სასესხო
ზმნის განსახლების ზმნები. მორფოსინტაქსის კონტაქტით გამოწვეული ცვლილებების
ტიპოლოგია, ასოცირებული ისტორიული ენათმეცნიერების 25-ე საერთაშორისო
კონფერენციასთან (ICHL25), პრეზენტაცია ვორქშოფზე, ოქსფორდის უნივერსიტეტი
(ოქსფორდი/დიდი ბრიტანეთი), 1-5 აგვისტო, 2022 წ. (თანამომხს: ზურაბ ბარათაშვილი,
გიორგი ჯღარკავა).

Identifying the immediate donor: Preverbs in loan verb accommodation in Megrelian and Svan.
Presentation at the workshop The Typology of Contact-Induced Changes in Morphosyntax, affiliated with
the 25th International Conference on Historical Linguistics (ICHL25), University of Oxford, Oxford, UK,
August 1-5, 2022 (with Zurab Baratashvili, Giorgi Jgharkava ).

ხათუნა ყანდაშვილი, „Expression of the Iterative Category in the Georgian Four Gospels Based on
the Data of the Greek Gospels“ („მრავალგზისობის კატეგორის გამოხატვა ქართულ
ოთხთავებში ბერძნული ოთხთავის მონაცემების გავალისწინებით“), 22-24 სექტემბერი, 2022,
ლიეტუვა, ვილნიუსის უნივერსიტეტი.

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

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

ბარიხაშვილი მაია, ინგილოური სიტყვანის დამუშავება - სალექსიკონო ფორმების,
გრამატიკული ვარიაციების და ნასესხები ლექსიკის შემთხვევაში განმარტების მიწერა.
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ბარიხაშვილი მაია, ნაპირელი ელენე - ინგილოური ახალი სალექსიკონო მასალა,
ექვსასამდე ახალი სალექსიკონო ერთეულია მოძიებული.

ბარიხაშვილი მაია, დიალექტურ კორპუსში ინგილოურ დიალექტში გავრცელებული ასზე
მეტი ü და ö უმლაუტიანი ძირეული და ნასესხები სიტყვების მოძიება და ჩაწერა პრაატის
პროგრამით დამუშავებისთვის.

თ.ბურჭულაძე − მეცნიერების პოპულარიზაციის მიმართულებით ქართული დიასპორის
მოსწავლეებისთვის კონკურსის „ქართული ანბანის ელჩები“ საკონკურსო ნაშრომების
შესარჩევი კომისიის წევრი.

ლ. გიგლემიანი − მეცნიერების პოპულარიზაციის მიმართულებით ქართული დიასპორის
მოსწავლეებისთვის კონკურსის „ქართული ანბანის ელჩები“ კონკურსის კოორდინატორი

ქ.დათუკიშვილი − პროგრამა „ლექსიკოგრაფი“ – ლექსიკონების შედგენის პროგრამული
ინსტრუმენტი, საინსტიტუტო სემინარი, თბილისი, 2022 წ.

ქ.დათუკიშვილი − მე, ვე, ღა, ღაცა ნაწილაკიან სახელთა მართლწერისათვის, საინსტიტუტო
სემინარი, თბილისი, 2022 წ.
მ.ლაბარტყავა − მეცნიერების პოპულარიზაციის მიმართულებით ქართული   დიასპორის
მოსწავლეებისთვის კონკურსის „ქართული ანბანის ელჩები“ საკონკურსო ნაშრომების
შესარჩევი კომისიის წევრი.

მ.ლაბარტყავა − მარიამ დალაქიშვილის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად
წარმოდგენილი სადიპლომო ნაშრომის − სახელთა წარმოქმნა „ვეფხისტყაოსანში“,
ხელმძღვანელი.

თ. ტეტელოშვილი − მეცნიერების პოპულარიზაციის მიმართულებით ქართული დიასპორის
მოსწავლეებისთვის კონკურსის „ქართული ანბანის ელჩები“ საკონკურსო ნაშრომების
შესარჩევი კომისიის წევრი.

1. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო ტერმინოლოგიისა და თარგმნითი
ლექსიკონების განყოფილება ყოველწლიურად მართავს სამეცნიერო, საერთაშორისო და
ადგილობრივ კონფერენციებს. 2022 წელს ჩატარდა მესამე საერთაშორისო კონფერენცია -
„ტერმინოლოგია - მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა“. კონფერენციას ესწრებოდნენ
უცხოელი სტუმრები (იხ. https://ice.ge/of/?page_id=5900 )
2. განყოფილება ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ ამზადებს სამეცნიერო ჟურნალს -
„ტერმინოლოგიის საკითხები“, რომელშიც იბეჭდება ადგილობრივ და საერთაშორისო
კონფერენციებზე წაკითხული მოხსენებები. 2022 წელს დაიწყო ამ ჟურნალის V ნაწილის
გამოსაცემად მომზადება. კრებულში დაიბეჭდება ორი კონფერენციის მასალები ერთად (II
საერთაშორისო კონფერენციაზე - „ტერმინოლოგია - მემკვიდრეობა და
თანამედროვეობა“(2020) და ადგილობრივ კონფერენციაზე - „სამეცნიერო ტერმინოლოგია VII“
(2021) წაკითხული მოხსენებები). იხ. კრებულები:
https://termbank.ge/%e1%83%99%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%a3%e1%83%9a%e
1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/

3. 2022 წელს თარგმნითი ლექსიკონებისა და სამეცნიერო ტერმინოლოგიის
განყოფილებამ, თსუ ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულების პროფესორებთან და
სტუდენტებთან ერთად დაიწყო IATE-ს (ევროპის ტერმინოლოგიის მართვის განყოფილება)
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ტერმინოლოგიური ბაზებისათვის ქართული ტერმინების დამუშავება, კერძოდ, მუშავდება
ორი ქვეპროექტი: საკვების უსაფრთხოება და მეღვინეობის ტერმინოლოგია.

ყურადღება!
* სათანადო გრაფაში მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების

მითითება სავალდებულოა.
* ერთი და იგივე ნაშრომი (კოლექტიურიც და ინდივიდუალურიც) ანგარიშში

შეტანილ უნდა იქნეს მხოლოდ ერთხელ, და არა სათითაოდ ყველა ავტორის შრომების
სიაში, რადგან ის მაინც განიხილება, როგორც ერთი ნაშრომი და ექნება ერთი შეფასება.

* ანოტაცია ინფორმაციულად იმდენად ტევადი უნდა იყოს, რომ რეცენზენტს
სრული წარმოდგენა შეექმნას პროექტზე. უცხოენოვანი ნაშრომის ანოტაცია უნდა
მოგვაწოდოთ ქართულ ენაზე.

* ანგარიში აუცილებლად წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (1 ეგზემპლარად,
Word-ფაილი, შრიფტი - Sylfaen) და ელექტრონული ვერსიის (CD-დისკი) სახით.

* ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესა-
ბამისად, ექსპერტიზას (შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ
დოკუმენტში აღინიშნება ფორმულით `არ შეფასდა~.

2022 წელს გამოქვეყნებული პუბლიკაციების ჩამონათვალი
მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN;
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
3. ანფიმიადი დიანა, წიგნი-წერა-კითხვის ლაბორატორია, დამხმარე სახელმღვანელო

უფროსკლასელთათის ISBN 978-9941-494-65-9 თბილისი, არტანუჯი, (გვერდების
რაოდენობა 232) (* თანაავტორობით)

4. ლ. აზმაიფარაშვილი, ნ. არდოტელი, მ. ბუკია, დ. კაკაშვილი, რ. ლოლუა
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წიგნის სათაური: არსებით სახელთა კომპოზიტური წარმოება კავკასიურ ენებში
(შედარებით-შეპირისპირებითი ანალიზი); იხ. ამ წიგნის ელექტრონული ვერსია თსუ
არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ვებგვერდზე
https://ice.ge/of/?page_id=275

3. გიორგი გოგოლაშვილი „მწერალი სტილია. სტილი არსებაა“; ISBN  978 9941-36-009-1,
თბილისი, თსუ გამომცელობა, 164 გვ.,
4. გიორგი გოგოლაშვილი „რა ფერისაა სიტყვა?“ - ISBN  978 9941-491-90-0, თბილისი, თსუ
გამომცელობა, 174 გვ

12. აფხაზური ზღაპრები. აფხაზურიდან თარგმნა თეიმურაზ გვანცელაძემ ISBN 978-
9941-33-374-3. თბილისი, გამომც. „უნივერსალი“, 224 გვ.

13. შარაშენიძე ნინო, Modality and Negative ver Particle in the Georgian Language, Issues in
Kartvelian Studies, Edited by Tamar Makharoblidze, Vernon Press, Series In Language and
Linguistics, 2022

7. კავკასიის ავტოქთონური ენები, ხალხები, კულტურები (500 გვერდიანი მონოგრაფია
იბეჭდება ქართულ და ინგლისურ ენებზე). ავტორები: მ. ჩუხუა, ნ. ანთელავა (თბილისი), მ.
მაგომედხანოვი (დაღესტანი), 2022 წ.
8. სახელურ ომონიმთა ისტორია ქართულ დიალექტურ ლექსიკაში (მასალები ისტორიულ-
ეტიმოლოგიური ლექსიკონისათვის)

9. ქართველ ებრაელთა მეტყველება ისრაელში ლ. გულედანი, რ. ენოხი, ა. კვირიკაშვილი, თ.
ლომთაძე, რ. ჯაიანი, ც. ჯანჯღავა (თ. ლომთაძის საერთო რედაქციით)
8. რამაზ ქურდაძე, მაია ლომია, ქეთევან მარგიანი, ნინო ჭუმბურიძე, “უარყოფის კატეგორია
ქართველურ ენებში”, ISBN 978-9941-33-265-4, თბილისი, “უნივერსალი”, 560 გვ.

10. ჭაბუკი ქირია, ქართული ენის პრაქტიკული გრამატიკა, მეორე გამოცემა, „მერიდიანი“, თბ.,
2022, ISBN 978-9941-34-236-3, ა-4, 305 გვ.
11. ჭაბუკი ქირია, ორთოგრაფიული გზამკვლევი, ლექსიკონი, „მერიდიანი“, თბ., 2022, ISBN 978-
9941-34-237-0, ა-5, 304 გვ.
12. ნატო შავრეშიანი, „პარატაქსულ-ჰიპოტაქსური კონსტრუქციები სვანურში“ - ავტორი ISBN
978-9941-33-247-0; თბილისი, გამომცემლობა უნივერსალი, 339 გვერდი
13. მ. საღლიანი, სვანური ენის თვითმასწავლებელი, თბილისი, 2022, გამომცემლობა
„არტანუჯი“, 424 გვერდის მოცულობის.

სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით

ლევან აზმაიფარაშვილი - Compound Words and Collocations as Linguistic Units Reflecting
Ethnographic Reality in the Georgian Language საქართველოს  მეცნიერებათა ეროვნული
აკადემიის მოამბე, ნომერი/ტომი: ტომი 16, №4

ზაალ კიკვიძე, ლევან ფაჩულია. ერთი ადრეული ინგლისურ0კავკასიური ლექსიკოგრაფიული
რესურსის შესახებ (დ.რ. პიკოკი და მისი მასალები) // ენათმეცნიერებიოს საკითხები 2022;
თბილისი: თსუ გამომცემლობა; გვ. 124-141. [იბეჭდება]
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ლია ბაკურაძე, მარინა ბერიძე, დავით ნადარაია, მიგრაციული ქვეკორპუსი ქართული
დიალექტების კორპუსში . VI საერთაშორისო კონფერენცია: ენა და თანამედროვე
ტექნოლოგიები - ტექნოლოგიები მრავალენოვანი ინტერნეტისათვის,თბილისი,
საქართველო, 19-20 სექტემბერი, 2022. ISBN 978-9941-36-028-2 ; გვ.18-21;
https://ice.ge/of/?page_id=5791

ბაკურაძე ლია, ბერიძე მარინა – მე-20 საუკუნის მიგრაციები და ქართული დიალექტების
ახალი სივრცული სურათი. XLII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მ
ა ს ა ლ ე ბ ი გორი, 2022 წლის 26-27 ნოემბერი. გვ.31-38, ISBN 978-9941-36-048-0 ;
https://ice.ge/of/wp-
content/uploads/2022/11/%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%8
3%A5%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A
3%E1%83%A0%E1%83%98-2022-.pdf
მ. ბერიძე, ნ. შარაშენიძე,დ. ნადარაია – ქდკ-ის ონლაინლექსიკონები - საით მივდივართ? VI
საერთაშორისო კონფერენცია: ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები - ტექნოლოგიები
მრავალენოვანი ინტერნეტისათვის,თბილისი, საქართველო, 19-20 სექტემბერი, 2022.
ISBN 978-9941-36-028-2 ; გვ.21-25; https://ice.ge/of/?page_id=5791

მარინა ბერიძე, ენობრივი კუნძული თვითგადარჩენის მცდელობაში (ფერეიდნულის
მაგალითზე), ქართული დიასპორა _ წარსული და თანამედროვეობა II, თბილისი, 2022 წლის 12
ოქტომბერი;

მარინა ბერიძე,ფერეიდნული ისტორიის გზაგასაყარზე: "ენობრივი ამნეზია" და გამოღვიძება",
ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, ბათუმი, 2022

ანფიმიადი დიანა, თანამედროვე სომხური პოეზიის თარგმანის შესახებ (თანაავტორობით)
მესამე საერთაშორისო კავკასიოლოგიური კონგრესი - თბილისი, ოქტომბერი

ანფიმიადი დიანა – სახელდება, როგორც ყოფიერების სივრცის კოპირების იმიტაცია
მიგრაციული პროცესების კონტექსტში (ქვემოქართლის ბერძნული სოფლების მაგალითზე),
დიალექტოლოგიური სესია, 2022 წ. გორი, ISBN 978-9941-36-048-0

ანფიმიადი დიანა - ვიოლეტ გრიგორიანის პოეზიის ქართული თარგმანისთვის, ბათუმი,
კონფერენცია -ჰუმოტარული მეცნიერებანი ინფორმაციურ საზოგადოებაში.

ანფიმიადი დიანა -სამეცნიერი მეტაენის მეტაფორების შესახებ - ბათუმი, კონფერენცია -
ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციურ საზოგადოებაში 2022

ნაპირელი ელენე, ვარლამ თოფურიას ორი საგაზეთო სტატიის შესახებ ფერეიდნულზე
(ერეიდნული ქრონიკებიდან“), ქართველური ენათმეცნიერების მიმართულების
მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კ ო ნ ფ ე რ ე ნ ც ი ა XIV,
ქუთაისი, 2022 (ზეპირი);

ბარიხაშვილი მაია, ნაპირელი ელენე, ახალი მასალები ქდკ-ის ინგილოური ლექსიკონისთვის;
XLII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მ ა ს ა ლ ე ბ ი, გორი, 2022 (გვ.
38-41) ISBN 978-9941-36-048-0
მერაბ ჩუხუა - აინუ და ქართველური ენები. - ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, ტ.
16 (იბეჭდება)
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ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, ნარგიზ ახვლედიანი, დიანა ახვლედიანი, ,,ქართულ
ისტორიულ წყაროებში დადასტურებული რამდენიმე ტოპონიმის ეტიმოლოგიისათვის“
ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, ნარგიზ ახვლედიანი, დიანა ახვლედიანი, თამარ სირაძე,

,,ზანური სუბსტრატი დასავლურ ქართულ ფიტოტოპონიმებში“;
ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, იამზე გაგუა, ლელა ჩოთალიშვილი, ნინო ჯორბენაძე,
„მცენარეთა ლათინური სახელების ქართულად გადმოტანის თავისებურებანი“
ნანა ხოჭოლავა- მაჭავარიანი, ხემცენარეთა გვარ Celtis -ის ქართული სამეცნიერო სახელების
დაზუსტების აუცილებლობა, იბერიულ-კაკვასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული N 2.

ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, ლელა ჩოთალიშვილი, „გეოგრაფიული სახელები ლათინურ
ფიტონიმებში და მათი ქართულად გადმოტანის წესები“, საქართველოს ალ. ჯავახიშვილის
სახ. გეოგრაფიული საზოგადოების შრომათა კრებული, ახალი სერია,  2022, თბილისი
(გადაცემულია დასაბეჭდად);
მანანა ჩაჩანიძე -ლექსემა ბიუჯეტური ახალ კონტექსტში – ენობრივი არჩევანი „აზრობრივი
აქცენტით“, ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი 22

მანანა ჩაჩანიძე - ერთი პოემის პოეტური ლოგიკა: პუნქტუაციის გარეშე და ინტონაციის
მიღმა – გუჩა კვარაცხელიას უცნაური პოემა „მახინჯი ჩრდილი (კრიპტომნეზია)“, იბერიულ-
კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ. XLIX

ნინელი ჭოხონელიძე -მწერლისა და პერსონაჟის ენა, მეტყველების კულტურის საკითხები.

ნინელი ჭოხონელიძე -ემოციური შორისდებულები რ. ინანიშვილის ენაში, მეტყველების
კულტურის საკითხები.

ნინელი ჭოხონელიძე - ზოგი სიტყვის ისტორიისათვის ქართულში (1.ბრგუ; 2.ბრკუ),
ეტიმოლპგიური ძიებანი XIX

ეთერ შენგელია - მეგრული კუჩხ-ი „ფეხი“ იდიომებში, თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტი გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  XLII რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მ ა ს ა ლ ე ბ ი, გორი, 2022 წლის 26-27 ნოემბერი,
თბილისი 2022. გვ. 145-151

ნინო ხახიაშვილი - ცქირ- სიტყვის ისტორიისათვის, მეტყველების კულტურის საკითხები.

ნინო ხახიაშვილი - ენის წარმოშობისა და განვითარების ზოგიერთი თეორია, იბერიულ-
კავკასიური ენათმეცნიერება ტ. XLIX

თეიმურაზ გვანცელაძე. ტარიელ ფუტკარაძის პოლიტიკური მოღვაწეობის ძირითადი
ასპექტები. წიგნში: წერილები დროითი და სივრცითი დისტანციიდან. ISBN 978-9941-499-15-
9. თბილისი, 2022, გვ. 54-65.
ლევან კელაურაძე, დამატებანი ქართველურ ენათა ეტიმოლოგიური ლექსიკონისათვის. IX,
ეტიმოლოგიური ძიებანი, XIX, 2022, ISSN 1987-9946, თბილისი, გადაცემულია დასაბეჭდად;
ლევან კელაურაძე, კიდევ ერთხელ „გამყრელიძის წესის“ შესახებ, არნოლდ ჩიქობავას
საკითხავები (მასალები), XXXIII, თბილისი, 28-35.
რომან ლოლუა - არსებით სახელთა რედუპლიკაცია ლეზგიურ ენებში (შედარებით-
ისტორიული ანალიზი), „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება“, ტ. L, თბილისი, თსუ-ს
გამომცემლობა, 2022
თამარ ლომთაძე - არსებით სახელთა ბრუნების თავისებურებები ებრაელთა ქართულის
მიხედვით,იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ. XLIX, ISSN 1987-6572
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ლომთაძე თამარი, მიქაძე მანანა, ქართული ენა განათლებაში, ISSUES IN KARTVELIAN STUDIES;
Series in Language and Linguistics ; ISBN: 978-1-64889-475-6
სალომე ომიაძე. მაკროკონცეპტი „ნათესავი“ ქართულ ლინგვოკულტურაში. თსუ
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის ინსტიტუტის სამეცნიერო
შრომების კრებული „ქართველური ენათმეცნიერება“, VIII, ISSN 2346-8106, თბილისი, თსუ
გამომცემლობა, 2021-2022, 9 გვ. (გვ. 86-94).
ქეთევან მარგიანი. ნათესაობის აღმნიშვნელი ზოგი სვანური
ლექსემალინგვოკულტუროლოგიური თვალსაზრისით, იბერიულ-კავკასიური
ენათმეცნიერება, XLIX, თსუ გამომცემლობა, 7 გვ. ISSN 1987-6572 (დაიბეჭდა 2022
წელს).https://ice.ge/of/wp-content/uploads/2022/06/IKE-49-2021.pdf
მაია ლომია, რამაზ ქურდაძე,ქეთევან მარგიანი, ნინო ჭუმბურიძე, არ და მისი ფარდი
ნაწილაკები წყვეტილისა და I თურმეობითის ფორმებთან ქართველურ ენებში: სემანტიკური
დიფერენციაციის საფუძველი, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XLIX, თსუ გამომცემლობა, 6
გვ. ISSN 1987-6572, https://ice.ge/of/wp-content/uploads/2022/06/IKE-49-2021.pdf

ჭაბუკი ქირია, არსებითი სახელის ბრუნების პარადიგმული მოდელები თანამედროვე
ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XLIII, თბ., 2022; ISSN 1987-6653
ჭაბუკი ქირია, ქართველურ ენათა ლექსიკონების სტატუსისათვის, რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სესიის მასალები, გორი, 2022 წლის 26-27 ნოემბერი, თბ., 2022; ISBN
978-9941-36-048-0
მედეა საღლიანი„ხორხის/ყორყის/ყანყრატოს... აღმნიშვნელი სომატური ერთეულების
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თ. ბურჭულაძე − ნომერ პირველი თუ ნომერი პირველი? მეტყველების კულტურის საკითხები,
წიგნი 22-ე, თბილისი, 2022 (იბეჭდება).

თ. ბურჭულაძე − ანუ კავშირის გამოყენებისათვის ზეპირმეტყველებაში, ფილოლოგიური
კვლევები, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ნომერი IV, გვ. 1-8, 2022 წ.

თ. ბურჭულაძე − და კავშირის სემანტიკურ-ექსპრესიული თავისებურებანი
ზეპირმეტყველებაში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, XVI, თბილისი
(იბეჭდება).

ქ. დათუკიშვილი − ნაწილაკიანი ნაცვალსახელები და რიცხვითი სახელები თანამედროვე
ქართულში, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, XLXX, თბილისი (იბეჭდება).
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(რწმენისა და ცოდნის გაერთიანების გამო). თბილისის სასულიერო აკადემიისა და
სემინარიის საკონფერენციო მოხსენებათა კრებული (2022 წლის 5 მაისი), IV, სასულიერო
აკადემიისა და სემინარიის გამომცემლობა, თბილისი, (გადაცემულია დასაბეჭდად)

ხათუნა ყანდაშვილი,თემის ნიშნების წარმოების საკითხისთვის კახეთის 812 წლის აჯანყების
დოკუმენტებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ISSN 1987-6653, გვ. 123-130

იზოლდა ჩანტლაძე,სვანეთი ლინგვოკულტუროლოგიური თვალსაზრისით ევროპელ
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5. გიორგი გოგოლაშვილი, თამარ ლომთაძექართული გრამატიკული ვარიაციები
(გენაცვალე/დაგენაცვლე)როგორც საქართველოში მცხოვრებ ებრაელთა ენობრივი
იდენტიფიკაციის საშუალება: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
მოამბე, 2022, ტ. 16, # 2

. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში

ლევან აზმაიფარაშვილი - „პური“, „ხინკალი“, „ქერი“ კომპონენტების შემცველ მყარ
შესიტყვებათა და კომპოზიტთა ეთნოლინგვისტური ანალიზისათვის 20.12.2022 – 22.12.2022,
თბილისი, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 81-ე სამეცნიერო
სესია.

სოფიკო ბერულავა ნაოსნობა-მეთევზეობის ლექსიკა ლაზურში ერთი მთქმელის
მეტყველების მიხედვით, XLII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, გორი,
2022 წელი, გვ. 47-51.
ბუკია მანანა – გადასახადის აღმნიშვნელი ლექსიკა მეგრულში, სამეცნიერო კონფერენცია
„ქართულ-კავკასიურ ურთიერთობათა ისტორიულ-ფილოლოგიური ასპექტები“, 26 მარტი,
2022, თბილისი-
ბუკია მანანა – კულინარული ლექსიკა ზანურში (სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი),
არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები – XXXIII, 2022 წლის 17-19 მაისი, თბილისი
ბუკია მანანა – კვლავ ქართველურ-აფხაზური ლინგვოკულტურული ურთიერთობის
ისტორიიდან, კავკასიოლოგთა I საერთაშორისო ლინგვისტურ-ანთროპოლოგიური
კონგრესი< თბილისი, 14-16 ნოემბერი
ბუკია მანანა – ერთი მეგრული სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის – არხა-ხატი, XLII
რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, გორი, 2022 წლის 26-27 ნოემბერი
ბუკია მანანა – რამდენიმე შენიშვნა ვ. ჩირიქბას ნაშრომზე „აფხაზეთის და სხვა ქვეყნების
გეოგრაფიულ სახელთა ლექსიკონი“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„ონომასტიკის თანამედროვე პრობლემები, 2022 წლის 9-10 დეკემბერი, საქართველო,
ახალციხე.
ბუკია მანანა – მუჰაჯირობის კვალი აფხაზურ ლექსიკაში, ჩერქეზული (ადიღური)
კულტურის ცენტრის VIII სამეცნიერო სესია, 2022 წლის 15-17 დეკემბერი, საქართველო,
თბილისი
თეიმურაზ გვანცელაძე, ანჩაბაძის, აჩბას, აჩაბეთისა და მაჩაბლის მიმართებისათვის. -
“არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები - XXXIII. მასალები“. 2022 წლის 17-19 მაისი. თბილისი,
2022, გვ. 16-19
თეიმურაზ გვანცელაძე. აფხაზური ლიტერატურა იმპერიათა ტყვეობაში. - აფხაზური ენის
დღე, აფხაზური ლიტერატურის შექმნის 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო
კონფერენცია. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამშვიდობო განათლების ცენტრი.
თბილისი, 2022 წლის 27 ოქტომბერი.
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თეიმურაზ გვანცელაძე. აფხაზეთის მეცნიერული კვლევის მიღწევები, პრობლემები და
ამოცანები. – XIV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ეძღვნება აფხაზეთის ასსრ
მეცნიერების დამსახურებულ მოღვაწეს, ენათმეცნიერს, ლიტერატოს, აფხაზოლოგ ბაგრატ
ჯანაშიას. ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა. ქუთაისი, 2022 წლის
29-30 ოქტომბერი.
ლელა გიგლემიანი, პეტრე ჭარაიას სვანური ლექსიკის შესახებ, არნოლდ ჩიქობავას
საკითხავები, XXXIII, 17-19 მაისი
გიორგი გოგოლაშვილი, დიალექტიზმები ილია ჭავჭავაძის პროზაში, 2022 წლის 17-19 მაისი,
თბილისი, ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
გიორგი გოგოლაშვილი, მწერალ ბასილ მელიქიშვილის სტილის ერთი თავისებირების
შესახებ, 2022 წლის 20-22 დეკემბერი, თბილისი, ენთმეცნიერების ინსტიტუტი.
ზაალ კიკვიძე. გლოსონიმი/გლოტონიმი, ლინგვონიმი/ლინგვანიმი და სხვ.: ენათა
სახელწოდებების აღმნიშვნელი ტერმინების სოციოტერმინოლოგიური მიმოხილვა // III
საერთაშორისო კონფერენცია „ტერმინოლოგია - მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა“ (29-30
ოქტომბერი, 2022; თბილისი, საქართველო)
ლია ბაკურაძე, მარინა ბერიძე, ნიკოლოზ ნახუცრიშვილი, „უახლესი ნაშრომები ირანის
ქართველობის თემაზე“, დიასპორის დღისადმი მიძღვნილი ფორუმი, “ქართული დიასპორა
საქართველოს ევროპული მომავლისათვის, 2022 წლის 27 მაისი.
https://mfa.gov.ge/News/diasporis-dgisadmi-midzgvnili-forumi-qartuli-diasp.aspx
თ.ვაშაკიძე − ნათესაური ურთიერთობის აღმნიშვნელ დანართთა მართლწერისათვის, არნ.

ჩიქობავას საკითხავები XXXIII, 2022 წ., თბილისი.

თ. ვაშაკიძე − სახელისა და გვარის პარადიგმისათვის, სალიტერატურო ენის საკითხები, III,
თბილისი,15.04. 2022.

თ. ვაშაკიძე − ერთი სახის დანართი რამდენიმე საზღვრულთან − მართლწერის
რეკომენდაციები, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო
სესია, 2022 წ., 20-23 დეკემბერი, თბილისი.

თ.ვაშაკიძე − გ. კვარაცხელია − „მარადისობის მძევლები ვართ“, აკად. გ. კვარაცხელიასადმი
მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 28 ივნისი, 2022 წ., თბილისი.

თ. ვაშაკიძე −„მართლწერის 80 რეკომენდაცია“ (პრეზენტაცია) – ქართულ-ამერიკული
უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“, თბილისი.

თ. ბურჭულაძე − გუჩა კვარაცხელია – ქართული ენის ფუნქციური სტილისტიკის მკვლევარი,
აკად. გ. კვარაცხელიასადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 28 ივნისი, 2022 წ.,
თბილისი

თ. ბურჭულაძე − ერთი სახის სუბსტანტიური მსაზღვრელის თავისებურებისათვის ზეპირ
მეტყველებაში, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეათე საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია, გორი, 14 ივნისი, 2022 წ.

თ. ბურჭულაძე − ერთი სახის ატრიბუტული მსაზღვრელის თავისებურებანი, არნ. ჩიქობავას
საკითხავები, XXXIII, მასალები, 17-19 მაისი, თბილისი, გვ. 14-15, 2022 წ.

თ. ბურჭულაძე − ნომერ პირველი თუ ნომერი პირველი? სალიტერატურო ენის საკითხები, III,
15.04.2022.

თ. ბურჭულაძე− „მართლწერის 80 რეკომენდაცია“ (პრეზენტაცია) – ქართულ-ამერიკული
უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“,2022 წ. თბილისი.
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თ. ბურჭულაძე − ერთი სახის წინადადების აგებულებისათვის, ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის 81-ე სამეცნიერო სესია, 2022 წ.  20-23 დეკემბერი, თბილისი.

ქ.დათუკიშვილი − დეფისიანი კომპოზიტებისათვის ქართულში, კონფერენცია
„სალიტერატურო ენის საკითხები“, 2022, თბილისი.

ქ.დათუკიშვილი − ფუძეუკვეცელი სახელების ნათესაობითის ფორმათა ასახვისათვის
ბრუნების პარადიგმაში (თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის მონაცემთა
მიხედვით), აკაკი შანიძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია, 2022, თბილისი.

ქ. დათუკიშვილი − პროგრამა „ლექსიკოგრაფი“, VI საერთაშორისო კონფერენცია „ენა და
თანამედროვე ტექნოლოგიები“ (თანაავტორები – ნანა ლოლაძე, მერაბ ზაკალაშვილი), 2022,
თბილისი,

ქ. დათუკიშვილი − ნაწილაკდართულ ნაცვალსახელებთან და რიცხვით სახელებთან
დაკავშირებული ტერმინებისთვის, III საერთაშორისო კონფერენცია ტერმინოლოგია –
მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა,თბილისი, 15.04.2022.

ქ. დათუკიშვილი − ნაწილაკთა დერივაციული ფუნქციისათვის, არნოლდ ჩიქობავას
საკითხავები, XXXIII, 2022, თბილისი.

მ.ლაბარტყავა − -ა მავრცობის გამოყენებისათვის თანამედროვე ქართულში, თსუ არნ.
ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, არნ. ჩიქობავას საკითხავები XXXIII,
2022 წ., თბილისი.

მ.ლაბარტყავა − რამდენიმე სახის ფუძეგაორკეცებულ კომპოზიტთა მართლწერისათვის, თსუ
არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია
სალიტერატურო ენის საკითხები − III, თბილისი, 15.04.2022.

მ.ლაბარტყავა − „მართლწერის 80 რეკომენდაცია“ (პრეზენტაცია), ქართულ-ამერიკული
უნივერსიტეტის კონფერენცია „ენა და კულტურა“, გაუ, 2022 წ., თბილისი.

მ. ლაბარტყავა − მანანა ჩიტიშვილის მხატვრული სამყაროსათვის, არნ. ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 81-ე სამეცნიერო სესია, 2022 წ., 20-23 დეკემბერი, თბილისი.

ვ.მაღრაძე − ერთი სახის გეოგრაფიულ სახელთა მართლწერისათვის, თსუ არნოლდ ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია
სალიტერატურო ენის საკითხები – III, თბილისი, 15.04. 2022.

ნანა მაჭავარიანი - უ ფორმანტის ფუნქციები აფხაზურში, თსუ კავკასიოლოგიის ს/ს
ინსტიტუტის არნ. ჩიქობავას დაბადების დღისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, „ქართულ-
კავკასიურ ურთიერთობათა ისტორიულ-ფილოლოგიური ასპექტები“, თბილისი, 2022.

ნანა მაჭავარიანი - ბ, - ბა აფიქსთა ფუნქციები აფხაზურში, კავკასიოლოგთა მე-6
საერთაშორისო კონგრესი- კავკასიის ლინგვისტური და ანთროპოლოგიური პორტრეტი,
მიძღვნილი გამორჩეული კლასიკოსი მწერლისმიხეილ ლოხვიცკის (აჯუკ-გირეის) 100 წლის
იუბილისადმი, თსუ, 13-15 ნოემბერი, თბილისი, 2022

ნანა მაჭავარიანი - აფხაზური ენის ფაუნის ლექსიკაში გამოვლენილი სახელური და ზმნური
აფიქსები და აფიქსოიდები,საერთაშორისო კონფერენცია, გაუ, 2022.
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ნანა მაჭავარიანი - ატრიბუტული მსაზღვრელი აფხაზურში - შეთანხმება თუ მართვა?
(საკითხის დასმისათვის), თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 82-ე
საინსტიტუტო სესია, 2022.

მ. საღლიანი „ხორხის/ყორყის/ყანყრატოს და ა. შ. აღმნიშვნელ სომატურ ერთეულთა
სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზისათვის სვანურში“, არნ. ჩიქობავას საკითხავები,
XXXIII, თბილისი, 2022 წლის 17-19 მაისი (მასალები), გვ. 46-47

მ. საღლიანი, ნ. შავრეშიანი, „კვლავ ემოციების გამომხატველი შორისდებულებისათვის
სვანურში“, XLII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მ ა ს ა ლ ე ბ ი,
გორი, 2022
მ. საღლიანი ჰიპოტაქსურ კონსტრუქციათა შემადგენელი კომპონენტები სვანურში

(თანაავტორი ნ. შავრეშიანი), VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 2022,
„არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა – ტენდენციები და გამოწვევები“, 2022 წლის 8-10
სექტემბერი
თ.ტეტელოშვილი − ბრჭყალების გამოყენების ერთი შემთხვევისათვის, თსუ არნოლდ
ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია
სალიტერატურო ენის საკითხები – III, თბილისი, 16.04. 2022.

თ.ტეტელოშვილი − ბრჭყალების ადგილისათვის, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის 81-ე სამეცნიერო სესია, 2022 წ., 20-23 დეკემბერი, თბილისი.

ნ.ჯორბენაძე − ა-ზე დაბოლოებულ ტოპონიმთა კვეცა-უკვეცელობის საკითხისათვის
თანამედროვე ქართულში, თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია სალიტერატურო ენის საკითხები – III, თბილისი,
16.04. 2022.

ეთერ შენგელია - მეგრული წილიშ-ი (|| წილიშუა || წილიშაფა) სიტყვის სტრუქტურულ-
სემანტიკური ანალიზი, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXXIII, 2022 წლის 17-19 მაისი. მ ა
ს ა ლ ე ბ ი.

მანანა ჩაჩანიძე - ენის ფილოსოფიის საკითხები შოთა ნიშნიანიძის ბელეტრისტულ პოემაში,
არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXXIII, 2022 წლის 17-19 მაისი. მ ა ს ა ლ ე ბ ი

მანანა ჩაჩანიძე - ლექსემა ბიუჯეტური ახალ კონტექსტში – ენობრივი არჩევანი „აზრობრივი
აქცენტით“, თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო
კონფერენცია სალიტერატურო ენის საკითხები – III, ეძღვნება ქართული ენის დღეს (14
აპრილს), 2022 წლის 15-16 აპრილი

მანანა ჩაჩანიძე -ერთი პოემის პოეტური ლოგიკა: პუნქტუაციის გარეშე და ინტონაციის მიღმა
– გუჩა კვარაცხელიას უცნაური პოემა „მახინჯი ჩრდილი (კრიპტომნეზია)“, აკადემიკოს გ.
კვარაცხელიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ არნოლდ ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, 2022 წლის 28 ივნისი

მანანა ჩაჩანიძე - ევფემიზაციის უჩვეულო ნიმუში უახლესი ქართულიდან, არნოლდ
ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 81-ე სამეცნიერო სესია, მასალები, 2022
წლის 20-22 დეკემბერი

მერაბ ჩუხუა – მრავლობითი რიცხვის აფიქსთა ერთიანი წარმომავლობისათვის იკე-ში.
„ქართულ-კავკასიურ ურთიერთობათა ისტორიულ-ფილოლოგიური ასპექტები“, 26 მარტი,
2022, თბილისი



70

მერაბ ჩუხუა – შენიშვნები სვანურის ბრუნვათა შედგენილობაზე. არნოლდ ჩიქობავას
საკითხავები – XXXIII, 2022 წლის 17-19 მაისი, თბილისი
მერაბ ჩუხუა – ბგერათშესატყვისობათა სისტემა იბერიულ-კავკასიურ ენებში (მოხსენება
პლენარულ სხდომაზე). კავკასიოლოგთა I საერთაშორისო ლინგვისტურ-ანთროპოლოგიური
კონგრესი, თბილისი, 14-16 ნოემბერი
მერაბ ჩუხუა – ქართველური და დენე-სინო-კავკასიური ჰიპოთეზა. კავკასიოლოგთა I

საერთაშორისო ლინგვისტურ-ანთროპოლოგიური კონგრესი< თბილისი, 14-16 ნოემბერი
მერაბ ჩუხუა – ქართველური მოდგმის ტომები და მათ სახელები, XLII რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, გორი, 2022 წლის 26-27 ნოემბერი
მერაბ ჩუხუა – გრემის ეტიმოლოგიისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„ონომასტიკის თანამედროვე პრობლემები, 2022 წლის 9-10 დეკემბერი, საქართველო
/ახალციხე/
მერაბ ჩუხუა - ჩერქეზული ენის სწავლების წინააღმდეგ მიმართული ქმედებები როგორც
ნაწილი ანტიჩერქეზული იდენტობისა. ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრის მე-8
სამეცნიერო სესია 2022 წლის 15-17 დეკემბერი, თბილისი
მერაბ ჩუხუა - იახონტოვის სია და იბერიულ-კავკასიური ენები. თსუ სამეცნ. სესია
მიძღვნილი პროფ. ტოგო გუდავას დაბადებიდან 100 წლისთავს, 2022 წლის 20 დეკემბერი,
თბილისი
მერაბ ჩუხუა - სისინ-შიშინა სიბილანტური თანხმოვნების ისტორიისათვის იკე-ში. თსუ
ენათმეცნ. ინსტ-ის 81-ე სამეცნ. სესია, 2022 წლის 20-22 დეკემბერი, თბილისი
ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, დავით ჭელიძე, „ზანური სუბსტრატი ქართული დიალექტების
ფიტონიმიაში“, XLII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, მასალები,
გორი, 2022, გვ. 223-229;
ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, დავით ჭელიძე, ხალხური ყოფის ასახვისათვის მცენარეთა
ქართველურ სახელებში; კავკასიოლოგთა I საერთაშორისო ლინგვისტურ-
ანთროპოლოგიური კონგრესი, მასალები, თბილისი, 2022წ
ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, ლელა ჩოთალიშვილი, მცენარეთა ლათინური სამეცნიერო
სახელების ქართულად გადმოტანის ზოგიერთი თავისებურება, თსუ არნოლდ ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია სალიტერატურო ენის
საკითხები – III, ეძღვნება ქართული ენის დღეს, თეზისები, თბილისი, 15-16 აპრილი, 2022წ.;
ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, დენდრონიმი „ალვა“ და მისი მრავალფეროვანი სინონიმების
ასახვის საკითხი „მცენარეთა სახელების კრებსით ლექსიკონში“, თსუ არნოლდ ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია „არნოლდ ჩიქობავას
საკითხავები“, XXXIII, თეზისები, თბილისი, 17-19 მაისი 2022;

ნანა ხოჭილავა-მაჭავარიანი, დავით ჭელიძე, მცენარეთა ქართული სამეცნიერო სახელების
განახლების შესაძლებლობა ძველი ქართული ლექსიკონების მონაცემებით, III საერთაშორისო
კონფერენცია ტერმინოლოგია - მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა, თეზისები, თბილისი,
29-30. 10. 2022;
ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, დავით ჭელიძე, ზანური სუბსტრატი ქართული დიალექტების
ფიტონიმიაში, 45 XLII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, გორი, 26-27.
11. 2022;
ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, ნარგიზ ახვლედიანი, ფიტოტოპონიმთა სტრუქტურულ-
სემანტიკური ანალიზი ლინგვოკულტუროლოგიურ სივრცეში, საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია შავიზღვისპირეთის ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე, ბათუმი, 5-6 ივლისი, 2022;
BSRCC International Scientific Conferece Black Sea Reagion at the Crossroads Civilizations
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ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, ნინო ჯორბენაძე, ქართულ ფიტონიმთა მართლწერის ზოგიერთი
საკითხი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა
გზაჯვარედინზე, 2022, 5-6 ივლისი, ბათუმი; BSRCC      International Scientific Conferece Black Sea Reagion
at the Crossroads Civilizations

ლელა ჩოთალიშვილი, ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, „ლათინური ფიტონიმების
ქართულად გადმოტანისა და მათი გამართული დაწერილობისათვის (ნაწილი III)“, სამეცნიერო
კონფერენცია ენა-ნორმა და დევიაცია, ეძღვნება თინათინ გიორგობიანის 80 წლის იუბილეს, თეზისები,
თბილისი 24-25 ნოემბერი, 2022;

ლელა ჩოთალიშვილი, ნინო ჯორბენაძე, ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, მცენარეთა ლათინური
სახელების ქართულად გადმოტანის თავისებურებანი
(ნაწილი II), საერთაშორისო კონფერენცია - „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ
საზოგადოებაში - IV“, ბათუმი, 3-4 დეკემბერი, 2022;
ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, დავით ჭელიძე, „ერთი ქართული მიკროტოპონიმის
წარმომავლობა და შიდა მიგრაციის საკითხი“; საქართველოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის
სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოებისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია „გეოგრაფიის
თანამედროვე პრობლემები", თბილისი, 19 დეკემბერი, 2022;
ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, მეგრულ-ლაზური ო- პრეფიქსი ქართულ ფიტონიმიაში, თსუ
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 81-ე სამეცნიერო სესია,
თეზისები, თბილისი, 20-23 დეკემბერი, 2022.
ნინელი ჭოხონელიძე -ზოგი „საბავშვო“ სიტყვის ისტორიისათვის. – არნოლდ ჩიქობავას
საკითხავები, XXXIII, 2022 წლის 17-19 მაისი. მ ა ს ა ლ ე ბ ი. ISBN გვ. 65

ნინელი ჭოხონელიძე -მწერლისა და პერსონაჟების ენა რ. ინანიშვილის მოთხრობების
მიხედვით, თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო
კონფერენცია სალიტერატურო ენის საკითხები – III, ეძღვნება ქართული ენის დღეს (14
აპრილს), 2022 წლის 15-16 აპრილი

ნინელი ჭოხონელიძე - ზოგი სიტყვა ყბედობის მნიშვნელობით ქართულში.– თსუ არნოლდ
ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
XLII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიურისამეცნიერო სესიის მ ა ს ა ლ ე ბ ი გორი, 2022
წლის 26-27 ნოემბერი, თბილისი 2022. გვ.193 -203. ISBN

ნინო ხახიაშვილი - ინწუბა სიტყვისათვის, აკადემიკოს გ. კვარაცხელიას ხსოვნისადმი
მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის
ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, 2022 წლის 28 ივნისი

რომან ლოლუა - . კავკასიის ალბანური ენის ადგილისათვის მონათესავე ენათა შორის
(გლოტოქრონოლოგიის მონაცემებით). – სამეცნიერო კონფერენცია „არნოლდ ჩიქობავას
საკითხავები“, XXXIII, თბილისი, 2022, გვ. 37-38.
რომან ლოლუა - თილბისისა (თილბიდა) და ტელაიბას (ტელება) ლოკალიზაციისთვის. −
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 81-ე სამეცნიერო სესიის
მასალები, თბილისი, 2022 წ. 20-22 დეკემბერი, გვ. 35-36

ნათია ფონიავა, ჩვეულებით სამართალთან დაკავშირებული აფხაზურ-ქართული
კოლოკაციები, 2022 წლის 20-23 დეკემბერი, თბილისი, საქართველო.



72

მაკა თეთრაძე - 17-19 მაისი, 2022, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXXIII: შირინბეი
ჰაჯიელის „ინგილოები“ – ინგილოთა ეთნოგენეზის საკითხები აზერბაიჯანულენოვან
სამეცნიერო დისკურსში, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXXIII, 2022, გვ. 26-27.
მაკა თეთრაძე (17-19 მაისი, 2022, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, XXXIII, თანაავტორები: ც.
ჯანჯღავა, თ. ლომთაძე), რატომ არის აუცილებელი ებრაელთა ქართულის დოკუმენტაცია?
მაკა თეთრაძე 9-10 დეკემბერი, 2022, ახალციხე, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„ონომასტიკის თანამედროვე პრობლემები“: გეოგრაფიულ სახელთა სტანდარტიზაცია და
საუკეთესო გამოცდილება
მაკა თეთრაძე -19-20 სექტემბერი, 2022 წ. საქართველო, თბილისი, საერთაშორისო
კონფერენცია „ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“: სახელმწიფო ენის სტრატეგია და
ენობრივი ტექნოლოგიების განვითარების სამოქმედო გეგმა (თანამომხსენებლები: თ.
ბოლქვაძე, მარინა ბერიძე)
გვანცა გვანცელაძე; ცნებათა და ენობრივ ნიშანთა მიმართება ქართულ და აფხაზურ
ნათესაობის ტერმინოლოგიაში; 20-22 დეკემბერი, თბილისი, არნ. ჩოქობავას სახ.
ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
გვანცა გვანცელაძე; თინათინ შარაძენიძე ენისა და მეტყველების ურთიერთმიმართების
შესახებ; თინათინ შარაძენიძისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, 2022 წლის 25 მაისი. Join Zoom
Meeting https://zoom.us/j/6371189142?pwd=am1Y VkUrbTJPZUlxYWpKbkRPUVNvUT09
გვანცა გვანცელაძე - პირველი და მესამე თაობის ნათესავთა (ბებია-ბაბუისა და
შვილიშვილთა) მიმართება ქართული და აფხაზური ენების მონაცემთა მიხედვით. გუჩა
კვარაცხელიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, 2022 წლის 28 ივნისი, Join Zoom
Meeting https://zoom.us/j/7057327817?pwd=NEtvalRDdjYxNzVxZWZkYTRtdFNjUT09
ლევან კოჭლამაზაშვილი -გეოგრაფიული სახელი — დიაქრონიული ცვლილების ფიქსატორი,
Scientia — მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 24-25 ნოემბერი

ლევან კოჭლამაზაშვილი - შუალობითი ასიმილაცია ქიზიყურში, 34-ე რესპუბლიკური
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, 26-27 ნოემბერი

მედეა ღლონტი, სინონიმურ წყვილთა ფუნქციურ-სემანტიკური ნიშანდებისათვის
ქართულში (გარჯა და ღვაწლი) – სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი აკადემიკოს ვარლამ
თოფურიას ხსოვნისადმი.  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართული ენის ინსტიტუტი,
თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი: თბილისი, 08.01.2022, გვ. 31-39

მედეა ღლონტი, ნათლისღებასთან დაკავშირებული ლექსიკის უკუფენილი ფუნქციური
სემანტიკისათვის ქართულში (ნათლია და ნათლიდედა) – არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები -
XXXIII (მასალები). თბილისი, 2022 წლის 17-19 მაისი, გვ. 47. ISBN 978-9941-13-418-0
(მრავალტომეული). ISBN 978-9941-491-93-1 (ტომი XXXIII)

მედეა ღლონტი, თინათინ შარაძენიძე – ენათა კლასიფიკაციის საფუძვლების შესახებ –
თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზოგადი
ენათმეცნიერების განყოფილების დამაარსებლისა და პირველი ხელმძღვანელის,
საქართველოს ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის, თინათინ შარაძენიძის
ხსოვნისადმი მიძღვნილი საჯარო სხდომა: 2022 წლის 25 მაისი.

მედეა ღლონტი, ქართული პოეტური სიტყვის „სულისთქმა“ (გუჩა კვარაცხელიას
„ათინათები“) - აკადემიკოს გუჩა კვარაცხელიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო
კონფერენცია: 2022 წლის 28 ივნისი.
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მედეა ღლონტი, ქართული ანდაზის ანტონიმიისათვის – საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია „შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე“: ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, კონსტანტას
ოვიდიუსის უნივერსიტეტის სამი მონოთეისტური რელიგიისა დაკანონიკური სამართლის
შესწავლის კვლევის ცენტრი: ბათუმი, 2022 წლის 5-6 ივლისი.

მედეა ღლონტი, ძვ.ქართ. შესიტყვება-ტერმინი გული გონიერის ლექსიკურ-სემანტიკური
ბუდისათვის III საერთაშორისო კონფერენცია: „ტერმინოლოგია, მემკვიდრეობა და
თანამედროვეობა“: 2022 წლის 29-30 ოქტომბერი, თბილისი, გვ.62
მედეა ღლონტი, უკუფენილი სემანტიკა ძველი ქართული სინონიმური წყვილისა კაცი და
ადამიანი (რწმენისა და ცოდნის გაერთიანებისათვის) – კავკასიოლოგთა I საერთაშორისო
კონგრესი, ეძღვნება მიხეილ ლოხვიცკის (აჯუკ-გირეის) ასი წლის იუბილეს, 2022 წლის 14-16
ნოემბერი.

მედეა ღლონტი, სამყაროს შექმნის შესაქმისეული არქიტექტონიკა („და თქუა
ღმერთმან... და იქმნა ეგრეთ...“) – თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების
ინსტიტუტისკონფერენცია „სალიტერატურო ენის საკითხები", 2022 წლის 3 დეკემბერი.

მედეა ღლონტი, ქართული ნათელმირონობის საღვთისმეტყველო ფუნქციურ-
სემანტიკური წანამძღვრები (მართლმადიდებლური საეკლესიო სამართლის მიხედვით) –
თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 81-ე სამეცნიერო სესია,
მ ა ს ა ლ ე ბ ი 2021 წლის 20-22 დეკემბერი. ISBN 978-9941- (გადაცემულია დასაბეჭდად).

მედეა ღლონტი, ბასკური 3-დღიანი კვირის მიკროსისტემიდან 7-დღიან სისტემამდე
ქართულ-ბასკური ურთიერთობებისადმი მიძღვნლი კონფერენცია  თსუ „ბასკური
კულტურის დღეების“ ფარგლებში: თბილისი, 2022 წლის 23 დეკემბერი.

მედეა ღლონტი, სიტყვა  მიძღვნილი მშობლიური ენის საერთაშორისო დღისადმი
(ღონისძიება თბილისის საკრებულოში): 2022 წლის 21 თებერვალი.

მედეა ღლონტი, ქართული სიტყვა და ქრისტიანული ეგზეგეზა - თსუ არნოლდ ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის „საინსტიტუტო სემინარი“: თბილისი, 2022 წლის
19 აპრილი.
ხათუნა ყანდაშვილი, დიალექტიზმები დიმიტრი მაჩხანელის პროზაში, 17-19 მაისი, 2022,
თბილისი, ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
ხათუნა ყანდაშვილი, ხოლმე ნაწილაკით გამოხატული მრავალგხისი მოქმედება XIX და XX
საუკუნის სალიტერატურო ქართულში, 20-22 დეკემბერი, 2022, ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი.
თ. ლომთაძე, გ.გოგოლაშვილი, ებრაელთა ქართულის სტატუსი: საკითხის
მნიშვნელობისათვის,საერთაშორისო კავკასიოლოგიური კონგრესი, თბილისი, 3-5/ X/2022,
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
თ. ლომთაძე, თინათინ შარაძენიძის ნაშრომი „თანამედროვე ენათმეცნიერების თეორიული
საკითხები“ თბილისი, 2022 წლის 25 მაისი, თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების
ინსტიტუტი ,თ ი ნ ა თ ი ნ შ ა რ ა ძ ე ნ ი ძ ი ს ხსოვნისადმი მიძღვნილი კონფერენცია
თ. ლომთაძე, შვილის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართველ ებრაელთა მეტყველებაში,თბილისი,
2022 წლის 17 მაისი, თსუ არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, არნ.
ჩიქობავას საკითხავები
ს. ომიაძე, აკაკი შანიძის „მთის კილოთა ლექსიკონის“ მნიშვნელობისათვის ქართული
გასტროკულტურის კვლევაში; 26.02.2022, თბილისი, თსუ.

ს. ომიაძე, დისკურსით შეცვლილი რეალობა; 12.04. 2022, თბილისი, თსუ.
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სალომე ომიაძე – ინვექტივის აქტივაციის შესახებ; 15-16.04. 2022 (15 აპრილი), თბილისი, თსუ
არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
ს. ომიაძე, თინათინ შარაძენიძე – ღვაწლმოსილი მეცნიერი და მადლმოსილი პიროვნება;
25.05.2022, თბილისი, თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
ს. ომიაძე, მაკროკონცეპტ „ნათესავის“ აღმნიშვნელები; 17-19.05. 2022 (19 მასი), თბილისი,
თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.

ს. ომიაძე, გუჩა კვარაცხელია – შემოქმედი, მხატვრული ენის მკვლევარი; 28.06. 2022,
თბილისი, თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.

ს. ომიაძე, კვეთი, ყველი – მსგავსი მოტივაციის მქონე ორი ლექსემა-ტერმინი; 29-31.10.2022
(30 ოქტომბერი), თბილისი, თსუ არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.

ს. ომიაძე, ჰუმბოლდტის თეორიისა და მისი რამიშვილისეული ინტერპრეტაციის
მნიშვნელობა ლინგვოკულტუროლოგიური კვლევისათვის; 25-26.11.2022 (25 ნოემბერი),
თბილისი, თსუ.

ს. ომიაძე, საქორწილო რიტუალის მონაწილეთა აღმნიშვნელების – „ძმადი“, „მდადი“ –
ლინგვოკულტურული მნიშვნელობისათვის; 20-23.12.2022, თბილისი, თსუ არნ. ჩიქობავას
სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.

მაია ლომია, ქეთევან მარგიანი, რამაზ ქურდაძე, ზოგი უ- ‒ -ო სახელურფუძიანი ოკაზიური
ზმნური ფორმის შესახებ „ვეფხისტყაოსანში“, 8 იანვარი, 2022, თსუ.

ქეთევან მარგიანი, ზმნისწინთა ორი რიგისათვის სვანურში, 28.06 2022, არნოლდ ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.

ქეთევან მარგიანი, -მცა (-ოღ , -ო ) ნაწილაკიანი ფორმები და მისი მიმართება ჰიპოტაქსურ
კონსტრუქციასთან, 20.12. 2022, თსუ

ქეთევან მარგიანი, თინათინ შარაძენიძე _ სვანური ენის მკვლევარი, 25.04.2022, არნოლდ
ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
მაია ლომია, რამაზ ქურდაძე, ქეთევან მარგიანი, ნინო ჭუმბურიძე, ორმაგი უარყოფის
ქრონოლოგიური უწინარესობის საკითხი: ქართული სალიტერატურო ენისა და დიალექტების
ურთიერთმიმართება, საერთაშორისო კავკასიოლოგიური კონგრესი, 3-5 ოქტომბერი, 2022,
თსუ.
ქეთევან მარგიანი, ქალის სტატუსის აღმნიშვნელი ლექსიკა სოციუმთან მიმართებით
სვანურში, სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: ,,სვანეთის კულტურული მემკვიდრეობა
და გადარჩენის პერსპექტივები“ V, მიძღვნილი პროფ. შოთა ჩართოლანის დაბადებიდან 90
წლის იუბილისადმი, 14-15 აგვისტო, 2022

მაია ლომია, ნინო ჭუმბურიძე, ქეთევან მარგიანი, რამაზ ქურდაძე, ლექსიკური გამეორება
ჰიპოტაქსურ კონსტრუქციაში: ზეპირმეტყველებისა და ქართული მხატვრული ტექსტების
მიხედვით, VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე „არქივთმცოდნეობა,
წყაროთმცოდნეობა – ტენდენციები და გამოწვევები“,  8-10 სექტემბერი, 2022, საქართველოს
ეროვნული არქივი,

ქეთევან მარგიანი, ნათესაობის აღმნიშვნელი ზოგი სვანური ლექსემის მიმართება ქართველურ
ენობრივ სივრცესთან (სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი), არნ. ჩიქობავას საკითხავები
XXXIII, 17-19 მაისი, 2022
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ქეთევან მარგიანი, კვლავ ნათესაობის ლექსიკის შესახებ(სვანურ-ქართული მიმართებები),
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 81-ე სამეცნიერო სესია, 20-23 დეკემბერი, არნოლდ ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.

ქეთევან მარგიანი, სვანური ენის დაცვა თუ ხელყოფა? (ერთი პუბლიკაციის შესახებ),
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 81-ე სამეცნიერო სესია, 20-23 დეკემბერი, არნოლდ ჩიქობავას
სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
ნატო შავრეშიანი ,კვლავ ემოციების გამომხატველი შორისდებულებისათვის სვანურში,
(თანამ. მ.საღლიანი), XLII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მ ა ს ა ლ
ე ბი, გორი, 26-27 ნოემბერი, 112-119 გვ. 2022 წ.
ნატო შავრეშიანი, კორელატთა მონაცვლეობა მიზეზის გარემოებით დამოკიდებულ
წინადადებაში, სამეცნიერო სესიის მასალები „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები“ XXXIII, 17-19
მაისი, 2022 წ. გვ. 49-50
ნატო შავრეშიანი ჰიპოტაქსურ კონსტრუქციათა შემადგენელი კომპონენტები სვანურში
(თანაავტორი მ. საღლიანი), VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 2022,
„არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა – ტენდენციები და გამოწვევები“, 2022 წლის 8-10
სექტემბერი
ვაჟა შენგელია – ბგერათშესატყვისობისათვის ჩერქეზულ ენათა ნასესხებ ლექსიკაში, 81-ე
საინსტიტუტო სესია.თბილისი, 20-22 დეკმებერი
ვაჟა შენგელია – არნოლდ ჩიქობავა და ცენზურა, არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XXXIII, 17-19
მაისი.
იზოლდა ჩანტლაძე, ძველ სვანურ ხალხურ სიმღერათა ტექსტების უცხოენოვანი თარგმანები
XIX საუკუნეში, 17-19 მაისი, 2022, თბილისი, ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
იზოლდა ჩანტლაძე, რიხარდ ბერუგის „აღმოჩენებისვანეთში“, 20-22 დეკემბერი, 2022,
ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.
ქ. დათუკიშვილი, ნ. ლოლაძე, მ. ზაკალაშვილი, პროგრამა „ლექსიკოგრაფი“, ენა და
თანამედროვე ტექნოლოგიები VI – ტექნოლოგიები მრავალენოვანი ინტერნეტისათვის, 19-20
სექტემბერი, თბილისი.
ნ. ლოლაძე, ანგლიციზმები და ქართული სიტყვაწარმოების ტენდენციები, თსუ არნოლდ
ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია სალიტერა-
ტურო ენის საკითხები, III, 15-16 აპრილი, თბილისი.
მ.ჯღარკავა, ქ. მარგიანი, მ. კაკაჩია; კონცეპტი მზე ქართველურში; სოხუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის ყოველწლიური ინტერდისციპლინარული
კონფერენცია;  14.05- 25.06 2022; თბილისი. (სტატია გადაცემულია დასაბეჭდად სოუ-ს
შრომათა კრებულში; „შრომები“რეგისტრირებულია ISBN და DOI-ის ციფრულ
ინდენტიფიკატორში).
მ. ჯღარკავა, ქ. მარგიანი, მ. კაკაჩია; აფხაზი და აფხაზეთი ,,დევნილთა მეტყველებაში“;
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „აფხაზეთის კულტურული ფასეულობანი: ენა,
ლიტერატურა, ისტორია, სოციალური მეცნიერებანი, კულტურის ძეგლები“ - მიეძღვნა
აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 100 წლის იუბილეს; სოხუმის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი / კორნელი კეკელიძის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული
ცენტრი; 8-9/12/2022. თბილისი. (მასალები იბეჭდება )

მ. ჯღარკავა, ქ. მარგიანი, მ. კაკაჩია; კონცეპტი „ვარსკვლავი“ ქართველურში; გორის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეთხუთმეტე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„განათლება, მეცნიერება, ინოვაციები პოსტ-პანდემიურ პერიოდში“; 15-16 დეკ. 2022, გორი.
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ნინო ციხიშვილი, -ჴაფრ-//-ხაფრ- ალომორფის ისტორიისათვის
ქართულში, XLII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, გორი, 2022 წლის
26-27 ნოემბერი (გამოქვეყნდა სესიის მასალებში);

Nino Tsikhishvili, Gerhard Deeters und die Erforschung der kaukasischen Sprachen, Humboldt-
kolleg Tbilissi, Deutschland – Schwarzmeerraum – Südkaukasien: Geschichte und Gegenwart der
gegenseitigen Wahrnehmung, Tbilissi, 30. November – 2. Dezember, 2022 (გამოქვეყნდა სესიის
მასალებში);

ნინო ციხიშვილი, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 81-ე
სამეცნიერო სესია, გერჰარდ დეეტერსის ქართველოლოგიური ღვაწლი (დაბადებიდან 130
წლისთავისგამო).

ნინო ჭუმბურიძე, მ. ლომია, ქ. მარგიანი, რ. ქურდაძე ორმაგი უარყოფის ქრონოლოგიური
უწინარესობის საკითხი: ქართული სალიტერატურო ენისა და დიალექტების
ურთიერთმიმართება, მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, III საერთაშორისო
კავკასიოლოგიური კონგრესი (თბილისი, 3-5 ოქტომბერი, 2022).

ნინო ჭუმბურიძე, მ. ლომია, ქ. მარგიანი, რ. ქურდაძე ლექსიკური გამეორება ჰიპოტაქსურ
კონსტრუქციაში, საქართველოს ეროვნული არქივი, VII საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციაზე „არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა – ტენდენციები და გამოწვევები“
(თბილისი, 8-10 სექტემბერი, 2022).
ჭაბუკი ქირია, დერივაციული კომბინაციები ქართულში, თბილისის ჰუმანიტარული
სასწავლო უნივერსიტეტი, III ონლაინ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
ინტერდისციპლინური კონფერენცია, 28 მაისი, 2022

ცირა ჯანჯღავა, საერთო ნასესხები ლექსიკა ქართველურ და ჩერქეზულ ენებში. II – VII
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა’’. შრომები. გვ. 438-443 (
თანაავტორი ვ. შენგელია)

ცირა ჯანჯღავა, რატომ არის აუცილებელი ებრაელთა ქართულის დოკუმენტაცია. - ,,არნ.
ჩიქობავას საკითხავები’’ XXXIII, გვ. 67-71 ( თანაავტორები - თ. ლომთაძე, მ. თეთრაძე)

ცირა ჯანჯღავა, ტერმინოლოგიურ შესიტყვებათა შესახებ მეგრულ-ლაზურში. - III
საერთაშორისო კონფერენცია ,,ტერმინოლოგია და მემკვიდრეობა’’. მასალები, გვ. 72-73.

ცირა ჯანჯღავა, თბილისელი ებრაელების მეტყველებისა და თბილისის ენის
დოკუმენტირება. - იტალიის ასოციაციის კავკასიის შესწავლის ყოველწლიური სამეცნიერო
კონფერენცია აზიაკი. ( თანაავტორი ა. კვირიკაშვილი).

ნინო დათეშიძე, ნათელა მუზაშვილი, მარინე ოსაძე, „აფიქსოიდიან ტერმინთა
სტრუქტურული ჯგუფები“, III საერთაშორისო კონფერენცია - „ტერმინოლოგია -
მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა“, 29-30 ნოემბერი, 2022, თსუ, თბილისი;
https://ice.ge/of/wp-2022.pdf

ლია ქაროსანიძე - საანგარიშო მოხსენება, III საერთაშორისო კონფერენცია - „ტერმინოლოგია
- მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა“, 29-30 ნოემბერი, 2022, თსუ, თბილისი;
https://ice.ge/of/wp-2022.pdf
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მანანა რუსიეშვილი, ლია ქაროსანიძე, მანანა ხაჩიძე, ვრცელი ქართულ-ინგლისური
თემატური ლექსიკონი  (ახალი პროექტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში), III
საერთაშორისო კონფერენცია - „ტერმინოლოგია - მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა“, 29-30
ნოემბერი, 2022, თსუ, თბილისი;
https://ice.ge/of/wp-2022.pdf

მანანა ერქომაიშვილი, რძის პროდუქტების სახელდებისათვის, III საერთაშორისო
კონფერენცია - „ტერმინოლოგია - მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა“, 29-30 ნოემბერი,
2022, თსუ, თბილისი;
https://ice.ge/of/wp-2022.pdf

ლინდა გიორგაძე, „მანქანის ნაწილების ტერმინები (მრავალდარგოვან ტერმინთა ლექსიკონის
მასალები)“, III საერთაშორისო კონფერენცია - „ტერმინოლოგია - მემკვიდრეობა და
თანამედროვეობა“, 29-30 ნოემბერი, 2022, თსუ, თბილისი;
https://ice.ge/of/wp-2022.pdf

დეკანოზი კონსტანტინე გიორგაძე, ლინდა გიორგაძე, „სამღვდლო კონდაკის რედაქციისას
წარმოჩენილი რამდენიმე  პრობლემური ტერმინისათვის“, III საერთაშორისო კონფერენცია -
„ტერმინოლოგია - მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა“, 29-30 ნოემბერი, 2022, თსუ,
თბილისი;
https://ice.ge/of/wp-2022.pdf

მანანა რუსიეშვილი, ლია ქაროსანიძე, „სამეცნიერო კვლევები და თარგმნითი
ლექსიკოგრაფია საქართველოში“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე“, მოხსენება, ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, 5-6 ივლისი,
2022, ბათუმი;
https://ice.ge/of/wp-2022.pdf

ლინდა გიორგაძე, „მანქანის ნაწილების ქართული ტერმინები (ქართული ტერმინთბანკის
მასალაზე დაყრდნობით)“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „შავიზღვისპირეთი
ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე“, მოხსენება, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, 5-6 ივლისი, 2022, ბათუმი;

https://ice.ge/of/wp-2022.pdf

ლინდა გიორგაძე, ლია ქაროსანიძე, ლალი ხუჭუა, „საეკლესიო ტერმინთა ქართულ-
ინგლისურ-რუსული ლექსიკონისათვის“, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, 3-4
დეკემბერი, 2022, თბილისი;
ანოტაცია

8. 2. უცხოეთში
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Lela giglemiani, shorena shavreshiani, phraseological expressions realted to atmospheric phenomena
in svan, University de burgogne, Dijon, france. Internationacl conference, 18-21 octomber
Lela giglemiani, shorena shavreshiani, Key words of Svan folk tales (according to the loan words
dictionary) warsaw University, international conference, 2-3 december.
თ. ვაშაკიძე, თ. ბურჭულაძე − მუხრან მაჭავარიანის პოეზიისათვის დამახასიათებელი
მხატვრულ-სტილისტიკური ხერხები, საერთაშორისო ლიტერატურული სიმპოზიუმი:
ლიტერატურა, ენა და ცივილიზაცია, სოფია, ბულგარეთი.

T. Burchuladze ,T. Vashakidze, (Chikobava Institue of Linguistics, GEORGIA) - Syntactic and Stylistic
Devices Typical of Mukhran Machavariani's Poetry, გვ. 39-42, International Literary Symposium in
Sofia, Bulgaria, Literature, Language and Civilization”, 4. July. 2022.

გვანცა გვანცელაძე, თეიმურაზ გვანცელაძე. Семантическая цепочка «человек» - «мужчина» -
«»муж» - «храбрец» в абазинском, абхазском и грузинском языках. - Международная научно-
практическая конференция, посвященная 90-летию абазинской письменности «Клыческие
чтения - 2022». Карачаевско-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева,
Автономная некоммерческая организация «Алашара». Карачаевск, 28-29 апреля 2022г.
გვანცა გვანცელაძე, თეიმურაზ გვანცელაძე. Разыскания по ономастике Западной Грузии –
Губази, Губазоули, Кутаиси. – Всероссийская научно-практическая конференция (с
международным участием)  «Актуальные проблемы исследования родного языка и
литературы», посвященная 120-летию со дня рождения чеченского языковеда А. Мациева.
Министерство образования и науки Чеченской Республики, Институт Чеченского языка.
Грозный, 22 ноября 2022г.
გვანცა გვანცელაძე, თეიმურაზ გვანცელაძე. Об истории составления и издания абхазско-
грузинского словаря Б.П. Джанашиа. – «Табуловские чтения – 2022», Международная научная
конференция. Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева,
Автономная некоммерческая организация «Алашара», Администрация Абазинского
муниципального района. Ауль Эльбурган, 29-30 ноября 2022г.
Labartkava M., Mirtskhulava L.V., Giglemiani L., − The Linguistic Situation Of Modern Georgian
Literature And The Influence Of Mass Media On It, international scientific periodic conferences series
"SW-Us conference proceedings", ISBN separate for each issue (USA) DOI:10.30888/2709-2267, „
Search for scientific answers  to the challenges of our time 2022”.

ნ. ჯორბენაძე, ი.გაგუა, ლ.ჩოთალიშვილი, ნ. ხოჭოლავა-მაჭავარიანი − მცენარეთა ლათინური
სახელების ქართულად გადმოტანის თავისებურებანი; საერთაშორისო სამეცნიერო აკადემიის
კონფერენცია რომი-2022; 17 დეკემბერი, ქ. რომი.
ზაალ კიკვიძე. Laz Lexical Specimina in K. H. E. Koch’s Travelogue // Annual Conference of the
Italian Association for the Study of Central Asia and the Caucasus (ASIAC); December 1, 2, 3, 2022;
Bergamo, Italy. ლაზური ლექსიკური ნიმუშები კ. ჰ. ე. კოხის მოგზაურობის წიგნში //
ცენტრალური აზიისა და კავკასიის შემსწავლელი იტალიური ასოციაციის (ASIAC)
ყოველწლიური კონფერენცია; 1, 2, 3 დეკემბერი, 2022; ბერგამო, იტალია.
Merab Chukhua, Circassian Issue: Questions and Answers. Ethno-Cultural Problems
of the Circassian Nation. The First North Caucasus Conference. Centre for East European Studies
University of Warsaw.The 90th Anniversary of Oriental Studies at the University of Warsaw.
Potockich Palace, University of Warsaw, November 7-9, 2022, Institute of Caucasology Ivane
Javakhishvili Tbilisi State University; Circassian (Adyghean) Culture Center in Georgia
ნარგიზ ახვლედიანი, დიანა ახვლედიანი, ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი; ქართულ საისტორიო
წყაროებში დადასტურებული რამდენიმე ტოპონიმის ეტიმოლოგიისათვის, 2022წლის 21
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ივნისი, ავსტრია, ვენა, გვ. 34. Nargiz Akhvlediani, Diana Akhvlediani, Nana Khocholava-
Machavariani, FOR THE ETYMOLOGY OF SEVERAL TOPONYMS IN GEORGIAN HISTORICAL
SOURCES, INTERNATIONAL ACADEMIC INSTITUTE BOOK OF ABSTRACTS Vienna
International Academic Conference Education and Social Sciences Business and Economics
University of Vienna 21 June 2022. (იხ. https://ia-institute.com/book-of-abstracts-vienna-iai-
academic-conference-21-june-2022/ ) pp. 34,  ISBN 978-608-4881-32-2 (ავსტრია)
ნარგიზ ახვლედიანი, დიანა ახვლედიანი, თამარ სირაძე, ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი;
,,ზანური სუბსტრატი დასავლურ ქართულ ფიტოტოპონიმებში“, 2022 წლის 19 სექტემბერი,
იტალია, რომი; გვ.3 Nargiz Akhvlediani, Diana Akhvlediani, Nana Khocholava-Machavariani,
Tamar Siradze, ZAN SUBSTRATUM IN WESTERN GEORGIAN PHYTOTOPONYMS,
INTERNATIONAL ACADEMIC INSTITUTE BOOK OF ABSTRACTS Rome, Italy, International
Academic Conference Education and Social Sciences Business and Economics, Rome, Italy 19
September, 2022. (იხ. https://ia-institute.com/book-of-abstracts-rome-iai-academic-conference-19-
september-2022/ ) pp. 3  ISBN 978-608-4881-33-9 (იტალია)

ნანა ხოჭოლავა-მაჭავარიანი, იამზე გაგუა, ლელა ჩოთალიშვილი, ნინო ჯორბენაძე,
„მცენარეთა ლათინური სახელების ქართულად გადმოტანის თავისებურებანი“, რომი, 19.09.
2022.

Nana Khocholava-Machavariani, Iamze Gagua, Lela Chotalishvili, Nino Jorbenadze, “Peculiarites of
rendering Latin plant names into Georgian”, IAI Academic Conference Procedings, Rome, 2022,
pp 87-92; ISSN 2671-3179; (იხ.https://ia-institute.com/book-of-abstracts-rome-iai-academic-
conference-19-september-2022/ ) (იტალია);

ნათია ფონიავა, მეგრულის თანამედროვე სოციოლინგვისტური მდგომარეობა, 2022 წლის 19-20 ივნისი,
სტამბოლი, თურქეთი.
თ. ლომთაძე, ლ. გულედანი მოხსენების სათაური; Linguistic Competencies of the Ethnic
Subgroups of the Jews in Georgia, იერუსალიმი, ისრაელი, ებრაული უნივერსიტეტი 1-4
აგვისტო, 2022
თ. ლომთაძე, ს. გუმბერიძე, ებრაელთა ქართულის მნიშვნელობა ქალაქის ენის შესწავლის
საქმეშიბერგამო, იტალია, კავკასიის შემსწავლელი იტალიის ასოციაციის ყოველწლიური
სამეცნიერო კონფერენცია, ბერგამოს უნივერსიტეტი 1-3 დეკემბერი, 2022
ნატო შავრეშიანი, ნეგაციის გამომხატველი ნაწილაკის სინტაქსური ფუნქციისათვის სვანურში,
გრონინგენის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო ლინგვისტური
კონფერენცია, ენისა და შემეცნების ცენტრი გრონინგენი / ნიდერლანდები (CLCG), ონლაინ
ფორმატი, 9-10 ივნისი, 2022 წ. (https://linguistlist.org/issues/32/32-
4073/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook ; http://www.tabudag.nl/index.php ;
http://www.tabudag.nl/schedule.php)

Towards the syntactic function of the particle expressing negation in Svan, INTERNATIONAL
LINGUISTICS CONFERENCE ORGANISED AT THE UNIVERSITY OF GRONINGEN, THE
NETHERLANDSTABU Dag Center for Language and Cognition Groningen (CLCG), 9-10.06.2022
მედეა საღლიანი, ნატო შავრეშიანი, მეტეოროლოგიურ მოვლენათა აღმნიშვნელი ლექსიკური
ერთეულების ეთნო-ლინგვისტური ანალიზი სვანურში (თანამომხსენებელი მ. საღლიანი),
საერთაშორისო კონფერენცია - ამინდი და ენა, ორგანიზებული ბურგუნდიის
უნივერსიტეტის მიერ, დიჟონი (საფრანგეთი), 19-20 ოქტომბერი, 2022 წ

Ethno-linguistic analysis of lexical units denoting meteorological phenomena in Svan,
Weather and Language-conference organized at the Université de Bourgogne in Dijon (France), on
Wednesday October 19-20 October, 2022.
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მედეა საღლიანი, ნატო შავრეშიანი, ამინდთან დაკავშირებული საკვანძო სიტყვები სვანურში
(ნასესხებ სიტყვათა ლექსიკონის მიხედვით), საერთაშორისო კონფერენცია „საკვანძო
სიტყვები 2022“, ვარშავის უნივერსიტეტი, 2022 წლის 2-3 დეკემბერი, პოლონეთი/ვარშავა

Key words related to weather in Svan (according to the Loan-Words dictionary), International
conference „Key words 2022”, University of Warsaw, 2-3.12.2022)

მედეა საღლიანი, უშუალო დონორის იდენტიფიცირება: მეგრულსა და სვანურში სასესხო
ზმნის განსახლების ზმნები. მორფოსინტაქსის კონტაქტით გამოწვეული ცვლილებების
ტიპოლოგია, ასოცირებული ისტორიული ენათმეცნიერების 25-ე საერთაშორისო
კონფერენციასთან (ICHL25), პრეზენტაცია ვორქშოფზე, ოქსფორდის უნივერსიტეტი
(ოქსფორდი/დიდი ბრიტანეთი), 1-5 აგვისტო, 2022 წ. (თანამომხს: ზურაბ ბარათაშვილი,
გიორგი ჯღარკავა).

Identifying the immediate donor: Preverbs in loan verb accommodation in Megrelian and Svan.
Presentation at the workshop The Typology of Contact-Induced Changes in Morphosyntax, affiliated with
the 25th International Conference on Historical Linguistics (ICHL25), University of Oxford, Oxford, UK,
August 1-5, 2022 (with Zurab Baratashvili, Giorgi Jgharkava ).

ხათუნა ყანდაშვილი, „Expression of the Iterative Category in the Georgian Four Gospels Based on
the Data of the Greek Gospels“ („მრავალგზისობის კატეგორის გამოხატვა ქართულ
ოთხთავებში ბერძნული ოთხთავის მონაცემების გავალისწინებით“), 22-24 სექტემბერი, 2022,
ლიეტუვა, ვილნიუსის უნივერსიტეტი.



  
ანგარიშის ფორმა №1

(სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებისა და უნივერსიტეტთან არსებული 
დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებისთვის)

2022 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

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

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი:
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; 
პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები

საქართველოს საზღვრები

 საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები, ჰუმანიტარული და სოციალური 
მეცნიერებები. 
ისტორია, ეთნოლოგია, ფიზიკური ანთროპოლოგია.

2020-2024

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

პროექტის ხელმძღვანელი გიორგი ჭეიშვილი (მთავარი მ/თ)

 პროექტის მიმართულებები:

1. საზღვრები ძველ საქართველოში: კონცეფცია და პრაქტიკა. 

შემსრულებელი ძველი ქვეყნების ისტორიის განყოფილება:
ლევან გორდეზიანი - მთავარი მ/თ (მიმართულების ხელმძღვანელი)
გიორგი ქავთარაძე - მთავარი მ/თ 
ვალერიან ვაშაკიძე - უფროსი მ/თ
ნანა ბახსოლიანი - მ/თ 

2. ქართული  ერთობის საზღვრები IV–XVIII  საუკუნეებში: წარმოსახვა და 
რეალობა. 

შემსრულებელი შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიისა და 
წყაროთმცოდნეობის განყოფილება:
მარიამ ჩხარტიშვილი - მთავარი მ/თ (მიმართულების ხელმძღვანელი)
ვახტანგ გოილაძე - მთავარი მ/თ
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გიორგი ჭეიშვილი - მთავარი მ/თ (პროექტის ხელმძღვანელი) 
ეკა კვაჭანტირაძე - მთავარი მ/თ 
ალექსანდრე თვარაძე - უფროსი მ/თ 
ქეთევან ქუთათელაძე - უფროსი მ/თ
მარინე ქადაგიძე - უფროსი მ/თ
პაპუნა გაბისონია - მ/თ 
ზურაბ თარგამაძე - მ/თ 
სოფიო ქადაგიშვილი - მ/თ 

3. საქართველოს საზღვრები XIX-XXI საუკუნეებში . 

შემსრულებელი ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილება:
ავთანდილ სონღულაშვილი - მთავარი მ/თ (მიმართულების ხელმძღვანელი)
ვაჟა კიკნაძე - მთავარი მ/თ 
ნიკოლოზ ჯავახიშვილი - მთავარი მ/თ 
ელდარ ბუბულაშვილი - მთავარი მ/თ 
ალექსანდრე დაუშვილი - მთავარი მ/თ 
ქეთევან მანია - უფროსი მ/თ 
ლელა მიქიაშვილი - უფროსი მ/თ 
გია გელაშვილი - უფროსი მ/თ 
არჩილ კოხრეიძე - უფროსი მ/თ
ირინა არაბიძე- მ/თ 
მზია ტყავაშვილი - მ/თ 
ნატო სონღულაშვილი - მ/თ
შორენა მურუსიძე - მ/თ 

4. ქართველი ხალხის ეთნო-კულტურული ურთიერთობები მოსაზღვრე 
კავკასიის ხალხებთან და  მოსახლეობის ანთროპოლოგიური დახასიათება

შემსრულებელი კავკასიის ეთნოლოგიის განყოფილება:
როლანდ თოფჩიშვილი - მთავარი მ/თ (მიმართულების ხელმძღვანელი)
ლავრენტი ჯანიაშვილი - მთავარი მ/თ 
სალომე ოქრუაშვილი - მთავარი მ/თ 
ნათია ჯალაბაძე - უფროსი მ/თ 
ირმა კვაშილავა - უფროსი მ/თ 
გიორგი ავთანდილაშვილი - მ/თ 

შემსრულებელი ანთროპოლოგიური კვლევის ლაბორატორია:
ლიანა ბითაძე - მთავარი მ/თ (მიმართულების ხელმძღვანელი)
დავით ჭითანავა - უფროსი მ/თ 
შორენა ლალიაშვილი - მ/თ 

5. საზღვრების ეთნო-კულტურული განზომილებები 

შემსრულებელი საქართველოს ეთნოლოგიის განყოფილება:
ქეთევან ხუციშვილი - მთავარი მ/თ (მიმართულების ხელმძღვანელი)
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ნინო მინდაძე - მთავარი მ/თ 
ხათუნა იოსელიანი - მთავარი მ/თ 
ქეთევან ალავერდაშვილი - უფროსი მ/თ 
როზეტა გუჯეჯიანი - უფროსი მ/თ 
ნინო ჩირგაძე - უფროსი მ/თ 
ნაზი აზიკური - უფროსი მ/თ 
გიორგი მამარდაშვილი - მ/თ 
ლელა ნებიერიძე - მ/თ 
თეა ქამუშაძე - მ/თ

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი 
პროექტების შესრულების შედეგები 
2.1. 
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები

საქართველოს საზღვრები

 საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები, ჰუმანიტარული და სოციალური 
მეცნიერებები. 
ისტორია, ეთნოლოგია, ფიზიკური ანთროპოლოგია

2020-2024

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

პროექტის ხელმძღვანელი გიორგი ჭეიშვილი (მთავარი მ/თ)

 პროექტის მიმართულებები:

1. საზღვრები ძველ საქართველოში: კონცეფცია და პრაქტიკა. 

შემსრულებელი ძველი ქვეყნების ისტორიის განყოფილება:
ლევან გორდეზიანი - მთავარი მ/თ (მიმართულების ხელმძღვანელი)
გიორგი ქავთარაძე - მთავარი მ/თ (შემსრულებელი)
ვალერიან ვაშაკიძე - უფროსი მ/თ (შემსრულებელი)
ნანა ბახსოლიანი - მ/თ (შემსრულებელი)

2. ქართული  ერთობის საზღვრები IV–XVIII  საუკუნეებში: წარმოსახვა და 
რეალობა. 

შემსრულებელი შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიისა და 
წყაროთმცოდნეობის განყოფილება:
მარიამ ჩხარტიშვილი - მთავარი მ/თ (მიმართულების ხელმძღვანელი)
ვახტანგ გოილაძე - მთავარი მ/თ (შემსრულებელი)
გიორგი ჭეიშვილი - მთავარი მ/თ (პროექტის ხელმძღვანელი) 
ეკა კვაჭანტირაძე - მთავარი მ/თ (შემსრულებელი)
ალექსანდრე თვარაძე - უფროსი მ/თ (შემსრულებელი)
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ქეთევან ქუთათელაძე - უფროსი მ/თ (შემსრულებელი)
მარინე ქადაგიძე - უფროსი მ/თ (შემსრულებელი)
პაპუნა გაბისონია - მ/თ (შემსრულებელი)
ზურაბ თარგამაძე - მ/თ (შემსრულებელი)
სოფიო ქადაგიშვილი - მ/თ (შემსრულებელი)

3. საქართველოს საზღვრები XIX-XXI საუკუნეებში . 

შემსრულებელი ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილება:
ავთანდილ სონღულაშვილი - მთავარი მ/თ (მიმართულების ხელმძღვანელი)
ვაჟა კიკნაძე - მთავარი მ/თ (შემსრულებელი)
ნიკოლოზ ჯავახიშვილი - მთავარი მ/თ (შემსრულებელი)
ელდარ ბუბულაშვილი - მთავარი მ/თ (შემსრულებელი)
ალექსანდრე დაუშვილი - მთავარი მ/თ (შემსრულებელი)
ქეთევან მანია - უფროსი მ/თ (შემსრულებელი)
ლელა მიქიაშვილი - უფროსი მ/თ (შემსრულებელი)
გია გელაშვილი - უფროსი მ/თ (შემსრულებელი)
არჩილ კოხრეიძე - უფროსი მ/თ (შემსრულებელი)
ირინა არაბიძე- მ/თ (შემსრულებელი)
მზია ტყავაშვილი - მ/თ (შემსრულებელი)
ნატო სონღულაშვილი - მ/თ (შემსრულებელი)
შორენა მურუსიძე - მ/თ (შემსრულებელი)

4. ქართველი ხალხის ეთნო-კულტურული ურთიერთობები მოსაზღვრე 
კავკასიის ხალხებთან და  მოსახლეობის ანთროპოლოგიური დახასიათება

შემსრულებელი კავკასიის ეთნოლოგიის განყოფილება:
როლანდ თოფჩიშვილი - მთავარი მ/თ (მიმართულების ხელმძღვანელი)
ლავრენტი ჯანიაშვილი - მთავარი მ/თ (შემსრულებელი)
სალომე ოქრუაშვილი - მთავარი მ/თ (შემსრულებელი)
ნათია ჯალაბაძე - უფროსი მ/თ (შემსრულებელი)
ირმა კვაშილავა - უფროსი მ/თ (შემსრულებელი)
გიორგი ავთანდილაშვილი - მ/თ (შემსრულებელი)

შემსრულებელი ანთროპოლოგიური კვლევის ლაბორატორია:
ლიანა ბითაძე - მთავარი მ/თ (მიმართულების ხელმძღვანელი)
დავით ჭითანავა - უფროსი მ/თ (შემსრულებელი)
შორენა ლალიაშვილი - მ/თ (შემსრულებელი)

5. საზღვრების ეთნო-კულტურული განზომილებები 

შემსრულებელი საქართველოს ეთნოლოგიის განყოფილება:
ქეთევან ხუციშვილი - მთავარი მ/თ (მიმართულების ხელმძღვანელი)
ნინო მინდაძე - მთავარი მ/თ (შემსრულებელი)
ხათუნა იოსელიანი - მთავარი მ/თ (შემსრულებელი)
ქეთევან ალავერდაშვილი - უფროსი მ/თ (შემსრულებელი)
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როზეტა გუჯეჯიანი - უფროსი მ/თ (შემსრულებელი)
ნინო ჩირგაძე - უფროსი მ/თ (შემსრულებელი)
ნაზი აზიკური - უფროსი მ/თ (შემსრულებელი)
გიორგი მამარდაშვილი - მ/თ (შემსრულებელი)
ლელა ნებიერიძე - მ/თ (შემსრულებელი)
თეა ქამუშაძე - მ/თ (შემსრულებელი)

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. მიმართულება:

ლევან გორდეზიანი - თემა: ისტორიული საქართველოს კონტურები ხეთურ და 
ასურულ ტექსტებში.

წლიურ ნაშრომში თავმოყრილი და გაანალიზებულია ხეთური ლურსმული 
დამწერლობით შესრულებული წარწერები, სადაც მოხსენიებულია სავარაუდოდ, 
ქართველურ ტომთა შესახებ ცნობები; ასევე, ასურულ ლურსმულ წარწერებში 
დაცული ინფორმაცია ადრესახელმწიფოებრივი გაერთიანებების შესახებ.

გიორგი ქავთარაძე - თემა: აქემენიდური ირანისა და ელინისტური 
სახელმწიფოების დამოკიდებულება კავკასიონის გადაღმა მდებარე და 
განვითარების „სამხედრო დემოკრატიის“ ეტაპზე მდგომი ტომობრივი 
გაერთიანებების ექსპანსიის მიმართ.

ძვ. წ. I ათასწლეულის οίκουμένη-ს, ანუ საერთო ინტერესების მქონე 
ხმელთაშუაზღვისპირეთულ-ახლოაღმოსავლური ცივილიზირებული სამყაროს 
მიმართება საზოგადოებრივი განვითარების შედარებით დაბალ დონეზე მდგომი  
მომთაბარე, მესაქონლე მოსახლეობისადმი, რომელიც ძირითადად დიდი 
კავკასიონის მთაგრეხილის ჩრდილოეთით მდებარე ევრაზიის ვრცელ სტეპეში იყო 
განსახლებული და რომელთა უმთავრეს მიზანს მეურნეობისა და დოვლათის 
მხრივ უფრო მდიდარი და ძირითადად კავკასიონის ქედის სამხრეთით არსებული 
საზოგადოებების მიმართულებით ექსპანსია და მათი ნაამაგარის მითვისება 
წარმოადგენდა. 

ამისდა შესაბამისად, სოციალურ-ეკონომიკური, კულტურული და 
პოლიტიკური თვალსაზრისით დაწინაურებული სამხრეთული საზოგადოებრივი 
წარმონაქმნების ეკზისტენციურ ამოცანას წარმოადგენდა მათგან თავდაცვისათვის 
ზრუნვა. ძირითადად ამ გარემოებით უნდა ყოფილიყო გამოწვეული აქემენიდური 
ირანის სწრაფვა ამიერკავკასიაში გასაბატონებლად და ჩრდილოეთთიდან 
შემოჭრილი სკვითების მიერ ურარტუს სახელმწიფოს განადგურების გამო და 
კავკასიონის გადმოსასვლელების დამცავი პოლიტიკური ძალის არ არსებობის გამო 
შექმნილი სიცარიელის შესავსებად. აქემენიანთა ინტერეს ძირთადად 
ამიერკავკასიის ცენტრალური ნაწილი (ანუ აღმოსავლეთ საქართველო) 
წარმოადგენდა, რომლის უკიდურეს ჩრდილოეთში მდებარეობდა ე. წ. კავკასიის 
კარიბჭე (დარიალის უღელტეხილი), რაც გამოწვეული იყო ძირითადად იმ 
გარემოებით, რომ ამ დროისათვის კასპიის ზღვის დასავლათის სანაპირო ზოლში 
მდებარე დარუბანდის (დერბენდის) კარიბჭე, კასპიის ზღვის წყლის შედარებით 
უფრო მაღალი დონის გამო რამდენადმე ინტენსიურად არ გამოიყენებოდა.
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ცენტრალურ ამიერკავკასიაში მდგომარეობა კარდინალურად იცვლება 
ალექსანდრე მაკედონელის მიერ აქემენიდური ირანის დაპრობისა და Pax 
Achaemenia-ს Pax Macedonica-თი ჩანაცვლების შედეგად. ამავე გარემოებას უნდა 
შეეწყო ხელი აღმოსავლეთ საქართველოში სახელმწიფოებრიობის ადგილობრივ 
ნიადაგზე აღმოცენებას. ამ პერიოდიდან ყალიბდება ქართლის სამეფოს 
ისტორიული ფუნქცია გადაჯაჭვული ელინისტური ეპოქის სხვა პოლიტიკურ 
წარმონაქმთა ინტერესებთან და სათავეს იღებს დღევანდელი საქართველოს 
მრავალსაუკოვანი საზოგადოებრივი, პოლიტიკური და კულტურული 
განვითარების პროცესი.

კავკასიონის უღელტეხილების კონტროლის განხორციელების შესაძლებლობა 
უაღრესად ხელსაყრელი გარემოება იყო აღმოსავლეთხმელთაშუაზღვისპირეთულ-
ახლოაღმოსავლურ არეალში არა მხოლოდ Pax Macedonica-სათვის , არამედ 
მოგვიანო ხანებში Pax Romana -ს აღმოცენებისა და ფუნქციონერებისათვისაც. ამ 
რეგიონში რომაელთა ძირითადი ამოცანა არა იმდენად ჩრდილოელი 
ბარბაროსებისათვის გზის გადაკეტვა უნდა ყოფილიყო, რამდენადაც მათი 
საკუთარი სტრატეგიული ინტერესებისათვის დაქვემდებარება, რაც რომაელთა 
ხელში უაღრესად ეფექტური იარაღი იყო აღმოსავლელი ოპონენტების 
საწინააღმდეგოდ; ამ საქმეში რომაელთა ყველაზე მნიშვნელოვან მოკავშირეებად  
იბერები წარმოსდგებიან. 

იბერთა ძალაუფლება „კავკასიის კარიბჭეზე“ ვრცელდებოდა, ამ ცნების ყველაზე 
ფართო გაგებით, დარიალის უღელტეხილიდან მცხეთა-არმაზციხემდე. იბერიის 
ერთ-ერთი უძველესი დედაქალაქის, არმაზ/არმაზციხის, ისევე როგორც მცხეთის 
დანიშნულებას, არაგვის ხეობით ჩამომავალი გზის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში 
ჩაეკეტა ჩრდილოეთიდან „კავკასიის კარიბჭით“ (ანუ დარიალით) გარდმომავალი 
გზა ჩრდილოეთის უთვალავი ტომებისათვის. დარიალის გადასავლელზე 
კონტროლი, მხოლოდ საკუთრივ ამ კარიბჭით არ შემოიფარგლებოდა, თვით 
თბილისიც კი, მცხეთა-არმაზციხეზე, რომ არაფერი ვთქვათ, ამ გადასასვლელის 
ჩამკეტი იყო (პოსტ-რომაული ხანიდან). ე. ი. ფაქტიურად აღნიშნული 
გადასასვლელი მოიცავდა ტერიტორიას დარიალიდან თბილისამდე. თბილისის 
ციხე კიდევ უფრო სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ მიმავალ გზას აკონტროლებდა, 
კეტავდა რა მტკვრის დინების ვიწრობებს და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო 
სამხრეთ-აღმოსავლეთ ამიერკავკასიისა და ირანის ხელისუფალთათვის. 

„ძუელი მცხეთა” ლოკალიზდებოდა არმაზციხე/მთა ქართლის ადგილას და მას 
მკვეთრად გამოხატული ფუნქცია გააჩნდა: კონტროლის ქვეშ მოექცია 
სტრატეგიულად უაღრესად მნიშვნელოვანი საკმაოდ ვრცელი არეალი. 
არმაზციხისა და მცხეთის  სახელწოდებებიც წარმომდგარი უნდა იყოს თავისი 
პირვანდელი სემანტიური მნიშვნელობით ციხისციხის ანუ დედაციხის თუ 
გალავნის აღმნიშვნელი ტერმინებიდან: არამეულით – karda 
(გასათვალისწინებელია, აგრეთვე, იქვე, არაგვის პირას მდებარე ბებრის/ბელტის 
ციხის შესაძლო წარმომავლობა ციხის აღმნიშვნელი არამეული სიტყვიდან – birta), 
და ბერძნული – Ακρόπολις=ით.. ენათმეცნიერთა შეხედულებით ტოპონიმ 
„მცხეთის” წარმომავლობა დაკავშირებულია ქართულ-ზანური ერთობის ხანის 
„ციხის” აღმნიშვნელი სიტყვიდან – *ӡ1ixe. არ არის გამორიცხული ქალაქ თბილისის 
სახელწოდებაც „უფლის-ციხის“ აღმნიშვნელი ყოფილიყო, „ბატონის, სიუზერენის 
ციხის“ მნიშვნელობით, თუ კი ტიფილისი მიღებულია ჰიპოთეტური 
„უფლისიდან“. მხედველობაშია მისაღები, თბილისის ყველაზე ადრეული, VI 
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საუკუნის მეორე ნახევრის ისტორიკოსის თეოფანე ბიზანტიელის თხზულებაში 
დაფიქსირებული ფორმა - ტიფილის-ი (Τίφιλις) და დიდოურ (ხუნძურ) ენაზე 
დადასტურებული თბილისის სახელწოდება - თუფლის; ვინაიდან უმლაუტში 
დენტალური ფონემა მერყევია, არ არის გამორიცხული იგი უცხო ენობრივ 
გარემოში ყოფილიყო დამატებული. გასათვალისწინებელია, აგრეთვე, მოქცევაჲ 
ქართლისაჲ-ში უფლისციხის საზღვრულით მოხსენიება: „უფლისციხჱ კასპისა“, 
რაც სხვა უფლისციხის თუ უფლისციხეების არსებობაზე უნდა მიუნიშნებდეს.

კლასიკური ეპოქის ახალი სახელმწიფოების - იბერიის, ალბანეთისა და 
კოლხეთ-ეგრისის (ლაზიკის) - პოლიტიკური ისტორია განპირობებული იყო 
ამიერკავკასიის გეოგრაფიული მდებარეობით დიდი კავკასიონის მთაგრეხილის 
სამხრეთით და შესაბამისად მათი როლით ამ მთაგრეხილის სტრატეგიული 
ფუნქციის მქონე ზეკარების კონტროლის საქმეში. ამ სახელმწიფოთა „არსებობის 
არსი“ (raison d'être) იყო οίκουμένη-ს დაცვა ჩრდილოეთის მომთაბარე ტომებისაგან. 
თუმცა არსებობდა აშკარა სხვაობა იბერიის, და რამდენადმე ლაზიკის, დასავლურ 
(საბერძნეთი, რომისა და ბიზანტიის იმპერიები), და ალბანეთის აღმოსავლურ 
(ირანი, პართია), პოლიტიკურ ორიენტაციებს შორის.

კაცობრიობისთვის კავკასიონის მდებარეობის უაღრესად დიდი მნიშვნელობა 
ხატოვნად გამოთქვა, ჯერ კიდევ ორი ათასი წლის წინ, პლინიუს უფროსმა, რომ 
„კავკასიის კარიბჭე“ (დარიალი) სამყაროს ორ ნაწილად განყოფს). XIII საუკუნის 
ინგლისელი ფილოსოფოსის როჯერ ბეკონის მიხედვითაც, სამყარო ორ ნაწილად 
იყოფა: ბარბაროსთა საუფლოდ და მოაზროვნე ადამიანის სამკვიდროდ. სამყაროს 
კონცეფცია ყოველთვის საჭიროებდა და დღესაც საჭიროებს მის დაყოფას 
სხვადასხვა რაოდენობის შემადგენელ ნაწილებად (მაგ. დემოკრატიული - 
არადემოკრატიული). ყოველთვის იყო საჭირო ზღვარი, აგებული მოაზროვნე 
ადამიანის მიერ ბარბაროსთა საწინააღმდეგოდ, ასეთი იყო, მაგალითად,  ჩინეთის 
დიდი კედელი ან ადრიანეს კედელი (Roman Limes). დიდი კავკასიონის 
მთაგრეხილის ცენტრალურ ნაწილში განლაგებულ „კავკასიის კარიბჭეს“  
ანალოგიური დაცვითი კედლის ფუნქცია ჰქონდა. უხსოვარი დროიდან იგი 
მძლავრი წინაღობა იყო საზიარო ინტერესების მქონე ახლოაღმოსავლურ-
ხმელთაშუაზღვისპირეთულ ცივილიზირებულ სამყაროში, ანუ ოიკუმენეში, 
ევრაზიელი ნომადების შეღწევის საწინააღმდეგოდ.

ვალერიან ვაშაკიძე - თემა: აღმოსავლეთ საქართველოს საზღვრები ადრეანტიკურ 
და ელინისტურ ხანაში.

ისტორიული საქართველოს შესახებ ანტიკურ წყაროებში დაცული უძველესი 
მასალა ბერძნულმა მწერლობამ შემოგვინახა. მასთან შედარებით, 
ლათინურენოვანი ტექსტები გვიანდელია. თავად ბერძენ ავტორებთან ჯერ 
ვხვდებით ცნობებს აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთის შესახებ. ამის მიზეზი 
უცილობლად ისაა, რომ ძველმა ბერძნებმა თავდაპირველად გაიცნეს ზღვის პირას, 
შემდეგ კი - ქვეყნის სიღრმეში, აღმოსავლეთ საქართველოში მოსახლე 
ქართველური მოდგმის ხალხები.

ქვეყანას, რომელსაც ქართული საისტორიო ტრადიცია ქართლის სახელით 
იცნობს, ბერძნები „იბერიას“ უწოდებდნენ. ეს სახელწოდება, მათი გავლენით, 
ლათინურ მწერლობაშიც დამკვიდრდა. ანიკური წყაროების „იბერია“ ლიხის 
ქედის, ან მესხეთის მთების აღმოსავლეთით მდებარე ტერიტორია იყო და 
ელინისტური ხანიდან მოყოლებული, როცა იგი პირველად იჩენს თავს, მტკიცედ 
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აღნიშნავდა კონკრეტულ პოლიტიკურ ერთეულს. უნდა აღინიშნოს, რომ სახელი 
„იბერია“ ბერძნული სამყაროსთვის ოდითგან იყო ცნობილი, მაგრამ, როგორც წესი, 
გარკვეულ დრომდე ასე მხოლოდ პირენეის ნახევარკუნძულზე მცხოვრებ იბერთა 
მიწას მოიხსენიებდნენ. კავკასიის იბერიისა და იბერების პირველი უეჭველი 
ხსენება მეგასთენეს (ძვ. წ. IV-III სს.) „ინდიკაში“ გვხვდება.

ელინისტური ხანის დასაწყისში, კერძოდ ძვ. წ. IV-III სს-ის მიჯნაზე, 
აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული პოლიტიკური 
წარმონაქმნების გაერთიანების შედეგად ჩამოყალიბდა ერთიანი ქართლის სამეფო. 
მისი საზღვრების შესახებ ნათელ წარმოდგენას გვაძლევს „ქართლის ცხოვრების“ 
კრებულის დასაწყისი თხზულება „ცხოვრება ქართველთა მეფეთა და 
პირველთაგანთა მამათა და ნათესავთა“, რომლის ავტორად ქართული 
ისტორიოგრაფია ლეონტი მროველს მიიჩნევს.

ფარნავაზიანთა ქართლის სამეფოს ცხოველი ურთიერთობები ჰქონდა თავის 
უშუალო მეზობლებთან (სელევკიანების სირიის, პონტოს, არმენიის, ალბანეთის 
სამეფოებთან, ჩრდილოკავკასიელ ხალხებთან და სხვა). ბუნებრივია, დროდადრო 
ხდებოდა სახელმწიფო ტერიტორიების განვრცობა ან შეკვეცა. ბერძნულენოვან 
ტექსტებში დაცული ცნობები საშუალებას იძლევა, თვალი გავადევნოთ 
ელინისტური ეპოქის იბერიის/ქართლის საზღვრების ცვალებადობას და 
მეტნაკლები სიზუსტით დავადგინოთ ქართლის სამეფოს სახელმწიფო საზღვრები 
დროის სხვადასვა მონაკვეთში. სწორედ ამის ცდას წარმოადგენს წინამდებარე 
ნაშრომი.  

ნანა ბახსოლიანი - თემა: დასავლეთ საქართველოს საზღვრები ადრეანტიკურ და 
ელინისტურ ხანაში. 

კვლევის საგანს წარმოადგენს ადრეანტიკური და ელინისტური ხანის ავტორთა 
ცნობები, კერძოდ, კოლხეთის საზღვრები - ჩრდილოეთით შემოსაზღვრული იყო 
მაღალი ქედით და ბზიფის ხეობით, აღმოსავლეთიდან მესხეთის  (სურამის) 
მთაინეთით, სამხრეთით ოფისის ხეობით, ქმნიდა რა წაკვეთილ სამკუთხედს, 
რომლოს დასავლეთი მხარე ზღვასთან რკალისებური იყო. ასევე, ყურადღება ექცევა 
ფაზისს, როგორც ევროპა-აზიის საზღვარს. „ისტორიის მამად” წოდებული 
ჰეროდოტე ჰალიკარნასელის (ძვ. წ. V ს.) “ისტორიაში” დაცული ცნობებისა და 
ანტიკური ხანის წერილობითი წყაროების ურთიერთშეჯერების გზით, ნაშრომში 
ნაჩვენებია, რომ ჰიდრონიმით “ფაზისი”, რომელიც პირველად ჰესიოდეს (ძვ. წ. 
VIII-VII სს-ის მიჯნა) „თეოგონიაში” მდინარეების – ისტროსსა და რესოსთან ერთად 
იხსენიება, სულ ცოტა სამ სხვადასხვა მდინარეს ეწოდებოდა. დღევანდელი 
ნომენკლატურით, რიონს, ჭოროხსა და არაქსს. ისიცაა ნაჩვენები, რომ სადღეისოდ 
არსებული წყაროებით, ფაზის-რიონი და ფაზის-ჭოროხი ჩრდილოეთის, ანუ 
ევქსინის პონტოს (თანამ. შავი ზღვა) ერთვის, ხოლო ფაზის-არაქსი – ჰირკანიის ანუ 
კასპიის ზღვას.

ყველაზე მნიშვნელოვანი და საყურადღებო მაინც ისაა, რომ ჰეროდოტესა და 
მისი წერილობითი, ან ზეპირი წყაროს გეოგრაფიული წარმოდგენებით, აზია-
ევროპის საზღვარი კოლხეთის ფაზისზე გადიოდა: „ევროპის შესახებ არავინ იცის, 
მზის აღმოსავლეთისაკენ ან ჩრდილოეთისკენ არის ზღვით შემორტყმული თუ 
არა“. ცნობილია, რომ სიგრძით იგი ორთავემდის ვრცელდება. მე არ შემიძლია 
ავხსნა, თუ რატომაა დედამიწა ერთი და ამ სახელს რატომ ატარებს 
(სახელწოდებები კი მიღებული აქვს ქალებისაგან), ან რატომაა მისი საზღვრები 
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ნილოსი, რომელიც ითვლება ეგვიპტის მდინარედ და ფასისი – კოლხისის მდინარე, 
არც სახელები ვიცით იმათი, რომლებმაც ასე დაჰყვეს დედამიწა და არც ის, თუ 
საიდან დაარქვეს ეს სახელები [Hეროდოტუს, IV, 45].

ჰეროდოტეს მოყვანილი ცნობა ანგარიშგასაწევი და გასათვალისწინებელია, რაკი 
მისივე მოწმობით, ქართველთა განსახლების უძველესი (ძვ. წ. V ათასწლეულიდან 
მაინც) ტერიტორია ევროპულ სივრცეში მოიაზრება. თუმცა, წერილობითი 
პირველწყაროების იმ მნიშვნელოვან ჩვენებათა გათვალისწინებით, რომლის 
თანახმადაც, ჰიდრონიმი „ფაზისი” ჭოროხსა და არაქსსაც ეწოდებოდა, ავტორები 
ვერ გამორიცხავენ ვარაუდს, რომ ევროპის-აზია საზღვარი არა ფაზის-რიონზე, 
არამედ ფაზის-ჭოროხზე, ან ფაზის-არაქსზე გადიოდა, მით უმეტეს, რომ 
სამეცნიერო ლიტერატურაში არგონავტების მითის გმირების მოქმედების არეალს 
არა მხოლოდ მდინარე ფაზის-რიონის, არამედ ფაზის-ჭოროხის რეგიონს 
(ურარტული წერილობითი წყაროების „კულხა-კოლხას”, ან ანტიკური მწერლობის 
„აია-კოლხეთს”) უკავშირებენ, თავად ჰეროდოტე მდინარე არაქსს ფაზისის 
სახელით მოიხსენიებს, ხოლო ტერმინი „კოლხეთი” არა მხოლოდ დასავლეთ 
საქართველოს, არამედ სამხრეთ-დასავლეთი საქართველოს აღმნიშვნელიცაა.

ნაშრომში ქსენოფონტის „ანაბაზისში“ დაცული ცნობებიცაა 
გათვალისწინებული, რომელსაც, ფაქტობრივად, დიოდორე სიცილიელიც 
იმეორებს. ამ ცნობების მოწმობითაც, არაქსი და ჭოროხი მდინარე ფაზისის 
სახელით იყო ცნობილი.

2.  მიმართულება:

გიორგი ჭეიშვილი - თემა:  საეკლესიო საზღვრები შუა საუკუნეების 
საქართველოში.

ნაშრომში განსაზღვრულია საეკლესიო გეოგრაფიის კვლევის წყაროთმცოდნე-
ობითი ბაზა და მეთოდები. საქართველოს საეკლესიო გეოგრაფია შედარებულია 
აღმოსავლეთ რომის იმპერიის/ბიზანტიის, სომხეთისა და ალბანეთის საეკლესიო 
გეოგრაფიასთან, ყურადღება გამახვილებულია იმ თავისებურებებზე, რომლებიც 
ახასიათებდა საქართველოს საეკლესიო გეოგრაფიას შუა საუკუნეებში. სხვადასხვა 
ეპარქიის მაგალითზე ნაჩვენებია საეკლესიო პროვინციების საზღვრების 
ცვალებადობა, საეკლესიო ცენტრების გადაადგილება, პოლიტიკური და ეთნიკური 
გეოგრაფიის ცვლილებების გავლენა ამ პროცესებზე.

ეკა კვაჭანტირაძე - თემა: მეორე მხრიდან დანახული საზღვარი: საქართველო-
სომხეთის საზღვრების აღქმა XI-XVIII სს. სომხურ ისტორიოგრაფიაში.

წლიური ნაშრომი შეეხება საკითხისათვის - „მეორე მხრიდან დანახული 
საზღვარი: საქართველო-სომხეთის საზღვრები“ XI-XVIII საუკუნის სომხური 
ისტორიული წყაროების (არისტაკეს ლასტივერტეცი (XI ს.), ასოღიკი (XI ს.), მოვსეს 
კალანკატუაცი (XI ს.), იოანე დრასხანაკერტეცი XI ს.), მათეოს ურჰაეცი (XII ს.),  
მხითარ აირივანეცი (XIII ს.), კირაკოს განძაკეცი (XIII ს.), ვარდან არეველცი (XIII ს.), 
სტეფანოზ ორბელიანი (XIII ს.), გრიგოლ აკნერცი (XIII ს.), მათეოს განძასარელი (XV 
ს.), თომა მეწოფეცი (XV ს.), არაქელ დავრიჟეცი (XVII ს.), ზაქარია ქანაქერცი (XVII 
ს.), ზაქარია აგულეცი (XVII ს.), აბრაამ ერევანცი (XVIII ს.))  დამუშავებას. 

XI საუკუნიდან კავკასიაში ქართველ ხელისუფალთა გავლენის მუდმივი 
ზრდის პირობებში (დავით კურაპალატიდან დავით აღმაშენებლის ჩათვლით) 
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იცვლება სომხური წყაროების მიერ დანახული და დაფიქსირებული საზღვრის 
აღქმის ტენდენციები. თუ ამ პერიოდის წყაროთა ამ მიმართულებით 
დამოკიდებულებას შევადარებთ ადრეული პერიოდის სომხური წყაროების 
პოზიციებს ერთი და იმავე საკითხთან მიმართებაში, სრულიად განსხვავებულ 
სურათს დავინახავთ. მაგალითად, კავკასიელთა ეთნარქთა  მიერ ტერიტორიული 
გადანაწილების შესახებ სრულიად განსხვავებულია ადრეული სომხური 
წყაროების და XII-XIII საუკენეების სომხური ისტორიოგრაფიის 
დამოკიდებულება.

ისტორიული სომხეთის  დიდი  ნაწილის (ჩრდილო აღმოსავლეთ სომხეთი) 
ქართული მონარქიის  შემადგენლობაში შემოსვლის  შემდეგ   სომხეთის ისტორია 
საქართველოს ისტორიის ნაწილად იქცა, რის გამოც სომეხ ისტორიკოსთა ინტერესი  
მის მიმართ და მათი დამოკიდებულება ამ ისტორიისადმი შედარებით 
შემრიგებლური გახდა. სრულიად შეიცვალა სახელმწიფო საზღვრებისადმი 
იმდროინდელი სომხური ისტორიოგრაფიის პოზიცია. ეს ტენდენცია კარგად ჩანს 
მხითარ აირივანეცის და ვარდან არეველცის თხზულებებში. მხითარ აირივანეცის 
მიხედვით,  ჰაოსი  უშუალოდ უნაწილებს ძმებს ტერიტორიას ტრაპიზონიდან 
დარუბანდამდე, მაგრამ ძმებს შორის უპირატესობის მქონედ  გარკვეულად  არავინ 
ჩანს, პირველ რიგში არც ჰაოსი, რაც ფაქტობრივად მიღებული იყო წინარე 
პერიოდის წყაროთა ბაზაში. ძმების ტერიტორიული თანაბარუფლებიანობა კიდევ  
უფრო მკაფიოდაა დაფიქსირებული  ვარდან  არეველცის მონაცემებით, რომლის 
თანახმად,   მხოლოდ  თარგამოსის სამი  ვაჟი ჰაოსი, ქართლოსი და კავკასოსი 
ბატონობდნენ ვრცელ ტერიტორიაზე პონტოს ზღვიდან  კასპიის  ზღვამდე და 
ისინი თვითონ  გახდნენ პირველი ტახტის მფლობელები. როგორც ჩანს, სომხური 
ტრადიცია  სომეხთა გენეტიკურ უპირატესობაზე და კავკასიის ფლობაზე,  ახლა 
უკვე   დამაჯერებლობას  მოკლებულია და ანაქრონიზმად  გამოიყურება.

სომხეთის საქართველოს საზღვრებში გაერთიანების შემდგომი სომეხი 
ისტორიკოსები თითქოს საზღვრის გამოყოფასაც კი არ ითხოვენ. ეს ტენდენცია 
საზღვრებისადმი აისახება  სომეხთა ისტორიულ მეხსიერებაზე, მათ 
თვითცნობიერებაზე. მათთვის მხოლოდ საქართველოს საზღვრებს შიგნით იყო 
შესაძლებელი სომხეთის ისტორიული მიწა-წყლის აღქმა.  ამასთან, სომხური 
მოსახლეობა, ქართულ სახელმწიფოებრიობას  მისი უზენაესი მმართველობით, 
პირველი პირებითა და მმართველობის ორგანოებით, აღიქვამდა, როგორც 
საკუთარ სახელმწიფოებრიობას და საერთო სახელმწიფოებრივ ინსტიტუტებს. 
ასეთი  იდენტობის ჩამოყალიბების შედეგია ქართული სახელმწიფოს წარმატების  
შექმნის თანამონაწილედ  სომეხთა წარმოსახვის სურვილი. ვფიქრობთ სწორედ ეს 
განაპირობებდა, რომ XIII საუკუნის სომეხ  ისტორიკოსთა ნაშრომებში ვხვდებით 
სომხური წარმომავლობის, სომხური  სარწმუნოებისა თუ  სომხური  თემების 
მმართველ-მოხელეთა მოღვაწეობის   გადაჭარბებით შეფასების  შემთხვევებსაც 
(ამის მაგალითია თუნდაც სომეხი ზაქარიდების სრულიად არამართებული 
თეორია მე-20 საუკუნის სომხურ ისტორიოგრაფიაში). მიუხედავად   ამისა,   
კირაკოს  განძაკეცი, გრიგოლ აკანეცი,  სტეფანოს ორბელიანი ხშირად აღნიშნავენ, 
მათი ქვეყნის საქართველოსთან ერთიანი საზღვრის რეალობას,  ერთიანი უზენაესი 
ხელისუფლების არსებობას.  ამის დამადასტურებლად სამეფო დინასტიების 
საერთო წარმომავლობის შესახებ ამ პერიოდის სომეხ ისტორიკოსთა ცნობები 
მეტყველებს. მაგალითისათვის დავასახელებთ ვარდან არევლცის პოზიციას 
ქართველ და სომეხ ბაგრატიონთა საერთო წარმომავლობის შესახებ, აგრეთვე 
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კირაკოს განძაკეცისთან  დაცულ ცნობას, რომელშიც საქართველოს ხელისუფლები 
ძველი  სომხეთის ძლიერების ხანის არშაკუნიანთა პოლიტიკურ მემკვიდრეებად  
არიან  გამოცხადებულნი. 

 ასეთივე საერთო საზღვრის თუ საერთო მმართველობის აღქმა ფიქსირდება XV 
საუკუნის სომეხ ისტორიკოსებთან: მათეოს განძასარელის თხზულებაში დიდი  
მწუხარებაა გამოთქმული   საქართველოს მეფის კონსტანტინე  I-ის დაღუპვის გამო  
და იქვე   განმარტებულია ამ მწუხარების  სიმძიმის   მიზეზი: „რადგანაც  დიდსა  
ნათესავსა ჩვენსას ჰყავდა ის  თავის  მეფის  მაგივრად.“ სომეხი მონაზვნის ამ 
ცნობაში,   კონსტანტინე ზოგადი მნიშვნელობით, ქართული სახელმწიფოებრიობის 
განმასახიერებელ მეფედაა წარმოდგენილი  და  სომეხი მემატიანის მიერ მისი   
სომეხთა მეფის  „მაგიერად“ მიჩნევა, ფაქტობრივად, ნიშნავს  ქართული სახელმ- 
წიფოსათვის სომხური სახელმწიფოებრიობის  ფუნქციების  მინიჭებასაც. ასეთივე 
თვალსაზრისს აფიქსირებს თომა მეწოფეციც, რომელიც წერს: „ჩვენ (ე.  ი. სომხები) 
უსჯულოთა   ხელში  ყოველთვის ქართველების იმედით  ვიქადოდით.“

თურქმანების მოერ სომხეთის საქართველოსგან ჩამოცილების შემდეგ კიდევ 
უფრო გამძაფრდა სომხეთის საქართველოსთან ერთიანი არსებობის 
განხორციელების იდეა. სომხური ინტელექტუალური და ფინანსური 
საზოგადოების ნაწილი ემიგრაციაში ცხოვრობს. XVII - XVIII საუკუნის სომეხი 
ისტორიკოსები თანაგრძნობით წერენ ოსმალთა თუ სპარსთა წინააღმდეგ  
ქართველი ხელისუფლების წარმატებულ ბრძოლებზე, რაც ტერიტორიული თუ 
საზღვრების თვალსაზრით მათი ქვეყნის საიმედო პერსპექტივის მანიშნებლად 
მიაჩნიათ. სიმონ   I-ის გმირული  ბრძოლებით აღტაცებული არაქელ დავრიჟეცი მას 
„დიდ სიმონ ხანს“ უწოდებს, გრიგორ დარანაღცის დახასიათებით  კი  სიმონ I 
სომხეთის დიდი მოსიყვარულე და განსაკუთრებით ვარდაპეტების დიდი 
პატივისმცემელი იყო. სიხარულითა და  მომავლის იმედით  აღწერს ზაქარია 
ქანაქერცი ქართველთა გამარჯვებას გიორგი სააკაძის მეთაურობით  მარტყოფის 
ველზე.

გვიანი შუა  საუკუნეების სომხურ ისტორიოგრაფიაში საერთო კავკასიური იდეა 
ყალიბდება, რაც შეიძლება ითქვას, სომხეთის ისტორიულ საზღვრებში 
დაბრუნების  ბოლო მცდელობაა. მათში დომინირებს მესამე ძალის დახმარების და 
როლის იდეას, რომელშიც ჯერ ევროპის ქვეყნები, შემდეგ  რუსეთი მოიაზრება. 
XVIII საუკუნიდან კი ქართლ-კახეთი.

მართლაც, ერთადერთი რეალური პოლიტიკური სუბიექტი  ქართლ-კახეთი და 
ერეკლე II შეიძლება ყოფილიყო - განგრძობადი სახელმწიფოებრიობის 
გამოცდილებით, იმდროინდელი დაწინაურებული მდგომარეობით კავკასიაში, 
რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობებით. 

სომხეთში, სახელმწიფოს არარსებობის პირობებში, ეკლესიას აქვს აღებული 
ეთნოსის გამაერთიანებლის ფუნქცია. სეფიანთა ბატონობის რეჟიმში არც ეკლესიას 
და მითუმეტეს არც საერო საზოგადოებას, არა აქვს ქვეყნის გათავისუფლების 
სტრატეგიის შემუშავების უნარი. ამიტომ სომხური ერთობა, როგორც ყოველთვის, 
ქვეყნის გარეთ, დიასპორაში ეძებს გამოსავალს. ამ პერიოდში ქვეყნის 
გათავისუფლების და სახელმწიფო მოდელის ჩამოყალიბებაში ინდოეთის 
სომხური ბურჟუაზია აქტიურობს. სომეხ კომერსანტთა ოჯახები - მურადიანები, 
ვოსკანიანები, შაამირიანები - დიასპორული პერსპექტივიდან იწყებენ სომხეთის 
აღდგენა-აღორძინების გეგმების შემუშავებაზე ფიქრს. 
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ამ პერიოდის სომხური წყაროები სომხეთის გათავისუფლების იდეას ვახტანგ  
VI-ის და ერეკლე  II-ის მოღვაწეობასთან აკავშირებენ.  ვახტანგ  VI-ის 
თანამედროვე, განძასარის  სომეხი კათალიკოსი  ესაი ჰასან  ჯალალიანცი ვახტანგ  
VI-ს  სომეხთა განმათავისუფლებელი ბრძოლის  ორგანიზატორად და  მეთაურად  
წარმოგვიდგენს. მსგავს შეფასებას  აძლევს  ვახტანგ  VI-ის   მოღვაწეობას დავით 
ბეგიც. ერეკლეს სამხედრო წარმატებებს სომხეთის არსებობის გარანტად მიიჩნევს  
კათალიკოსი  ღუკასი  და წერს: „დაიმორჩილა ბორჩალოს,  ყაზახის, ერევნის, 
განძაკის,  არცახისა და სივნიეთის მფლობელნი, გვირგვინი დაიდგა და გამეფდა 
საქართველოსა და  სომხეთში მდინარე  ახურიანამდე.“ 

სომხურ პოლიტიკურ პროგრამებში დაწინაურებული ადგილი საქართველომ 
დაიკავა. ერეკლე II-ის კარზე სომხური პროექტის რამდენიმე ვარიანტი იყო 
წარმოდგენილი. მათ შორის შამირ და  იაკობ  შაჰამირიანების და იოსებ ემინის. 
მათი მიზანი საერთო ქართულ-სომხური სახელმწიფოს შექმნა იყო ქართლ-
კახეთის მეფით სათავეში, რაც ვერ განხორციელდა.

ამრიგად, ასეთი იყო XI-XVIII საუკუნეების სომხური ისტორიული წყაროების 
ძირითადი ტენდენციები საზღვრების აღქმის მიმართულებით.

თემა: საქართველოს კავკასიური სახელმწიფო:

ვახტანგ გოილაძე - ქვეთემა: „კავკასიური თანამეგობრობა“ vs. „ბიზანტიური 
თანამეგობრობა“ (IX-XI სს.).

ქართული სახელმწიფოების მესვეურებმა, როცა კავკასიური მეგობრობისათვის 
საფუძვლის ჩაყრა დაიწყეს, ქართველი ხალხის ხანგრძლივი და ძნელი ბრძოლა 
ქართული მიწების გასაერთიანებლად ჯერ კიდევ არ იყო დამთავრებული. ეს 
პროცესი 1123 წელს დმანისის აღებით დასრულდა. საკუთრივ ქართული მიწების 
შემომტკიცების შემდეგ, საქართველოს ხელისუფლება იძულებული იყო 
სომხებთან და შირვანელებთან ერთად თურქ-სელჩუკების წინააღმდეგ ებრძოლა.

IX ს-ში ისტორიული  საქართველოს ტერიტორიაზე არაერთი პოლიტიკური 
ერთეულის არსებობის მიუხედავად, ქართველი ხალხის ცნობილი 
წარმომადგენლები ქვეყნის გასაერთიანებლად იდეოლოგიურ საფუძველს 
ამზადებდნენ. ამ მხრივ მნიშვნელოვანი იყო X ს-ში მოღვაწე გიორგი მერჩულეს 
შეგონება - „ქართლად ფრიადი ქვეყანა აღირიცხების, რომელსა შინა ქართულითა 
ენითა ჟამი შეიწირვის და ლოცვაჲ ყოველი აღესრულების“. ამ სიტყვებში იმაზე იყო 
მითითება ქართლი მხოლოდ ეთნოგრაფიული ერთეული კი არ იყო, საქართველო 
იყო ყველგან, სადაც ღვთისმსახურება ქართულ ენაზე სრულდებოდა.

ტაოს მეფის დავით III -ის (გარდ. 1001 წ.) მიერ მუსლიმთა ხელქვეით მოქცეული 
„ზემონი ქვეყანანის“ დასაუფლებლად დაწყებული ბრძოლის თანადროულად 
(რომელიც სამხედრო ოპერაციების ჩატარებას მოითხოვდა), საქართველოს 
ტერიტორიაზე  ქვეყნის გაერთიანების პროცესი მის მიერ ბაგრატ III -ის თავის 
მემკვიდრედ გამოცხადებით უმტკივნეულოდ წარიმართა.

ბაგრატ IV-ის მიერ არანის მმართველის ფადლონის (ფადლ იბნ მუჰამედი 985-
1031 წწ.) დამარცხების შემდეგ, საქართველოს მტრების წინააღმდეგ ბრძოლებში 
მისი მონაწილეობა კავკასიური თანამეგობრობის იდეალურ მაგალითად არ 
ჩაითვლება.

კავკასიური თანამეგობრობის მხრივ  აღსანიშნავია, საქართველოს  
ურთიერთობა ჩრდილო კავკასიაში არსებულ ოსურ გაერთიანებებთან. ოსეთზე 
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ქართველთა გავლენა თანდათან იზრდებოდა, თავის მხრივ საქართველოს მიმართ 
ჩრდილო კავკასიის ხალხებს საკუთარი ინტერესები ამოძრავებდათ, 
განვითარებული მეურნეობის მქონე და ძლიერი საქართველო სულ უფრო მეტად 
იზიდავდა მთის მოსახლეობას (ივ. ჯავახიშვილი. ტ. III ).

ოსების განსაკუთრებული დაახლოება ქართველებთან ჩრდილო კავკასიაში 
ქრისტიანობის შესვლას, გავრცელებასა და მის სახელმწიფო რელიგიად 
გამოცხადებასთანაა დაკავშირებული. 913 წელს კიევის დიდი მთავრის იგორის 
(გარდ. 945 წ.) კასპიისპირეთში ლაშქრობას, ხაზართა კაგანატის დასუსტება მოჰყვა 
და  მდ. ყუბანის აუზში არსებული ოსური გაერთიანების მესვეურებმა კურსი 
ბიზანტიისაკენ აიღეს. ასეთი კურსი ბიზანტიის ხელისუფლებასაც აწყობდა. 
როგორც კონსტანტინოპოლის პატრიარქის ნიკოლოზ მისტიკოსის (901-910; 912-925 
წწ.) მიერ აფხაზთა (დასავლეთ საქართველოს) მეფის გიოროგი II-სადმი (922-957 
წწ.) გამოგზავნილი წერილებიდანაც ჩანს, მდ. ყუბანის ზემო წელზე არსებულ 
ოსურ გაერთიანებაში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება 
გიორგი II-ის დამსახურება იყო. პატრიარქის სიტყვით, გიორგიმ ალანთა ტომი 
იხსნა და ჭეშმარიტება შეაგრძნობინა“. შენო „დიდი ამაგი დასდე და განანათლე 
ალანიის მმართველი, და ყველა ისინი, ვინც ღირსი გახდა წმიდა ნათლისღებისა“ 
(გეორგიკა, ტ. II). დასავლეთ ოსურ გაერთიანებებთან შედარებით, მდ. თერგის 
აუზში არსებულ ოსურ გაერთიანებაში ქრისტიანობის გავრცელება ნელი ტემპით 
მიმდინარეობდა. და იქ ქრისტიანობა ძირითადად ქართლიდან შედიოდა. მდ. 
ყუბანის შენაკადის მდ. ზელენჩუკის ნაპირზე მიკვლეულ წარწერაში ოსური 
სიტყვები თუ ბერძნული ანბანითააა შესრულებული, თერგის აუზში ნუზალის 
ეკლესიის კედლებზე წარწერები ქართულ ენაზეა. სამეცნიერო ლიტერატურაში 
არსებული მითითებით, ამ მხარეში ოსეთის მოსახლეობა ქრისტიანობის ძირითად 
დოგმებს წმინდა წიგნების ქართული თარგმანის მეშვეობით ეზიარა. ოსური სიტყვა 
„იუს ძუარი“ ქართულ ენაზე „იესოს ჯვარს“ ნიშნავს (გ. თოგოშვილი). აკად. ს. 
ყაუხჩიშვილის თანახმად, XI ს-ის დამდეგს ოსეთის არქიეპისკოპოსის კათედრა 
დროებით ბიჭვინთაში იყო, შემდეგ ტრაპიზონის მხარის უკიდურეს დასავლეთ 
ნაწილში-ოფში (სოტეროპოლი), საიდანაც გვიან გურიის ტერიტორიაზე 
გადაიტანეს და იქ სატყეპელად იწოდა. რუსული საბუთის მიხედვით იქ იჯდა 
„ხოფისა და ალანიის მიტროპოლიტი“.

კავკასიური თანამეგობრობის მნიშვნელოვან მაგალითზე  მოგვითხრობს 
„მატიანე ქართლისას“ ავტორი. ზემოხსენებულ ფადლონის (ფადლ იბნ მუჰამედის) 
შემდეგ განძის ამირა (ფადლ იბნ შავურის) მმართველობისას (1067-1073 წწ.), როცა 
თურქ-სელჩუკთა ბელადმა ალფ-არსლანმა მას გადასცა საქართველოს „სასაზღვრო 
მხარის ციხეები“, 1068 წელს საქართველოში შემოიჭრა, ბაგრატ IV-სთან ბრძოლაში 
დამარცხდა და ტყვედ ჩავარდა. იძულებული გახდა ციხეები დაებრუნებინა. ალფ-
არსლანის ჩარევით გაგის ციხის სანაცვლოდ ტყვეობიდან თავი დაიხსნა. გაგის ციხე 
მიმდბარე ტერიტორიით ძველი ქართული წყაროების ცნობებიდან გამომდინარე, 
ქართლის სამეფოს ეკუთვნოდა (IV ს-ში ამ ტერიტორიაზე შეიქმნა  რანისა და 
მოვაკანის საპიტიახშო-ცენტრით პეროჟა-კაფაში. ეს ქალაქი იწოდა XI  ს-ში გაგის 
ციხედ), ამიტომ ბაგრატ IV-ის მიერ საქართველოსათვის მისი შემოერთება 
ისტორიული სიმართლის აღდგენად უნდა ჩაითვალოს. თუმცა, ბაგრატ IV  ამით არ 
დაკმაყოფილებულა. მეფემ ჩრდილო კავკასიიდან მოიხმო თავისი ცოლის ძმა 
დორღოლელი ორმოცი ათასი კაცით, წარუძღუნა ძე მისი გიორგი” და განძა 
მოაოხრა. „აღიღო ტყუე და ნატყუენავი ურიცხჳ, და გაგზავნა თავის სამეფოდ“. რის 
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შემდეგაც ბაგრატ IV-საგან ითხოვა დარბაზობა. „ბაგრატმა ნება სცა“. და 
დორღოლელი ქუთაისში მივიდა „ყოველთა თავადითა ოვსეთისათა“. და ოსებმაც 
დიდი ზეიმით აქ თორმეტი დღე დაყვეს.

ქართულ-ბიზანტიური თანამეგობრობა, ძირითადად ბიზანტიის 
საიმპერატორო ტახტზე მაკედონელთა დინასტიის წარმომადგენლების-ბასილ I-სა 
და ბასილ II-ის მმართველობას უკავშირდება. მას შემდეგ რაც 809-813 წლებში აშოტ 
I-მა ბაგრატიონმა რეზიდენცია არტანუჯის ციხეში გადაიტანა და იქ დაიწყო 
ქვეყნის „ახლად შენება“, ეს მხარე ქართული სახელმწიფოებრიობის ახალ ცენტრად 
გადააქციეს (პ. ინგოროყვა), იქედან აშოტ I „კუალად ეუფლა ქუეყანათა ვიდრე 
კარადმდე ბარდავის ქალაქისა“ (აქ იგულისხმება ზემოხსენებული პეროჟა-კაფას 
ციხე-გვიანდელი გაგი). X ს-ის შუაწლებში საზღვარი ბიზანტიასთან მდ. არაქსზე 
დაიდო, რაზეც მაკედონელთა დინასტიის ცნობილი წარმომადგენელი 
კონსტანტინე პორფიროგენეტი წერს. მაკედონელთა დინასტიის პირველი 
წარმომადგენელი ბასილ I ცნობილია არა მარტო როგორც რომანას ქართველთა 
მონასტრის დაარსების ინიციატორი, და ილარიონ ქართველის პატივისმცემელი, 
არამედ ის მფარველობდა ათონის მთის მონასტრებსაც.  ცალკე უნდა აღინიშნოს 
მისი სურვილი მის ძეებს ქართული ენა შეესწავლათ. ამ მიზნით მიუყვანა 
ილარიონის მოწაფეებს თავისი ძეები ლეონი და ალექნსადრე.  

მას შემდეგ კი, რაც ბასილ II-მ და მისმა ძმამ კონსტანტინემ მათ წინააღმდეგ 
აჯანყებული ბარდა სკლიაროსის აჯანყებისას ტახტი ქართველთა დახმარებით 
შეინარჩუნეს, მათი თანადგომა ქართველთა მიმართ კიდევ უფრო გაიზარდა. მათ 
დააკმაყოფილეს ქართლის კათალიკოსის მელქისედეკ I-ის თხოვნა, და 
სვეტიცხოვლის ტაძრის აღდგენა-გადაკეთებისათვის სხვა მრავალ საჩუქრებთან 
ერთად  ას სოფლიანი კესტორის მონასტრის შემოსავალი უბოძეს. მათი 
დახმარებით მოხდა ოშკის ტაძრის „მეორედ დაბურვა“ და „განსრულება“. ქართულ-
ბიზანტიური თანამეგობრობა დავით III კურაპალატის ბარდა ფოკას აჯანყებაში 
მონაწილეობის შემდეგ დაირღვა.

XI ს-ის შუა ხანებში საქართველო-ბიზანტიას შორის გართულებული 
ურთიერთობისას ბაგრატ IV-ის დედა დედოფალი მარიამი კონსტანტინოპოლში 
რომანოზ მეფესთან ჩავიდა და როგორც სუმბატ დავითის ძე წერს, იმპერატორს 
სთხოვა „მშვიდობა  იყოს აღმოსავლეთისათვის, რათა არღარა იყოს ბრძოლა 
ბერძენთა და ქართველთა შორის“.

პაპუნა გაბისონია - ქვეთემა:  „უცხო“ ქართული მონარქიის საზღვრებთან.
„უცხო“ ქართული მონარქიის საზღვრებთან.  საკვლევი თემა ეხებოდა ადრე და 

განვითარებულ შუა საუკუნეებში საქართველოს ცალკეული სამეფო-
სამთავროების, თუ ერთიანი მონარქიის საზღვრებთან  სხვა ქვეყნების სამხედრო 
ძალების შემოჭრის და სასაზღვრო კონფლიქტების საკითხს. თემის ფარგლებში 
დავამუშავდა სხვადასხვა სახის საისტორიო წყაროები და ისტორიოგრაფია, 
როგორც ქართულენოვანი, ისე უცხოენოვანი.

ადრე შუა საუკუნებში სასაზღვრო საკითხი, როგორც წინა საუკუნეებში, 
აქტუალური იყო. ქართული სამეფო-სამთავროების ეთნიკური და პოლიტიკური 
საზღვარი, როგორც ყველა ქვეყნის დროთა განმავლობაში ცვლილებებს 
განიცდიდა. დიდი სახელმწიფოები საქართველოში არსებული პოლიტიკური 
ერთეულების დაპყრობას ცდილობდნენ, მაგრამ მათ ეს მცდელობა ყოველთვის 
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სისრულეში ვერ მოჰყავდათ. ასეთ ვითარებაში კონფლიქტი სასაზღვრო შეტაკებით 
ამოიწურებოდა.

ადრე შუა საუკუნეებში დასავლეთ საქართველოში არსებული ეგრისის 
(ლაზიკის) სამეფოს ძირითადად ბიზანტიის იმპერიის აგრესიის მოგერიება 
უხდებოდა. ,,დიდი ომიანობის“ პერიოდში ბიზანტიას სასანური ირანი ჩაენაცვლა. 
ამ ხანაში (VI  ს.) საომარი ვითარების პარალელურად მოხდა საზღვრები გარკვეული 
ცვლილება ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულებით. უფრო ადრე კი, სასაღვრო 
ცვლილება განხორციელდა სამხრეთ-დასავლეთის მიმართულებით ბიზანტიის 
იმპერიის სასარგებლოდ. საქართველოში არაბთა შემოჭრის ხანაში, სანამ მათი 
ბატონობა განმტკიცდებოდაქვეყნის ცენტრალურ ნაწილში სასაზღვრო 
კონფლიქტები არც თუ იშვიათი იყო. არაბების გარდა ხაზართა სახაკანოც 
აქტიურობდა. 

ქართული სამეფო სამთავროების წარმოქმნის პერიოდში ამ ერთეულებს შორის 
მიმდინარე სასაზღვრო დავებს ზედ უცხო სამხედრო ძალების შემოჭრაც 
ემატებოდა. სახალიფოს დაშლის შემდეგ წარმოქმნილი მუსლიმური პოლიტიკური 
ერთეულები პერიოდულად აგრესიას მიმართავდნენ, რაც სასაზღვრო 
შეტაკებებამდე მიდიოდა. დასავლეთ და ისტორიულ სამხრეთ-დასავლეთ 
საქართველოში, ამ მხრივ გარკვეულწილად მომძლავრებული ბიზანტია 
აქტიურობდა. 

ერთიანი საქართველოს სამეფოს ქარმოქმნისთანავე სასაზღვრო კონფლიქტები 
მეზობელ პოლიტიკურ წარმონაქმნებთან ხშირად იქმნებოდა. ბაგრატ  III მეფობაში 
ასეთ კონფლიქტს განძის საამიროსთან ჰქონდა ადგილი, ხოლო მისი მემკვიდრის 
გიორგი I დროს კი ბიზანტიის იმპერატორ ბასილი II.  განსაკუთრებით აქტუალური 
გახდა ,,უცხო ქართული მონარქიის საზღვრებთან“  საქართველოს მეფე გიორგი II 
დროს, როდესაც თურქ სელჩუკთა მომთაბარე ტომების შემოჭრა ინტენსიური 
გახდა. დავით აღმაშენებლის ეპოქაში საქართველო გამუდმებით უტევდა ჩვენს 
ისტორიულ საზღვრებთან დაბანაკებულ მოწინააღმდეგე სელჩუკებს, რამაც თავისი 
შედეგი გამოიღო და ერთიანი საქართველოს მონარქია უძლიერესი სახელმწიფო 
გახდა.  საქართველოს საზღვრებთან  კონფლიქტი გიორგი II და თამარის მეფობის 
ეპოქაშიც იყო, რომელიც მასშტაბური სამხედრო დაპირისპირებით დასრულდა.

ნაშრომში კონრეტულად მიმოვიხილავთ იმ სამხედრო დაპირისპირებებს, 
რომელიც უშუალოდ საზღვრისპირა რეგიონში მოხდა. ასევე შევეხებით 
საზღვრების ცვლილების ცალკეულ საკითხებს აღნიშნულ პერიოდში. 

ქეთევან ქუთათელაძე - ქვეთემა: „თვისი“ და „უცხო“ ქართულ სახელმწიფოში.
სულხან-საბა ორბელიანს „თჳსი“ განმარტებული აქვს, როგორც „მისივე“. თჳსი  

უნდა გავიგოთ, როგორც „მისი“, თავისი, საკუთარი - „მან იჴსნეს ერი თჳსი“, „რომელი 
განუმზადებს უფალსა ერსა თჳსსა“. თჳსი - ასევე ნიშნავს „ნათესავი“, მახლობელი 
თავისიანი“ - „მრავალნი უცხოთა სწყალობენ და თჳსთა სძულობენ“; „არავინ აქუნდა 
მას სახლსა შინა თჳსსა თჳსი ანუ ნათესავი“. მას უკავშირდება თჳსთაგანი, როგორც 
„მისიანი“, „ნათესავი, „სახლეული“.

„უცხოს“ სულხან-საბა ორბელიანი განმარტავს, როგორც „სხვა(ს) ქვეყ(ა)ნისა“, 
უცხოთესლი/უცხოტომი - სხვა გვარის, ანუ წარმომავლობის, ასე ვათქვათ, 
„უცხოელი“. მაგ., ბასილი კეისარი, საქართველოს სამეფოს შემოესია „სპითა 
საბერძნეთისათა და უცხოთესლითა ურიცხჳთა“. ასევე, „უცხო“ ნიშნავს - „სხუა 
ნათესავი“, ბარბაროსი („უცხო-ნათესავი“): „აღვიდეს მისა მთავარნი იგი 
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უცხოთესლთანი“; „აღვიდეს მისსა მთავარნი უცხო-ტომთანი“; „ყოველთვის უცხო-
თესლმან არა სჭამოს წმიდაჲ იგი“; „ყოველი სხუა-ნათესავი არა ჭამდეს“; „მისვე უცხო-
თესლისა ჴრმლითა დამოჰკუეთა თავი“. „უცხოთესლში“, შეიძლება სხვა 
სარწმუნოების, „უშჯულო“/„უშჯულოს გვარი“ იგულისხმებოდეს.

უცხო-თესლი და უცხო-ტომი ბუნებრივია ითხოვს „თესლისა“ და „ტომის“ ახსნას. 
„თესლი“ გარდა ძირითადი მნიშვნელობისა, ნიშნავს „ნათესავი“, „მკვიდრი“, ტომი, 
მოდგმა, ნაშობი“. ასევე, „ტომი/ტოჰმი“ – „ნათესავი“, „ერი“, „ერობა“, „მამობა“. 
ტომად/ტომად ან ტომადად/ტომეულად ნიშნავს „ერობისაებრ“, „ნათესავად-
ნათესავად“ ანუ ტომის მიხედვით.

 „ნათესავი“ საკუთრივ თესლის, ტომის, თჳსის, თჳსთაგანის გარდა ნიშნავს 
ჩამომავალი, მოდგმა, გვარი, მახლობელი „ერადი“. ასევე ნათესვლობა/ნათესავობა/ 
ნათესვეობა „თანამონათესაობას“, ერს, ხალხს,  თესლ-ტომს (ჩამომავლობა) ნიშნავს, 
ამიტომ მისი შესატყვისი შეიძლება იყოს „ნათესავ-ტომიც“, რომელიც ხალხს ნიშნავს. 
სულხან-საბა ორბელიანი აღნიშნავს, რომ „ნათესავი განიყოფების ტომად-ტომად, 
ხოლო ტომი განიყოფების სახლად-სახლად და სახლი განიყოფვის კაცად-კაცად; 
ტომად ითქმის გვამოვანთა განყოფილებაჲცა სიმრავლედ დასდასობითა“. 

ამრიგად, ნათესავი/ნათესაობა უნდა გავიგოთ, როგორც „შთამომავლობა“ და 
„ტომი“, რომელიც გულისხმობს ასევე გვარ-ტომობას, რომელსაც შეესატყვისება 
„გუარნათესაობა“. ლეონტი მროველის ცნობით, როდესაც, ასფაგურის ასულის 
აბეშუარას „გვარნათესაობა“ გამოიკვლიეს, „უთხრეს ნათესაობა ნებროთიანთა, 
არშაკუნიანთა და ფარნავაზიანთა“. იგი ცოლად შერთეს მირიან მეფეს. 

„ქართლის ცხოვრების“ მიხედვით, ერთი მოდგმა ვრცელდება და იკავებს 
ტერიტორიას, რომელსაც „თვისად“ აღიქვამს და ამ ტერიტორიის დასაცავად 
თვისტომთან ერთად უპირისპირდება „სხვას“ - ეთნიკურად/პოლიტიკურად/ 
რელიგიურად განსხვავებულ გაერთიანებას. მაგ., „თარგამოსიანთა“ მოდგმა, 
რომელიც მრავალრიცხოვანი იყო, დაყოფის, თანამოძმეებს („ძმებს“) შორის სამართავი 
ერთეულების დაკავების შემდეგაც, ერთად მოქმედებს, ერთად უპირისპირდებიან, ან 
ერთმანეთს ეხმარებიან სხვა მოდგმების „ნებროთიანთა“, „ხაზართა“ წინააღმდეგ.

„თვისის“ დაცულობა, რაც განსახლების არეალის დაცვასაც გულისხმობს, 
აიძულებს ამა თუ იმ სოციუმს, რომ გაემიჯნოს და დაუპირისპირდეს „უცხოს“, 
განსხვავებულს, სხვას და მისგან გარეშეს. ეს პროცესი კარგად ჩანს ქართულ 
სახელმწიფოში, რაც გამოიხატებოდა არა მარტო ფიზიკური გამიჯვნის ან გადარჩენის 
ნებისმიერ ქმედებაში, არამედ თვთიდენტობის შენარჩუნებისთვის, როდესაც 
ცნობიერება განსაზღვრავს სახელმწიფოებრივ აზრს.

„თვისისა“ და „უცხოს“ ცნება კარგად ჩანს, აზოსა და ფარნავაზის პერიოდის 
მიმოხილვისას „ქართლის ცხოვრების“ მიხედვით. აზო მის გვერდით მყოფ 
მომხდურთა ერთად „უცხოა“, გარეშე, დამპყრობელი ძალის წარმომადგენელი, 
რომელიც იმორჩილებს და ფიზიკურად ანადგურებს, ვინც „თვისის“ არსით 
უპირისპირდება დამპყრობელს. ასეთი ძალის მაპროვოცირებელი და შემსრულებელი 
ფარნავაზია, მცხეთის მამასახლისის სამარას ძმისწული, „მამულად ქართლელი“, 
დაპყრობილი და პატივაყრილი, დაჩაგრული ქართველისთვის მისიანი ანუ „თვისი“. 
ამ მუხტით ფარნავაზი ახერხებს აზოს მიერ დაპყრობილი ხალხების გაერთიანებას, 
მათგან იღებს დახმარებას, როგორც ეგრისის, ასევე ჩრდილო კავკასიელების მხრიდან. 
ქუჯისთვისაც ფარნავაზი უფრო „თვისია“ და აზო „უცხო“, ამიტომაც ურჩევნია მას 
დაექვემდებაროს და ქართული სახელმწიფოს სივრცეში ყოფილიყო, ვიდრე 
„უცხოთა“ („ბერძნულენოვანი სამყარო“) გარემოცვაში. აზოსა და მის გარემოცვას 
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ქართლი, ეგრისი, კავკასია უპირისპირდება საერთო პოლიტიკური ინტერესიდან 
გამომდინარე, როგორც თავის დროზე, „თარგამოსიანები“ გამოდიოდნენ სხვა ხალხთა 
ჯგუფის წინააღმდეგ.

ფარნავაზი იბრუნებს იმას, რაც მას ეკუთვნის, თავის მამულს, თავის ქვეყანას. 
პირველი რაც მან აზოს დამარცხების და მოკვლის შემდეგ გააკეთა იყო ის, რომ 
„წარვიდა ფარნავაზ და მოტყუენა საზღვარი საბერძნეთისა ანძიაძორა, და ეკლეცით 
შემოიქცა. მოვიდა კლარჯერთს და დაპყრა კლარჯეთი“. ეს მხარე, როგორც ჩანს, 
ქართლის გაერთიანებამ დაკარგა ბერძნულენოვან გაერთიანებებთან ბრძოლაში, 
ფარნავაზი იერთებს მას და ცალკე საერისთავოდ აფორმებს. იგი ემიჯნება „უცხოს“ და 
ატარებს რელიგიურ და ენობრივ რეფორმას, რომ საკუთარი „თვისი“ შექმნას. გაჩიანი, 
წუნდა, ეგრისი და კლარჯეთი, ეს ის მხარებია, რომელთა ფლობა და კონტროლი 
უზრუნველყოფდა ფარნავაზის, მისი საგამგებლო ტერიტორიისა და სოციუმის  
დაცულობას.

„თვისისა“ და „უცხოს“ დაპირისპირება წითელ ხაზად გასდევს მთელ 
საქართველოს ისტორიას. ეს მუხტი განაპირობებდა ქართველი ერის 
თვითგადარჩენის ინსტიქტს. ეს ედებოდა საფუძვლად ახლი რელიგიის - 
ქრისტიანობის მიღებას, როდესაც სარწმუნოება სხვადასხვა მომხდური „უცხოს“ 
გამიჯვნიდან გამომდინარე, უდიდეს როლს თამაშობს ქართველთა 
თვითიდენტურობის განსაზღვრის საკითხში, ასევე ქართული ენა, რომელიც 
ტერიტორიის დაკარგვის ან სხვა იმპერიის შემადგენლობაში შესვლის  მიუხედავად, 
ბოლომდე უზრუნველყოფდა ქართული ცნობიერების შენარჩუნებას ისტორიული 
საქართველოს სხვადასხვა მხარეში. საქართველოს ტერიორიაზე თურქმანული 
ტომების ჩამოსახლების პროცესში, როდესაც დამყრობელი მათზე დაყრდნობით 
ცდილობს ქართველთა წინააღმდეგ პლაცდარმის შექმნას, განსაკუთრებით კარგად 
ჩანს, „თვისისა“ და „უცხოს“ დაპირისპირება, საშიშროების დანახვა იმ პროცესისა, თუ 
რა პრობლემები მოჰყვებოდა სხვა სოციუმის დამკვიდრებას და როგორ დააზიანებდა 
იგი ქართულ ერთობას, თუ როგორ ცდილობდა ქართლის ნებისმიერი 
სახელმწიფოებრივად მოაზრეოვნე მეფე მათ ალაგმვას, ფიზიკური განადგურების 
ჩათვლით, თუმცა საბოლოოდ დაუქვემდებარეს ქართულ სამართლებრივ სივრცეს. 
მიუხედავად ამისა, „ელის“ სახელწოდებით ჩამოსახლებული მოსხალეობა 
ყოველთვის სხვა, განსხვავებული „თესლ-ტომი“ იყო მკვიდრი ქართული ერთობისა, 
როგორც „ნათესავ-ტომისა“. 

ალექსანდრე თვარაძე - ქვეთემა: „ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე“ - იმპერია თუ 
თანაცხოვრების ახალი მოდელი?

საკვლევ თემაში დასამუშავებელი საკითხები დაყოფილია ორ ნაწილად. 
თავიდან საუბარია პრობლემებზე, რომლებიც დაკავშირებულია საქართველოს 
სამეფო კარის გარკვეულ იმპერიულ მისწრაფებებთან. თემის მომდევნო ნაწილში 
დამუშავებულია საკითხები, რომელთაც გარკვეული მიმართება აქვთ 
თანაცხოვრების ახალი მოდელის შექმნასთან თუ ჩამოყალიბებასთან.

ფორმულები ქვეყნიერების მხარეთა შესახებ და ‘იმპერიული’ იდეოლოგია. 
თხზულებაში „ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი“ გიორგი III 
მოხსენიებულია, როგორც  „აღმოსავლეთისა და კერძო-ჩრდილოეთისა 
მეციხოვნ[ე]“; მეფის შესახებ აღნიშნულია, რომ ბიბლიური მეფე დავითის 
მსგავსად, ის გახლდათ „მპყრობელი აღმოსავლეთისა და დასავლეთისა“; გიორგი 
მესამეს მუსლიმთა კოალიციურ ლაშქართან ბრძოლასთან დაკავშირებით 
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მემატიანე წერს, რომ მეფე „წინააღმდგომ ექმნა ჩრდილოსა და აღმოსავალსა“. 
აღნიშნული ფორმულები  სავარაუდოდ არის მოწმობა ქვეყნის მმართველების 
გაზრდილი თვითგანცდის, რაც თავისთავად უკავშირდებოდა საქართველოს 
სამეფოს მნიშვნელობის მატებას. თუმცა ფორმულებში მოცემული სურათი 
ყოველთვის არ თანხვდება ფაქტობრივ ვითარებას: რადგან რიგ შემთხვევებში 
საქართველოს სამეფოს მმართველებს დაპირისპირება აქვთ არა აღმოსავლეთიდან, 
ან ჩრდილოეთიდან მოსულ ძალასთან, არამედ მუსლიმთა კოალიციურ 
ლაშქართან, რომელსაც იერიში მოაქვს სამხრეთიდან. აღნიშნული გარემოება 
გვაფიქრებინებს, რომ მოცემული ფორმულები სამეფო კარის მიერ სავარაუდოდ 
გადმოღებული უნდა გახლდეთ ბიზანტიის საიმპერატორო კარიდან. ფორმულები 
ქვეყნიერების მხარეთა შესახებ ყურადღებას იქცევს იმ თვალსაზრისითაც, თუ 
ქვეყნიერების რომელ მხარეში მოიაზრებდნენ თავს საქართველოს სამეფოს 
მმართველები. როდესაც საუბარია, მაგალითად, აღმოსავლეთისთვის წინ 
აღდგომის შესახებ, თავისთავად საგულისხმებელი უნდა გახლდეთ, რომ 
ქვეყნიერების მმართველები, საისტორიო თხზულებათა ავტორები, საკუთარ თავს 
მოიაზრებდნენ ქვეყნიერების დასავლეთ ნაწილში. თუმცა „ისტორიანში და 
აზმანში“ აგრეთვე აღნიშნულია, ბიზანტიის კეისარი მანოელი გახლდათ „ყოვლისა 
დასავლეთისა და საბერძნეთისა მეფ[ე]“. ამდენად, მოცემული სურათი საისტორიო 
თხზულებებში აღნიშნული კუთხითაც ერთგვაროვანი არ არის.

ღონისძიებები მუდმივი ლაშქარის შექმნისთვის და ყივჩაღების გადმოყვანა 
ჩრდილოეთ კავკასიიდან. როგოც ცნობილია, დავით IV-ის მიერ მუდმივი 
ლაშქარის შექმნის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა გახლდათ ყივჩაღების 
გადმოყვანა ჩრდილოეთ კავკასიიდან. შესაბამისად, სამეფო კარზე შემუშავებული 
უნდა ყოფილიყო გარკვეული პროგრამა: ვრცელ სახელმწიფოდ (ან იმპერიად) 
ჩამოყალიბებისთვის აუცილებელი იყო, რომ, სამხედრო შენაერთების გარდა 
უშუალოდ საქართველოს სამეფოდან, სამეფო კარის სამხედრო ღონისძიებებში 
მონაწილეობა მიეღოთ სამხედრო ნაწილებს საქართველოს სამეფოს გარედან. 
წლიურ ნაშრომში განხილულია საკითხი, რომ აღნიშნული პრობლემა 
სავარაუდოდ უკვე ადრევე წარმოადგენდა საქართველოს სამეფო კარის ზრუნვის 
საგანს, რისი დამადასტურებელი საბუთებიც მოცემული უნდა იყოს „ქართლის 
ცხოვრების“ თხზულებებში.

წლიური ნაშრომის მომდევნო ნაწილში განხილულია საკითხები 
თანაცხოვრების სავარაუდო ახალი მოდელების შესახებ (ან ცალკეული 
ღონისძიებები, რომლებიც ხელის შემწყობი იქნებოდა თანაცხოვრების ახალი, 
მშვიდობიანი ფორმების შექმნისთვის): სამეფო კარის მიერ გატარებული 
სამოხელეო პოლიტიკა; საფინანსო პოლიტიკა იმ ტერიტორიების დაბეგვრასთან 
დაკავშირებით, რომლებიც საქართველოს სამეფო კართან გარკვეულ 
დაქვემდებარებაში იმყოფებოდნენ; სამხედრო ნადავლის საკითხი და მისი 
განაწილების პრაქტიკა; ქალის მმართველობის საკითხი; დინასტიური 
ქორწინებები; ქრისტიან სასულიერო პირებზე, ზოგადად ქრისტიანებზე ზრუნვის 
ნიმუშები.

სამეფო კარის მიერ გატარებული სამოხელეო პოლიტიკა. XII საუკუნესა და XIII 
საუკუნის დასაწყისში უნდა ვხვდებოდეთ გარკვეულ შერეულ პოლიტიკას 
მოხელეთა დადგენასთან დაკავშირებით. მოხელეები, როგორც წესი, ინიშნებოდნენ 
დიდი ფეოდალების წოდებიდან და თანამდებობების ფლობას ხშირად 
მემკვიდრეობითი სახე ჰქონდა. მაგრამ მოცემულია მაგალითები, როდესაც 
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თანამდებობის მფლობელი პირი შეიძლებოდა არ ყოფილიყო ეთნიკურად 
ქართველი, ან ქრისტიანული აღმსარებლობის მიმდევარი: ყუბასარი, როგორც 
ცნობილია გახლდათ წარმოშობით ყივჩაღი (მისი აღმსარებლობის შესახებ 
წყაროებში ინფორმაცია არ არის მოცემული, თუმცა საფიქრებელია, რომ ყუბასარს 
ქრისტიანობა მიღებული ჰქონდა); თავისთავად ნეგატიურად არის 
დახასიათებული მეჭურჭლეთუხუცესის ნაცვალი, რომელიც გახლდათ თამარის 
წინააღმდეგ აჯანყების ერთ-ერთი ინიციატორი; აღნიშნული პიროვნება 
სავარაუდოდ გახლდათ მუსლიმი; მაგრამ მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ფაქტი, რომ 
შესაძლებელი გახლდათ არაქრისტიანული აღმსარებლობის მიმდევარის დანიშვნა 
მნიშვნელოვან სახელმწიფო თანამდებობაზე. მუსლიმების საქართველოს მეფეთა 
სამსახურში ყოფნის შესახებ მნიშვნელოვან მაგალითს გვთავაზობს აგრეთვე 
მუსლიმი ისტორიკოსი ალ-ფარიკი, როდესაც ის მოგვითხრობს, როგორ ჩამოვიდა 
ის საქართველოს სამეფოში და შევიდა მეფე დემეტრეს სამსახურში. როგორც 
თავისთავად კარგად არის ცნობილი, ზაქარია და ივანე მხარგრძელები გახლდნენ 
სომხური, გრიგორიანული აღმსარებლობის მიმდევრები (როგორც აგრეთვე 
ცნობილია, მხარგრძელების წარმოშობის შესახებ არსებობს განსხვავებული 
მოსაზრებები, მაგრამ მხარგრძელები უშუალოდ ქართული სივრცის გარდა, 
პირველ ყოვლისა, თავისთავად დაკავშირებულნი გახლდნენ სომხეთის 
პოლიტიკურ და კულტურულ სივრცესთან). ივანე მხარგრძელმა შემდეგ მიიღო 
მართლმადიდებლობა, მაგრამ ის მალევე დაინიშნა ათაბაგის თანამდებობაზე, 
რომელიც საქართველოს სამეფოში გადმოიღეს ისლამური სამყაროდან 
(აღნიშნული კუთხით ყურადღებას იქცევს ასევე მოხელეთა ცალკეული 
ტერმინების შემოტანა ისლამური სამყაროდან, როგორც, მაგალითად, 
„ამირსპასალარის“, ან ისლამური ქვეყნების სამოხელეო წყობის შესაძლო გავლენა 
საქართველოს სამეფოს სამოხელეო წყობაზე). მოტანილი მაგალითები უნდა 
აჩვენებდეს, რომ საქართველოს სამეფოს ვრცელ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებასთან 
ერთად იდგმებოდა გარკვეული ნაბიჯები სამოხელეო წყობასთან მიმართებაშიც, 
რასაც ხელი უნდა შეეწყო სხვადასხვა ხალხის თუ აღმსარებლობის 
წარმომადგენლების, მიმდევრების ჩართვისთვის საერთო სახელმწიფო სივრცეში, 
სახელმწიფოს მცხოვრებლების მშვიდობიანი თანაარსებობისთვის.

საფინანსო პოლიტიკა იმ ტერიტორიების დაბეგვრასთან დაკავშირებით, 
რომლებიც საქართველოს სამეფო კართან გარკვეულ დაქვემდებარებაში 
იმყოფებოდნენ. „ქართლის ცხოვრების“ თხზულებები XII საუკუნიდან და XIII 
საუკუნის დასაწყისიდან გვთავაზობენ ცნობებს ცალკეული პოლიტიკური 
ერთეულების, ქალაქების, საქართველოს სამეფოსთან მიმართებაში გარკვეულ 
დაქვემდებარებაში ყოფნის, ან საქართველოს სამეფო კარისთვის ხარკის, თუ 
ხარაჯის გადახდის შესახებ. მსგავსი ინფორმაცია თავისთავად უფრო მეტად 
უკავშირდება ძალისმიერ (ან საიმპერიო) პოლიტიკას, სადაც მოცემულია სხვა 
პოლიტიკური ერთეულების საკუთარ დამოკიდებულებაში მოქცევის მისწრაფება. 
მაგრამ არაბი ისტორიკოსის, იბნ ალ-ასირის ერთი ცნობა შესაძლოა აღნიშნული 
ინფორმაციის ნაწილობრივ განსხვავებული განმარტების შესაძლებლობას 
გვთავაზობდეს. იბნ ალ-ასირის მიხედვით, მონღოლების წასვლის შემდეგ (მას 
მერე, რაც პირველად ილაშქრეს კავკასიაში) ქალაქ ბაილაქანთან გამოჩნდა 
სამხედრო ძალა საქართველოს სამეფოდან. იბნ ალ-ასირი აღნიშნავს, რომ მათ 
გამოიჩინეს მოულოდნელი სისასტიკე, როდესაც ქალაქის მცხოვრებლები, 
რომლებიც ქართველებს მიიჩნევდნენ საუკეთესო მოწინააღმდეგეებად, ელოდნენ, 
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როგორც ამას მანამდეც ჩვეულებრივ ჰქონდა ადგილი, რომ სამხედრო ძალა 
საქართველოს სამეფოდან აიღებდა მხოლოდ გამოსასყიდს და დაბრუნდებოდა 
უკან. შესაძლებელი უნდა იყოს გარკვეული ვარაუდის გამოთქმა, ხომ არ ჰქონდათ 
საქართველოს სამეფო კარზე შემუშავებული გარკვეული მოდელი (უშუალოდ 
ხარაჯის და ბეგარის აღების გარდა, ასევე დაკავებული ტერიტორიების 
დაბეგვრასთან დაკავშირებით), რაც მათ მმართველობას უფრო მისაღებს ხდიდა 
ეკონომიკური თვალსაზრისითაც. 

სამხედრო ნადავლის საკითხი და მისი განაწილების პრაქტიკა.  როგორც ომების, 
ასევე სამხედრო ნადავლის საკითხი თავისთავად პრობლემატური გახლდათ შუა 
საუკუნეების ეპოქისთვისაც. აუცილებელი გახლდათ ომების გარკვეული 
ლეგიტიმირება, რასაც ვხვდებით უმთავრესად თეოლოგიურ ტექსტებში. მაგრამ 
აღნიშნული მხარეც თავისთავად გახლდათ შუა საუკუნეების განუყოფელი ნაწილი 
და მასთან დაკავშირებული ცნობები მნიშვნელოვან ინფორმაციას გვთავაზობენ 
შუა საუკუნეების ცხოვრების სხვადასხვა მხარის შესახებ. თამარის მეორე 
ისტორიკოსი აღნიშნავს, რომ შამქორის ბრძოლის შემდეგ, სამხედრო ნადავლის 
განაწილების დროს, „იწყეს ანაკოფის ციხით ვიდრე ციხედმდე გულისტანისა“. 
აღნიშნული ცნობა უნდა გულისხმობდეს მიღებული შემოსავალის გარკვეულ 
სამართლიან განაწილებას როგორც უშუალოდ საქართველოს სამეფოში, ასევე 
მასზე გარკვეულ დამოკიდებულაში მყოფ პოლიტიკურ ერთეულებში, აღნიშნულ 
შემთხვევაში შირვანში, მას შემდეგ, რაც სამხედრო ნაწილებმა შირვანიდან 
სავარაუდოდ მონაწილეობა მიიღეს შამქორის ბრძოლაში. მოტანილი ინფორმაციაც 
შესაძლოა გვაფიქრებინებდეს, რომ საქართველოს სამეფო კარის ეკონომიკურ 
პოლიტიკას გარკვეულ დაქვემდებარებაში მყოფ პოლიტიკურ ერთეულებთან 
მიმართებაში ერთგვარი უპირატესობა ჰქონდა სხვა სახელმწიფოების იგივე 
პოლიტიკასთან შედარებით და მმართველობის ფაქტორი არ ემყარებოდა მხოლოდ 
ძალას. საფიქრებელია, რომ მხოლოდ ძალისმიერ საშუალებებზე დამყარებული 
პოლიტიკით თავისი გავლენის შენარჩუნებას უშუალოდ საქართველოს სამეფოს 
ფარგლებს გარეთ დიდხანს ვერ შეძლებდნენ.

ქალის მმართველობის საკითხი. ქალის, თამარის, ტახტზე ასვლა გიორგი III-ის 
შემდეგ, როგორც ცნობილია, დაკავშირებული გახლდათ იმ გარემოებასთან, რომ 
გიორგი III-ს არ რჩებოდა ტახტის მამაკაცი მემკვიდრე. მაგრამ თავისთავად ქალის 
ტახტზე ყოფნის ფაქტი გარკვეული შინაარსების მატარებელი უნდა ყოფილიყო 
როგორც შიდა-, ასევე გარეპოლიტიკური თვალსაზრისით. ქალის მმართველობა, 
გარკვეული მოსაზრებებიდან გამომდინარე, სავარაუდოდ მისაღები გახლდათ 
ქვეყნის მმართველი ფენისთვის. ამასთანავე, იმ პოლიტიკურ ერთეულებთან 
მიმართებაში, რომლებიც საქართველოს სამეფოსთან გარკვეულ დაქვემდებარებაში 
იმყოფებოდნენ, ქალის ტახტზე ყოფნის ფაქტს, როგორც ჩანს, უნდა შეექმნა ის 
შინაარსიც, რომ მათკენ მხოლოდ პირდაპირი ძალა არ არის მიმართული, რასაც 
სავარაუდოდ დამატებით უნდა შეეწყო ხელი მშვიდობიანი თანაარსებობისა და 
თანაცხოვრებისთვის.

დინასტიური ქორწინებები. დინასტიურ ქორწინებებს იმგვარი ფორმით, რასაც 
უკვე ვხვდებით XI საუკუნის დასაწყისიდან, სავარაუდოდ აგრეთვე თავიანთი 
წვლილი შეჰქონდათ მშვიდობიანი თანაარსებობის გარემოს დამკვიდრებაში. 
მოცემულია დინასტიური ქორწინების ნიმუშები ბიზანტიის იმპერიის, სპარსეთის, 
ყივჩაღების, სომხეთის, შირვანის, ოსეთის მმართველ სახლებთან. აღნიშნული 
დინასტიური პოლიტიკა სავარაუდოდ, ერთის მხრივ, დამატებით ხელს უწყობდა 
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საქართველოს სამეფოს გარკვეულ დამკვიდრებას წინა აზიის პოლიტიკურ 
სივრცეში. იმავე დროს, როგორც აღინიშნა, დინასტიური ქორწინებები 
მნიშვნელოვან საფუძველს ქმნიდნენ ხალხებს შორის ურთიერთგაგებისა და 
მშვიდობიანი თანაცხოვრებისთვის.

ქრისტიან სასულიერო პირებზე, ზოგადად ქრისტიანებზე ზრუნვის საკითხი. 
განსაკუთრებით დავითის, თამარის მმართველობათა აღწერისას ვხვდებით 
საქართველოს სამეფოს გარეთ მცხოვრებ ქრისტიან სასულიერო პირებზე ზრუნვის 
ნიმუშებს. საფიქრებელია, რომ აღნიშნული სასულიერო პირები უმთავრესად 
გახლდნენ ქრისტიანული ორთოდოქსული აღმსარებლობის წარმომადგენლები, 
თუმცა ალბათ არა მხოლოდ ქართველები. აღნიშნული კუთხით მნიშვნელოვანია 
კირაკოს განძაკეცის „სომხეთის ისტორიაში“ მოცემული ცნობა, რომ აიუბიანების 
სახელმწიფოსთან ოცდაათწლიანი ზავის დადების შემდეგ აიუბიანთა 
სახელმწიფოში მცხოვრები ქრისტიანების მდგომარეობა გაუმჯობესდა, ტარონის 
მხარეში მცხოვრებმა ქრისტიანებმა კი მიიღეს განსაკუთრებული შეღავათები. 
ამდენად, საქართველოს სამეფო კარის ზრუნვა უნდა გავრცელებულიყო აგრეთვე  
გრიგორიანული, ასევე, სავარაუდოდ, სხვა ქრისტიანული აღმსარებლობის 
მიმდევრებზე. 

გიორგი თარგამაძე - ქვეთემა: ეთნოგენეტიკური გადმოცემები კავკასიის ხალხთა 
ერთიანობის შესახებ (ქართული, სომხური, დაღესტნური, ოსური, ადიღეური).

სხვადასხვა ხალხების წარმომავლობის შესახებ არსებული ეთნოგენეტიკური 
წარმოდგენების კვლევა კოპლექსური და მრავალშრიანი პრობლემაა. მისი 
შესწავლა და მეტ-ნაკლებად ადეკვატური სურათის მიღება შესაძლებელია 
მხოლოდ ამ საკითხის ინტერდისციპლინურ პლანში განხილვით. ჩვენი მიზანი ამ 
შემთხვევაში იყო, ერთი მხრივ, შეძლებისდაგვარად დაგვემუშავებინა არსებული 
ლიტერატურა და, მეორეს მხრივ, გადმოგვეცა კავკასიელ ხალხებში საერთო 
წარმოშობის შესახებ არსებული ნარატივები ისტორიულ ჭრილში. 

უფრო გასაგები რომ გახდეს თუ რას ვგულისხმობთ საჭიროა ეთნიკური 
(ეთნოგენეტიკური) წარმოდგენებისა და მისი ფუნქციონირების ზოგიერთი 
თავისებურების გათვალისწინება. კერძოდ, ეთნიკური სტერეოტიპები (მათ შორის, 
ეთნოგენეტიკური კუთვნილების შესახებ) კოლექტიური მესთვის წარმოადგენს  
ერთგვარ ქცევის ნორმას, რომლიც შემუშავებულია ეთნიკურ თემში. აღნიშნული 
ნორმირებული წარმოდგენები დროთა განმავლობაში იძენს ბაზისურ 
მნიშვნელობას და გადაეცემა თაობიდან თაობას. ისინი ფიქსირდება 
ყოველდღიური ცნობიერების დონეზე და მრავალი თვალსაზრისით წინასწარ 
განსაზღვრავს ეთნოსის, როგორც კოლექტიური „მე“-ს ქცევას. კონკრეტული 
ეთნოსის ეთნოსტერეოტიპები ქმნიან საზოგადო ნორმების, შეფასებებისა და 
რეგულაციების კომპლექსურ სისტემას, რომელზეც თავის მხრივ შენდება 
ეთნიკური მსოფლმხედველობა და ეთნოსის სამყარო, როგორც სპეციფიკური 
რეალობა. იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც გარკვეულ პირობებში, ისტორიული 
გამოწვევების გათვალისწინებით, სტერეოტიპები ვეღარ ასრულებენ საკუთარ 
ფუნქციას და შესაბამისად კოლექტივის სტერეოტიპული ქცევა დეფორმირდება, 
ახალი რეალობის/გამოწვევების გათვალისწინებით, სტერეოტიპების ახლებური 
ნარაციის გზით კოლექტიური ერთობა წყვეტს ამ რეალობის მიერ წამოჭრილ 
პრობლემებს (არუთინიანი 2003: 3). ანუ ძველი სტერეოტიპების ჩანაცვლება ხდება 
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ახლით. ეს გახლავთ ერთგვარი ფუნდამენტური პრინციპი, რომლის მიხედვითაც  
ფუნქციონირებს კოლექტიური მე.

რაც შეეხება კავკასიის ხალხების ეთნოგენეტიკური წარმოდგენების კვლევის 
ისტორიას. მისი აქტუალიზება ხდება ჯერ კიდევ მეფის რუსეთის პერიოდში, 
როდესაც კავკასიის რეგიონის ანექსიის შემდეგ რუსეთის იმპერიული 
პოლიტიკისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა შეიძინა, ამ რეგიონის ეთნიკური და 
გეორგაფიულ-ადმინისტრაციული მოწყობის პრობლემების მოგვარებამ. ერთიანი 
კავაკსიის იდეას აქტუალობა არ დაუკარგავს არ მეოცე საუკუნის დასაწყისში და 
არც მომდევნო პერიოდში, საქართველოსა და კავკასიის რეგიონის სხვა 
სახელმწიფოების გასაბჭოების შემდგომ. 1990-იან წლებში „ერთიანი კავკასიური 
სახლის“ იდეის გაცოცხლება  დაკავშირებული იყო საბჭოთა კავშირის დაშლის 
შემდეგ გეოპოლიტიკური სტრატეგიის შემუშავების პრობლემასთან, რომლესაც 
ინტელექტუალების ერთი ნაწილის აზრით უნდა გადაეჭრა საქართველოს, 
ამჯერად როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოსა და კავკასიის რეგიონისათვის 
სტრატეგიული მნიშვნელობის პრობლემები. როგორც ვხედავთ ამ საკითხის 
აქტუალიზება და კვლევაც ყველა ეტაპზე მნიშვნელოვნად იყო დაკავშირებული 
პოლიტიკურ პროცესებთან, ამდენან მისი რეპრეზენტაციისას ავტორები ხშირად 
განიცდიდნენ პოლიტიკურ გავლენას.

საქართველოსა და კავკასიის რეგიონში ქრისტინაობის გავრცელების შემდეგ, 
ხალხების წარმოშობისა და მათი მსოფლიოში გავრცელების შესახებ დომინანტური 
ხდება ბიბლიური ვერსია. არსებითად ქართული და სომხური ნარატივი ამ 
საკითხთან დაკავშირებით იმეორებს ბიბლიურ კონცეფციას კავკასიის რეგიონის 
მოსახლეობის წარმომავლობასთან დაკავშირებით.

მე-11-12 საუკუნეში საქართველოს სამეფოს ფორმირების შემდეგ, ლეონტი 
მროველის მიერ, კავკასიის ხახლთა წარმოშობის შესახებ არსებული ბიბლიური 
ვერსია იქცა ოფიციალურ ნარატივად, რომელიც უნდა გავიაზროთ ამ პერიოდის 
საქართველოს სამეფო რეალური პოლიტიკის ნაწილად, რომელიც თავის მხრივ 
ცდილობდა ახალი პოლიტიკური მოცემულობის გათვალისწინებით, 
ვგულისხმობთ საქართველოს სამეფოს გაზრდილ საზღვრებს, რომელშიც ექცა 
კავკასიის რეგიონში სხვადასხვა წარმოშობისა და კულტურული განვითარების 
მოსახლეობა, შეექმნა ამ ხახლების ერთ სახელმწიფოში და ერთ პოლიტიკურ 
სივრცეში ცხოვრებისათვის იდეოლოგიური საფუძველი. 

ჩრდილოეთ კავკასიაში, ცხადია, ქართული სახელმწიფოს გავლენითა და 
ქრისტიანული კულტურის სრული დომინაციის პირობებში ვრცელდება კავკასიის 
ხალხების წარმოშობის შესახებ ლეონტი მროველისეული, ანუ ქრისტიანული 
კონცეფცია. თუმც მოგვიანო პერიოდში საქართველოს სამეფო დასუსტებისა და 
ჩრდილო კავკასიაში ისლამის გავრცელების პარალელურად ჩრდილო კავკასიის 
მოსახლეობაში ფეხს იკიდებს ჩრდილო კავკასიის მოსახლეობაში ვრცელდება მათი 
წარმოშობის შესახებ ისლამიზებული წარმოდგენები, რომლის მიხედვითაც მათი 
წინაპარი ამ ადგილებში მოვიდა სირიიდდან. საგულისხმოა, რომ ამ შემთხვევაშიც 
ჩრდილო კავკასიელები, კერძოდ, ვაინახური მოსახლეობა საკუთარ წარმოშობას 
უკავშირებს სამხრეთის რეგიონებს.

კავკასიის ერთიანობის იდეის პერიოდულად აქტუალიზება მომდევნო 
პერიოდებშიც მჭიდროდ იყო დაკავშირებული საერთო კავკასიური/რეგიონალური 
გეოპოლიტიკური ამოცანების ეფექტურად გადაჭრის სურვულთან, მათ შორის, მე-
18 საუკუნეშიც.
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შეჯამების სახით შეიძლება ითქვას, რომ კავკასიის ხალხების წარმოშოობისა თუ 
კავკასიის ერთიანობის პრობლემა ბოლო პერიოდში მრავალჯერ გახდა განხილვის 
საგანი. საკითხი მრავალშრიანია და როგორც აღვნიშნეთ მკვლევართა ნაწილის 
მიერ პრობლემის ამ სახით ფორმულირებას აშკარად გააჩნია პოლიტიკურად 
მოტივირებული მიზანდასახულობაც. ამდენად, მისი კვლევისა და შესწავლის 
პროცესში აუცილებელია სიფრთხილისა და სიფხიზლის გამოჩენა, რომ კავკასიის 
ხალხთა საერთო ეთნოგენეტიკური წარმომავლობის შესახებ არსებული 
მითებისადმი მკვლევართა ჯანსაღი ინტერესი და ერთიანი კავკასიის, საკმაოდ 
ბუნდოვანი და ორაზროვანი პოლიტიკური ნარატივი გავმიჯნოთ ერთმანეთისაგან. 

თემა: ტერიტორია და იდენტობა ქართული ჰაგიოგრაფიული ძეგლების 
მიხედვით:

მარიამ ჩხარტიშვილი - ქვეთემა: V-X სს ძეგლები.
კოლექტიურ კულტურულ იდენტობებს რამდენიმე მარკერი განსაზღვრავს. რთ-

ერთი უმნიშვნელოვანესია მათ შორის, ამ ტიპის იდენტობის საფუძველზე 
აღმოცენებული ერთობების მიერ დაკავებული ტერიტორია, უფრო ზუსტად კი, ამ 
ტერიტორიის პერცეფცია  ერთობის წევრების მიერ ანუ იდენტბის 
ტერიტორიულობა. ქართული მედიევალური საისტორიო მწერლობის (საკუთრივ 
ისტორიოგრაფიის და, აგრეთვე, ჰაგიოგრაფიის) მიხედვით თუ ვ იმსჯელებთ,  
ტერიტორიული მარკერი ქართულ იდენტობას საკმაოდ გამოკვეთილი ჰქონდა 
უძველესი დროიდანვე. ასე მაგალითად, უძველესი ქართული 
ისტორიოგრაფიული ძეგლის - „მოქცვაი ქართლიაის“ დასაწყისშივე 
განსაზღვრულია ის ტერიტორია, რომელიც მიკავშირებული იყო ქართულ ჩვენ-
ჯგუფთან. ასევე გამოკვეთილია ქართული იდენტობის ტერიტორიული 
განზომილება  წმინდა ნინოს „ცხოვრების“ არქეტიპულ რედაქციაში. ქართული 
ჩვენ-ჯგუფის  კონსოლიდაციის შემდგომ პერიოდებში ხდება საზღვრებისა და 
ტერიტორიის მნიშვნელობის კიდევ უფრო გამოკვეთა. ძველი ქართველი ავტორები  
თავიანთ თხრობას შლიან ისე, რომ მკითხველმა მხედველობის არეალიდან 
არასოდეს დაკარგოს  ქართული სამყაროს ტერტორიული განზომილება, 
ქართველთა საცხოვრისის, ამ ჩვენ-ჯგუფის მიერ დაკავებული სივრცის 
განვითარების ისტორია.  ცხადია, ეს გარემოება არ შეიძლება იყოს შემთხვევითი. 
წინა მოდერნულ ეპოქაში აღმოცენებული ქარტული იდენტობის ტერიტორიული 
მარკერი განვითარებას პოულობს ახალ დროშიც და ტერიტორია, როგორც 
ქართული იდენტობის მსაზღრელი  დღემდე ინარჩუნებს თავის მნიშნველობას.

სოფიო ქადაგიშვილი - ქვეთემა: XI-XV სს ძეგლები.
ტერიტორია ეთნიკური თუ ნაციონალური იდენტობის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი მახასიათებელია. საერთო ტერიტორიის განცდა, განსაკურებით 
აქტუალიზდება საქართველოს პოლიტიკური ერთიანობის ხანაში. ტერიტორიის 
დაფიქსირება ქმნის პოლიტიკურ და წარმოსახვით მიჯნებს ჩვენსა და სხვებს 
შორის. ტერიტორია მხოლოდ გეოგრაფიული კატეგორია არ არის, ის 
საკრალიზებულია. 

ეთნიკურობა, როგორც კოლექტიურ კულტურულ იდენტობაზე დაფუძნებული 
ერთობა, რამდენიმე განსხვავებულ კულტურულ ელემენტზე დაყრდნობით ქმნის 
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ჩვენ ჯგუფის უნიკალურობის განცდას. ქართულ საისტორიო წყაროებში 
საკრალიზებულია, როგორც ქართველთა ერთობა, ისე ქართველთა მიწა.

საერთო ტერიტორიის დაფიქსირება დამახასიათებელია XI საუკუნის ქართულ 
საისტორიო წყაროებისათვის. მატიანე ქართლისაჲ, სუმბატ დავითის ძის 
თხზულება, ლეონტი მროველის თხზულება ასახავს ქართველი ხალხის 
მისიონერულ თუ საკრალურ ბედს, ტექსტებში კი ეს ყოველივე ქართველი ხალხის 
ბიბლიური წარმომავლობასთან არის დაკავშირებული. მემატიანეები ქართველთა 
ისტორიის საზღვრის დადებით იწყებენ, ამ პროცესის მონაწილეები კი, ბიბლიური 
პერსონაჟები არიან, რომლებიც ტერიტორიის მიმართ განსაკუთრებულ ასოციაციას 
ქმნიან.

ამგვარი ინფორმაციის ისტორიულ წყაროებში მოზღვავება გასაგებიცაა, ახლად 
გაერთიანებულ სახელმწიფოს მესვეურებს დღეგრძელობისათვის სჭირდებოდათ 
საგვარეულო საკრალური ბიოგრაფიები. ეროვნული რჩეულობის განცდას უფრო 
მეტად აძლიერებდა ტერიტორიის საკრალიზება, რაც რამდენიმე გარემოებით 
აღიბეჭდება შუა საუკუნეების ქართულ წყაროებში. მაგ., მამა-პაპათა საფლავების 
დაფიქსირებით ანდა შემკობით. საფლავები ქმნის ტერიტორიულ საკრალურ 
სივრცეებს, რომელიც განამტკიცებს რჩეულობის იდეოლოგიას. ტერიტორიის 
საკრალიზებას ემსახურება წმინდანთა დანთხეული სისხლი, რაზეც აქცენტირება 
არაერთხელ გვხვდება ქართულ ისტორიულ წყაროებში, განსაკუთრებით კი 
ჰაგიოგრაფიულ თხზულებებში. და რაღა თქმა უნდა, ქართველთა ტერიტორიის 
საკრალიზების საუკეთესო მაგალითია ქრისტიანულ სამყაროში ერთ-ერთი დიდი 
სიწმინდის, ქრისტეს კვართის ქართლში დაფვლის შესახებ ცნობა, ქართველ ერს 
გამორჩეულ ერთობად წარმოაჩენდა.  

ფაქტია, X-XI  საუკუნეების ქართულ ნარატიულ წყაროებში ავტორები 
საგანგებოდ გამოკვეთენ საერთო, საკრალურ ტერიტორიასა და საზღვრებს, თუმცა, 
მატიანე ქართლისაÁ-ში, სუმბატ დავითის ძის თხზულებაში, ლეონტი მროველის 
მეფეთა ცხოვრებაში, ერთობის მთავარ მახასიათებლად ტერიტორია კი არა, არამედ 
უფრო ენა და რელიგია იკვეთება.   X-XI  საუკუნეების წყაროების ნარატივი გასდევს 
შემდეგი პერიოდის ქართულ წყაროებს, თუმცა ტერიტორიის მიმართ 
განსაკუთრებული აქცენტი აღარ ხდება XVII-XVIII საუკუნემდე. აღნიშნული 
პერიოდის ქართულ წყაროებში კარგად ჩანს ეროვნული მახასიათებლების 
გადაფასება.

განსხვავებით წინარე პერიოდისა, გვიანი შუა საუკუნეების ქართულ წყაროებში, 
ყველაზე მეტად საერთო ტერიტორიის, მამულისა და სართო წინაპრის ცნება 
იკვეთება. 

მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნულ პერიოდში  არ არსებობდა ერთიანი 
ქართული სახელმწიფო, ქართული იდენტობა საერთო საზღვრის ჭრილში არის 
წარმოჩენილი. საქართველოს ხედვა ერთიანია, ზემოაღნიშნულ ტექსტებში მეფეთა 
თუ დიდებულთა ღვაწლიც ერთიან ქართულ კონტექსტში მოიაზრება. 

ქართველი მონარქები, რომლებიც XVII-XVIII საუკუნეების თხზულების 
პერსონაჟები არიან, რომელიმე ქართული სამეფოს მმართველებად კი არა, არამედ 
საქართველოს მეფეებად მოიაზრებიან.  შეიძლება ითქვას, იქმნება საქართველოს 
სივრცითი ხატი, სადაც მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ქართველ წმინდა მეფეებს 
და დიდებულებს.  

ტრადიციული ისტორიული წყაროების გარდა, განსხვავებული აქცენტები ჩანს 
წმინდანთა ცხოვრებებშიც. თუკი ადრეული და განვითარებული შუა საუკუნეების 
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ტექსტებში, წმიდანები, უპირველეს ყოვლისა რელიგიას თავშეწირული 
პერსონაჟები არიან, აღნიშნული პერიოდის მარტიროლოგიურ თხზულებებში, 
წმინდანები ეროვნული გმირები არიან, რომელთაც თავი სრულიად 
საქართველოსთვის დადეს.

ტექსტებში ამგვარი პათოსი არც იმით არის გამოწვეული, რომ თხრობა ერთიანი 
საქართველოს პერიოდზეა და არც იმით, რომ ავტორებს ერთიან საქართველოში 
მოუწიათ ცხოვრება. ტექსტებში ასახული მასალა ცალსახად ერთიანი ქართული 
კულტურული სივრცის რეპრეზენტაციას ემსახურება, მამულისა და საერთო 
წინაპარზე აქცენტირებით. 

საინტერესოა მამულის გაგება, შუა საუკუნეების ქართულ ნარატიულ 
ტექსტებში. თანამედროვე გაგებით მამულს ვიწრო და ფართო მნიშვნელობა აქვს, 
თუცა ძალიან საინტერესოა ამ ტერმინის გააზრება შუა საუკუნის ტექსტებში, 
რომელიც არაერთხელ ფიქსირდება.

ზოგადად, ქართული წყაროებისათვის უცხო არ არის სხვადასხვა ტერმინის 
სინონიმებად დაფიქსირება,  თუმცა ეთნიკური ტერმინებზე დაკვირვებამ 
დამაფიქრა, რომ ასე მარტივადაც არ არის საქმე. რატომ აღვიქვამთ ხშირად 
ტერიტორიის და ეთნიკურ ტერმინებს სინონიმებად? სამეტყველო ენა ასახავს ჩვენს 
განცდებს და დამოკიდებულებებს თანამედროვეობაში. ეს ხშირად ქმნის ბარიერს 
ძველი ტექსტების გააზრებისას. ეთნიკური თუ ტერიტორიის ამსახველი 
ტერმინები, რომელიც დღეს სინონიმებად აღიქმება, ხშირ შემთხვევაში 
გარდამტეხი პერიოდის ტეხილებს გამოხატავს, რომელიც ერთი შეხედვით, ამ 
ტერმინებზე მიზანმიმართული კვლევის გარეშე არ ფიქსირდება. ტერიტორიაზე 
დაკვირვებისას, ცხადია ყურადღების ქვეშ მოექცა მამული, რომელიც შუა 
საუკუნეების ტექსტებში არაერთხელ ფიქსირდება და  მემკვიდრეობით მიღებული 
ტერიტორიის გამომხატველია. მამული უფრო ფართო მნიშვნელობით, კერძოდ კი, 
სამშობლოს სინონიმად გვხვდება  ჩანს გვიან შუა საუკუნეების ქართულ 
საისტორიო წყაროებში. მამული ტერიტორიის სინონიმია ილია ჭავჭავაძის 
ცნობილ ტრიადაშიც. 

როგორც ცნობილია, XIX საუკუნეში, ილ. ჭავჭავაძის ეროვნული პროგრამა  
ქართველთა მობილიზაციას სამი საუნჯის: მამულის, ენისა და სარწმუნოების  
გარშემო მოიაზრებდა, თუმცა ქართული იდენტობის ამგვარი გაგება არ არის 
მხოლოდ ჭავჭავაძისეული ინტერპრეტაცია. საქმე იმაშია, რომ ვახუშტი 
ბატონიშვილის აღწერა სამეფოსა საქართველოსა კულტურული ძეგლის გარდა, 
ფაქტობრივად წარმოადგენს XVIII საუკუნის ეროვნულ პროგრამას. იმის გარდა, 
რომ ვახუშტი ბატონიშვილი იზიარებს ლენტი მროველის ნარატივს (ვახუშტი 
ბატონიშვილი იმეორებს ქართველთა წარმომავლობის ბიბლიურ პასაჟებს, XI 
საუკუნის შემდეგ ასე ფართოდ ბიბლიური ფონი სწორედ ვახუშტი ბატონიშვილის 
ნაშრომში ჩნდება), ის ახდენს კიდეც ქართული ერთობის გადააზრებას, სადაც 
რიგითობის მიხედვით გამოყოფს სამ მნიშვნელოვან მახასიათებელს: სამშობლო 
ქვეყანას, ენა და ქრისტიან მონარქს.

ვახუშტი ბატონიშვილი მართალია სარწმუნოებას ცალკე არ გამოყოფს, თუმცა 
მის ინტერპრეტაციაში, ქრისტიანობა თავისთავად იგულისხმება. ქართული 
ერთობის საერთო განმსაზღვრელი მამული ქვეყანაა.

ტრიადის მესამე მახასიათებელში შეზრდილია მეფის ინსტიტუტი, რომელიც 
არამხოლოდ ლოიალობის სუბიექტს წარმოადგენდა, არამედ ერთიანი ქვეყნის მეფე 
ქმნიდა ქართველი ერის კონსოლიდაციის საფუძველს. საგულისხმოა ის ფაქტიც, 
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რომ მონარქი მხოლოდ მესამე მახასიათებელში ფიგურირებს. როგორ შეიძლება ეს 
აიხსნას? მართალია პოლიტიკურად დაქუცმაცებულ საქართველოში მეფე ვერ 
იქნებოდა ქართველი ერის გამაერთიანებელი, თუმცა კულტურულად 
ჰომოგენიზებულ სივრცეში სამეფო სამთავროებში ქართველი მეფეების 
საკრალიზების იდეა უცხო ფენომენს არ წარმოადგენდა. ვფიქრობ, ერთობის 
ამგვარი ფორმულირება ეთნიკური მობილიზაციის პროცესის ნიშანია, რომელსაც, 
მოგვიანებით, ი. ჭავჭავაძემ უფრო ნაციონალური ელფერი შესძინა. 

შეიძლება დაისვას კითხვა, რატომ ვხვდებით ამგვარ ჩანართებს 
განსაკუთრებულად ამ პერიოდებში? XI და XVIII საუკუნეები ემთხვევა ქართველი 
ერის მობილიზაციის სხვადასხვა პერიოდს. საკვლევ მასალამ კიდევ ერთხელ 
აჩვენა, რომ XI საუკუნის ქართული ერთობა ატარებს პრემოდერნული ერთობის 
ნიშნებს, ხოლო XVIII საუკუნეში კულტურული მობილიზაცია, რომელიც 
ტექსტებში საერთო მამულის, წინაპრის და ეროვნული გმირების გამოკვეთით 
ფიქსირდება, ნაციონალიზმის პროცესის უნიკალური მახასიათებელია.

მარინე ქადაგიძე - ქვეთემა: XVI-XVIII სს ძეგლები.
XVI-XVIII საუკუნეები საქართველოს ისტორიაში რთული მოვლენებით 

დატვირთული პერიოდია. მის ტერიტორიაზე  არსებობს რამდენიმე 
დამოუკიდებელი სამეფო-სამთავრო. დეზინტეგრაციის პროცესი ღრმავდება და 
ძლიერდებიან სათავადოები, რომლებიც მეფის ხელისუფლებას არ ემორჩილებიან, 
ისინი არ ცდილობენ დამოუკიდებელ ერთეულებად ჩამოყალიბებას, მაგრამ 
მუდმივად ეურჩებიან მეფის ხელისუფლებას. XVI-XVIII სს-ში საქართველოს 
სამხრეთ-აღმოსავლეთით ჩამოყალიბებულ სეფიანთა იმპერიასთან პერმანენტული 
დაპირისპირება ჰქონდა. 

XVIII ს-ის ბოლოს საქართველოს მოსახლეობა მძიმე მდგომარეობაში იყო და 
ეკონომიკური სირთულეების გამო, კლებას განიცდიდა. 1783 წლის ქართლ-კახეთსა 
და რუსეთს შორის დადებული ტრაქტატის მიუხედავად, რუსეთის იმპერია არ 
ჩქარობდა საქართველოსთვის სამხედრო დახმარების გაწევას. 1795 წელს  თბილისს 
აღა-მაჰმად ხანი შეესია და ააოხრა. ამ დროისათვის რუსეთის მთავრობამ უკვე 
მიიღო გადაწყვეტილება აღმოსავლეთ საქართველოს ანექსიის შესახებ. 1799 წ. 
რუსებმა ისევ შემოიყვანეს საქართველოში თავისი ჯარები. გიორგი XII-ის 
გარდაცვალების შემდეგ კი, 1801 წელს გამოიცა რუსეთის იმპერატორის, 
ალექსანდრე I-ის მანიფესტი ქართლ-კახეთის სამეფოს გაუქმებისა და რუსეთთან 
შეერთების შესახებ.

ასე დაიწყო საქართველოში რუსული მმართველობის ერა.

3. მიმართულება:

ავთანდილ სონღულაშვილი - თემა: სასაზღვრო პრობლემები და პოლიტიკური 
კონფლიქტები საქართველოში პოსტსაბჭოთა პერიოდში (2004-2008 წწ.).

ნაშრომი შდგება ოთხი თავის, 20 პარაგრაფისა და დასკვნისაგან. მდიდარი 
სამეცნიერო ლიტერატურისა და დოკუმენტური წყაროების საფუძველზე, 
შესწავლილია ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ 
საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები. განხილულია სასაზღრო 
დავები, დავით-გარეჯის საკითხი ქართულ-აზერბაიჯანულ ურთიერთობებში. 
ცალკე ადგილი ეთმობა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის შფასებას.
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ვაჟა კიკნაძე - თემა: საქართველოსა და კავკასიის ერების ტერიტორიულ-
ადმინისტრაციული მოწყობის საკითხი XIX ს. მეორე ნახევრის ჟურნალების: 
„საქართველოს მოამბის“, „ივერიის“ და „დროების“ ფურცლებზე. 1874 წ. ჟენევის ე. 
წ. „კავკასიის მოღვაწეთა“ კონგრესი და მისი დადგენილებები.

ნაშრომში განხილულია ის შედარებით მწირი მასალა, რაც ამ თვალსაზრისით,  
მითითებულ პრესაშია გაბნეული. დასახელებული პრესის გარდა, დამატებით 
გაანალიზირებული გვაქვს პარიზში 1903-1905 წწ. გამომავალი ჟურნალის - 
„საქართველოს“ მასალები, საქართველოს ავტონომიური მოწყობის შესახებ 
(რუსეთის სახელმწიფოს შემადგენლობაში). „საქართველოს მოამბის“, ფურცლებზე 
ყურადღებას იქცევს ი. ოქრომჭედლიშვილის სტატია (1863 წლის №6), რომელიც 
თურქეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები სომხური დიასპორისთვის შემუშავებულ 
თვითმმართველობის პროექტს ეხება. მართალია, პროექტი სომხურ დიასპორას და 
თურქეთს ეხება, მაგრამ ჟურნალის რედაქციის განცხადებით, უცხოეთის შესახებ 
მსჯელობაში, საჭირბოროტო საკითხები, ქართველმა მკითხველმა, თავის ქვეყანას 
უნდა დაუკავშიროს. ამჯერად, სწორედ ამ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. 
განხილული გვაქვს 1874 წლის ჟენევაში გამართული საზოგადო მოღვაწეთა 
კონგრესის დადგენილება საქართველოს მომავალი ავტონომიური მოწყობის 
შესახებ და ამ იდეის მოწინააღმდეგე „ხალხოსნების“ არგუმენტები. 

ალექსანდრე დაუშვილი - თემა: საქართველოს საზღვრების საკითხი პირველი 
მსოფლიო ომის პერიოდში (1914-1918 წწ.); გეოგრაფიული, პოლიტიკური,  
სოციალური,  ეკონომიკური და ეთნო-კულტურული კონტექსტი, საერობო 
პროექტები და საზღვრების პრობლემა.

ახალი საარქივო დოკუმენტების (კავკასიის მეფისნაცვლის კანცელარია, 
თბილისის ადგილობრივი თვითმმართველობა და სხვა), პერიოდული პრესის 
(გაზეთები: „კავკაზი“, „ახალი ივერია,“ „თანამედროვე აზრი“, „ახალი კვალი“, 
„ცნობის ფურცელი“ და სხვა), საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ისტორიოგრაფიის 
კრიტიკული შესწავლის საფუძველზე, ნაშრომში განხილულია პრობლემის 
ისტორიოგრაფიული,  გეოგრაფიული, პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური 
და ეთნოკულტურული ასპექტები, წარმოჩენილია საერობო პროექტები და 
საზღვრების პრობლემა. გამორჩეული ყურადღება ეთმობა დისკურსს I მსოფლიო 
ომის პირობებში საზღვრების გადასინჯვის, ომის შედეგებით საზღვრების ახალი 
კონფიგურაციის ფორმირების საკითხს ქართულ საზოგადოებრივ აზროვნებაში, 
რაც აისახა კიდეც ქართულ პრესაში – გამოკვეთილია ქართველების 
დამოკიდებულება თურქეთის შემადგენლობაში მყოფი ლაზეთის და მისი 
პოლიტიკური მომავლის შესახებ.

ნაჩვენებია საქართველოს საზოგადოების პოლიტიკური ორიენტაციის საკითხი 
და ამ კონტექსში ქართულ ისტორიოგრაფიაში პირველად  ფართოდ არის 
განხილული თბილისში 1914 წლის ნოემბერში რუსეთის იმპერატორის ნიკოლოზ 
II სტუმრობა, საქართველოს საზოგადოებრივი აზრის დამოკიდებულება ამ 
სტუმრობასთან და ამასთან დაკავშირული ფსიქო-სოციალური ასპექტები.

დიდი ყურადღება ეთმობა საქართველოს პოლიტიკური პარტიების 
დამოკიდებულებას ომის მიმდინარეობის, მისი  შედეგებისადმი, ომში ჩართული 
სახელმწიფოების პოლიტიკური ხელმძღვანელობისადმი. შესწავლილია როგორც 
პრორუსული, ისე ანტირუსული პოლიტიკური მიმართულებები, მათი საქმიანობა, 
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ნაჩვენებია რისკები და ამ რისკებისადმი ქართული საზოგადოებრიობის 
დამოკიდებულების ხარისხი.

სპეციალურ პარაგრაფში შესწავლილია  ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების 
საკითხები, პრობლემები, მათი გამომწვევი მიზეზები, საზოგადოების სხვადასხვა 
ფენის დამოკიდებულება ამ საკითხებთან. როგორც დასტურდება ეკონომიკური 
კრიზისის პირველი ნიშნები საქართველორში ძალიან მალე გამოვლინდა, პირველ 
რიგში ის გამოიწვია რუსეთის ცენტრალური ხელისუფლების მიერ 
გამოცხადებულმია ე. წ. „მშრალმა კანონმა“, რამაც სერიოზული პრობლემები 
შეუქმნა ქვეყნის ძირითად სამეურნეო დარგს – მეღვინეობას.

შესწავლილია შიმშილის გამოვლენის შემთხვევები, სახელმწიფოს 
მოუმზადებლობა ხანგრძლივი ომისათვის და დასავლეთ საქართველოს 
მოსახლეობის გაჭირვებული მდგომარეობა. დეტალურად არის განხილული 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობა ამ მიმარითულებით.

ნაჩვენებია ქართველების მონაწილეობა I მსოფლიო ომში, კავკასიის ფრონტზე 
მიმდინარე ამბები და ქართველებისა და სხვა ეთნიკური ჯგუფების 
დამოკიდებულება ომისადმი. გამოკვლეულია ომის პერიოდში აჭარის 
მოსახლეობის მიმართ განხორციელებული რეპრესიების მიზეზები. ეს მოვლენები 
გაანალიზებულია ქართული პრესის მასალების მიხედვით.

განხილულია სომხების პრობლემა სამხრეთ კავკასიაში და I მსოფლიო ომის 
პერიოდში, შესწავლილია თურქეთში სომხების რეპრესიების შედეგების 
მნიშვნელობა საქართველოსთვის.

ნაშრომში წარმოჩენილია ომის წლებში კულტურულ-საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების (სკოლის, თეატრების, საქველმოქმედო ღონეისძიებებისა და ა. 
შ.) მნიშვნელობა და მათი საქმიანობის შედეგები.

ელდარ ბუბულაშვილი - თემა: ქართველი კათოლიკეების, ქართველი 
მაჰმადიანებისა და არაქართველ რელიგიურ-კონფესიური ჯგუფების 
კარტოგრაფია და საზღვრები (XIX-XXI სს. პირველი მეოთხედი), მათი ეთნიკურ-
რელიგიური იდენტობა და რუსეთისა და საბჭოთა ხელისუფლების პოლიტიკა მათ 
მიმართ.

წარმოდგენილი საკითხის განხილვა ეთმობა ჩვენი  ეკლესიის ძნელბედობით 
ხანას XIX-XX საუკუნის პირველი ოცეულს,  როდესაც  რუსეთის იმპერიის მიერ 
საქართველოს ეკლესიას ავტოკეფალია, ხოლო ქვეყანას კი, დამოუკიდებლობა 
დაკარგული ჰქონდა და XX - XXI საუკუნეებს, როდესაც  საბჭოთა რეჟიმის დროს 
ეკლესია მძიმე წნეხის ქვეშ იმყოფებოდა. ნაშრომის ამავე ნაწილში განხილულია, 
თუ როგორი კეთილმყოფელი გავლენა იქონია XX საუკუნის უკანასკნელ 
ათწლეულში საბჭოთა რეჟიმის დამხობამ და დამოუკიდებელი 
სახელმწიფოებრიობის აღდგენამ. დასახელებული დიდი პოლიტიკური 
ცვლილებების ფონზე, ნაშრომში  წარმოდგენილია ქართველი კათოლიკეების, 
ქართველი მაჰმადიანებისა და არაქართველ რელიგიურ-კონფესიური ჯგუფების 
კარტოგრაფია და საზღვრები.

ისტორიულად ქართველ კათოლიკეთა განსახლების არეალი მთელ 
საქართველოს მოიცავდა. ევროპელი კათოლიკე მისიონერების ქადაგებით ისინი 
არსებობდნენ სამეგრელოში, გურიაში, იმერეთში, კახეთში, ქართლში და სამხრეთ 
საქართველოში. თავდაპირველად კათოლიკე მისიონერების წყალობით XVI-XVIII 
საუკუნეებში ქართველ კათოლიკეთა რიცხვი განსაკუთრებით დიდი იყო სამხრეთ 
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საქართველოს იმ ნაწილში, რომელიც თურქ-ოსმალების მიერ იყო დაპყრობილი. 
ამის მიზეზი გახდა ის, რომ თურქ-ოსმალები ევროპის ქვეყნების შიშით არ 
ზღუდავდნენ საქართველოს ამ ნაწილში ევროპელი კათოლიკე მისიონერების 
საქმიანობას. აქ მცხოვრები ქართველი მოსახლეობის დიდი ნაწილი საქართველოს 
სხვა მხარეებში გადასახლდა, ნაწილმა მაჰმადიანობა მიიღო, ხოლო მოსახლეობის 
ნაწილი ევროპელი მისიონერების ქადაგებით კათოლიკობას ეზიარა. 
თავდაპირველად ისინი რომის პაპის თანხმობის წირვა-ლოცვას ქართული რიტით 
წარმართავდნენ, მაგრამ  XVII საუკუნის ბოლოსა და XVIII საუკუნის დასაწყისში 
თურქეთის ხელისუფლების ხელშეწყობით ოსმალეთის უღელქვეშ მყოფი 
ქართველების მწყემსმთავრობა ითავეს თურქეთის შიდა რაიონებიდან ჩამოსულმა 
სომეხმა უნითორმა ბერებმა, რომლებმაც ქართველ კათოლიკეებს აუკრძალეს 
ქართულ ენაზე წირვა-ლოცვის ჩატარება და სომხურ ენაზე აიძულებდნენ წირვის 
დაყენება. მათ იმასაც მიაღწიეს, რომ ვატიკანიც კი დაითანხმეს, რომ ქართველ 
კათოლიკეებს სომხურად უნდა ეწირათ. მდგომარეობა მას შემდეგ უფრო 
გართულდა, როცა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის გაუქმების შემდეგ 
რუსეთის ხელისუფლებამ სამხრეთ საქართველოს დიდი ნაწილი შემოიერთა. 
სომხებმა ახალ ხელისუფლებასთან შეთანხმებით დაიწყეს საქართველოს ამ 
ძირძველ კუთხეში ქართველი კათოლიკეებისათვის სომხურად წირვის დაყენება.

 XIX საუკუნის 30-იანი წლებიდან ამ პროცესმა მასიური სახე მიიღო, რასაც დიდი 
უკმაყოფილება მოჰყვა ამ კუთხის მოსახლეობის მხრიდან. საქართველოს 
გასაბჭოების შემდეგ ემიგრაციაში წასული ქართველი კათოლიკეები მძიმე 
მდგომარეობაში ჩავარდნენ. ჩვენს მიერ 2019 წელს ვატიკანიდან ჩამოტანილი ახალი 
საარქივო მასალებით ირკვევა, რომ პოლონეთსა და საფრანგეთში დამკვიდრებული 
ქართველი კათოლიკეები მოითხოვდნენ ქართველი პატრს და წირვა-ლოცვის 
ქართულ ენაზე დაყენება. 

მძიმე იყო ქართველ მაჰმადიანთა მდგომარეობაც.     საბჭოთა ხელისუფლების 
დროს  მაჰმადიანი ქართველების მიმართ დამოკიდებულება არაერთგვაროვანი 
გახდა, განსაკუთრებით ეს შეეხო სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრებლებს. მეორე 
მსოფლიო ომის დროს ამ კუთხიდან გაასახლეს მაჰმადიანები შუა აზიაში, მათ 
რიცხვში იყვნენ ქართველი მაჰმადიანებიც.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში სხვადასხვა დროს ცხოვრობდნენ 
ეთნიკურად სხვადასხვა ეროვნების მაჰმადიანები, რომელთა განსახლების არეალი 
ამჟამად საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებს მოიცავს. ზოგიერთი მათგანი დღეს 
საქართველოში აღარ ცხოვრობს. ასეთი გახლავთ თარაქამები, რომლებიც 
დასახლებული იყვნენ სამხრეთ საქართველოში.  მე-20 საუკუნის 40-იანი წლების 
დასაწყისში საკავშირო ხელისუფლების მიერ ისინი საქართველოდან გაასახლეს. 
გარდა ამისა, საქართველოში, კერძოდ ქვემო ქართლში არის მაჰმადიანების 
დასახლება, რომელიც აზერბაიჯანელი ეროვნების სახით არის წარმოდგენილი. 
მათმა უმრავლესობამ არ იცის ქართული სახელმწოფო ენა. ბოლო პერიოდში ამ 
მხრივ გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა ამ საკითხის მოსაგვარებლად.

საქართველოში გავრცელებული იყო დუხობორების, მალაკნების, ბაბტისტების, 
ორმოცდაათიანელების და სხვა რელიგიური მიმდინარეობები. ამ ბოლო დროს 
მათი რიცხვი საკმაოდ გაიზარდა. გაჩნდა ისეთი რელიგიური ჯგუფები, 
რომელებშიც ქართველებიც ფართო სახით არიან წარმოდგენილი. ზემოთ 
ჩამოთვლილი სექტების გარდა, საქართველოში დამკვიდრებული არიან 
ევანგელისტები, ადვენტისტები და სხვადსხვა სექტის წარმომადგენლები. 
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მართალია მათი რაოდენობა მცირეა, მაგრამ დაფიქსირება მაინც აუცილებელ 
პირობად მიგვაჩნია. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში არსებული რელიგიური 
დაჯგუფებების დიდი ნაწილის საქმიანობა სათანადოდ არ არის შესწავლილი. არ 
ხდება სახელმწიფოს მიერ მათი გაკონტროლება, თუ რა საქმიანობას ეწევიან ისინი 
და სხვა. 

ზემოთ ჩამოთვლილ რელიგიურ მიმდინარეობებს შორის აღსანიშნავია 
ეროვნებით სომეხი, სომხის რჯულის წარმომადგენლების არეალის დაფიქსირება. 
ამჟამდ სომხურ ეკლესია, რომლის ცენტრი ეჩმიაძინში მდებარეობს საქართველოში 
წარმოდგენილია ერთი ეპარქიის სახით, რომლის ეპისკოპოსი თბილისში იმყოფება. 
სომხური მონოფიზიტური მრევლი განსახლების არეალი არის თბილისი, სადაც 
მათ აქვთ მოქმედი ორი სომხური ეკლესია. ამ მრევლის დიდი ნაწილი 
დასახლებულია ძირითადად ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, სადაც თითოელ 
სოფელს აქვს მოქმედი ეკლესია. ასეთივე დასახლება არსებობს ნინოწმინდაში, 
ახალციხეში. ცნობილია, რომ სამხრეთ საქართველოში სომხური მოსახლეობა 
მეცხრამეტე საუკუნის 30-იან წლებში ჩნდება თურქეთიდან რუსეთის 
ხელისუფლების მიერ გადმოსახლებული სომხების ხარჯზე. გარდა აღნიშნულისა, 
სომხებს ეკლესია აქვთ ბათუმში, ქუთაისში და საქართველოს სხვადსახვა კუთხეში.

    უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში მცხოვრებ სომხების ნაწილი აღიარებს 
კათოლიკურ სარწმუნოებას. ისინი თავდაპირველად ექვემდებარეოდნენ 
საქართველოს კათოლიკური საეპისკოსპოსოს ვიზიტატორს, ამჟამდ კი, 
ექვემდებარებიან სომხეთში არსებულ სომხურ კათოლიკურ საეპისკოპოსოს.

დასკვნის სახით დავძენთ, რომ ჩვენ მიერ განხილული საკითხი ფრიად 
აქტუალურია. საქართველოში მოქმედი სხვადასხვა რელიგიური ორგანიზაციების 
კარტოგრაფიის ჩვენება დიდად წაადგება სახელმწიფო პოლიტიკას, როგორც 
პოლიტიკური, ისე სოციალ-ეკონომიკური თვალსაზრისით. 

ნიკოლოზ ჯავახიშვილი - თემა:  საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 
(1918-1921 წწ.) დარაიონების ისტორიული და პოლიტიკური საფუძვლები.

ამ გამოკვლევის სტრუქტურა შინაარსობრივად ოთხ თავად ჩამოყალიბდა. იგი 
შედგება შემდეგი ნაწილებისაგან: შესავალი; თავი I. საქართველოს ტერიტორიის 
ადმინისტრაციული დაყოფა და მსჯელობა მის მომავალ დარაიონებაზე სახელმწი-
ფოებრიობის აღდგენამდე (1918 წლის 26 მაისამდე); თავი II. საქართველოს დემოკ-
რატიული რესპუბლიკის აღმოსავლეთი ნაწილის დარაიონების ისტორიულ-პო-
ლიტიკური საფუძვლები და მეზობელ ქვეყნებთან წარმოქმნილი სასაზღვრო 
პრობლემები; თავი III. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დასავლეთი 
ნაწილის დარაიონების ისტორიულ-პოლიტიკური საფუძვლები და მეზობელ 
ქვეყნებთან წარმოქმნილი სასაზღვრო პრობლემები; თავი IV. საქართველოს 
დემოკრატიული რესპუბლიკის სამხრეთ-დასავლეთი ნაწილის დარაიონების 
ისტორიულ-პოლიტიკური საფუძვლები და მეზობელ ქვეყნებთან წარმოქმნილი სა-
საზღვრო პრობლემები;  დამოწმებული წყაროებისა და ლიტერატურის სია.

სათანადო წყაროებსა და ლიტერატურაზე დაყრდნობით დადგენილია, რომ  
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლებამ შეძლო გაეტარებინა 
გარკვეული ღონისძიებანი ძველი ადმინისტრაციული სტრუქტურების გასაუქმებ-
ლად და ახლის ჩამოსაყალიბებლად.

1919 წლის 30 იანვარს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი „საგუბერნიო 
ადმინისტრატიულ დაწესებულებათა გაუქმებისა და ადმინისტრაციის 
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ინსპექტორის თანამდებობის დაარსებისა“. ამ კანონის თანახმად, გაუქმდა 
თბილისისა და ქუთაისის გუბერნიები, თუმცა სამაზრო დაყოფა კვლავ 
შენარჩუნდა. საგულისხმოა, რომ ეს კანონი არ გავრცელდა სოხუმისა და სოჭის 
ოლქებზე.  

1918 წლის 9 ივლისს საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო კანონი „საგუბერ-
ნიო საგლეხო საქმეთა საკრებულოების და მომრიგებელ შუამავალთა ინსტიტუტის 
გაუქმებისა“. ამ კანონით გაუქმდა თბილისისა და ქუთაისის საგუბერნიო საგლეხო 
საქმეთა საკრებულოები, ასევე, მომრიგებელ შუამავალთა და მათ მოენეთა 
(თარჯიმნების) თანამდებობანი თბილისისა და ქუთაისის გუბერნიებსა და 
ზაქათალისა და სოხუმის ოლქებში. მომრიგებელ შუამავალთა საქმეები შესანახად 
დროებით გადაეცა სათანადო მაზრების კომისრებს, ხოლო საგუბერნიო საგლეხო 
საკრებულოების საქმეები - გუბერნიების კომისრებს - შემდგომში სათანადო 
დაწესებულებათათვის გადასაცემად.

იმავე წლის 2 აგვისტოს საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო კანონი „საგუ-
ბერნიო საოლქო და სამაზრო ადმინისტრაციის შტატისა“. ამ კანონის მიხედვით, 
თბილისის გუბერნიას უნდა ჰყოლოდა ერთი საგუბერნიო კომისარი - ორი თანაშემ-
წით, შვიდ მაზრას - თითო სამაზრო კომისარი, შვიდი უფროსი და სამი უმცროსი 
თანაშემწით და 32 სარაიონო კომისარი, ქუთაისის გუბერნიას უნდა ჰყოლოდა 
ერთი საგუბერნიო კომისარი - ერთი თანაშემწით, შვიდ მაზრას - თითო სამაზრო 
კომისარი, შვიდი თანაშემწით და 24 სარაიონო კომისარი. სოხუმის ოლქს უნდა 
ჰყოლოდა ერთი საოლქო კომისარი - ერთი თანაშემწით და 4 სარაიონო კომისარი,  
ხოლო ზაქათალის ოლქს - ერთი საოლქო კომისარი - ერთი თანაშემწით და 4 
სარაიონო კომისარი. განისაზღვრა მათი სახელფასო ანაზღაურებაც.    

იმავე წლის 3 დეკემბერს საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო კანონი 
„ერობათათვის დახმარებისა“. ამ კანონით სახელმწიფო ხაზინას დაეკისრა 4 
მილიონი მანეთის გაღება საერობო რეფორმისათვის საჭირო ხარჯის გასაწევად.

1919 წლის 30 იანვარს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი „საგუბერნიო 
ადმინისტრატიულ დაწესებულებათა გაუქმებისა და ადმინისტრაციის 
ინსპექტორის თანამდებობის დაარსებისა“. ამ კანონის თანახმად, საქართველოში 
გაუქმდა თბილისისა და ქუთაისის გუბერნიები, თუმცა მანამდე არსებული 
სამაზრო დაყოფა კვლავ შენარჩუნდა.

სავარაუდოა, რომ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა 
ემზადებოდა სრულმასშტაბიანი ადმინისტრაციული რეფორმის განსახორციელებ-
ლად, რასაც ხელი შეუშალა საბჭოთა რუსეთის არმიის შემოჭრამ და ჩვენი ქვეყნის 
იძულებითმა გასაბჭოებამ. ამაზე მიუთითებს ის ფაქტი, რომ მთავრობის დავალე-
ბით, 1920 წელს პავლე ინგოროყვამ მოამზადა ჩვენი ქვეყნის ადმინისტრაციული 
რეფორმის პროექტი, რომლის განხორციელებაც ვერ მოესწრო. 

ფრიად საყურადღებოა იმავე ნაშრომის მოგვიანებით გადამუშავებული ვერსია, 
სახელწოდებით: „საქართველოს რაიონები“, რომლის ავტორისეული, საბეჭდ 
მანქანაზე 1928 წელს გადაბეჭდილი 253 გვერდი, სათანადო რუკასთან ერთად, 
დაცულია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში. 

ჩვენი წინამდებარე გამოკვლევისათვის პავლე ინგოროყვას ნაშრომის მნიშვნე-
ლობა განსაკუთრებით დიდია იმის გამო, რომ მასზე მუშაობა ავტორმა ფაქტობ-
რივად პირველი რესპუბლიკის არსებობის პერიოდში დაიწყო. ნაშრომის პირველ 
ნაწილში მოცემულია საქართველოს რაიონების ზოგადი მიმოხილვა, ხოლო მეორე 
ნაწილში - აღწერა. მათ ახლავს დანართიც. საქართველოს დარაიონების სქემები 
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განხილულია ბუნებრივ-გეოგრაფიული და ეკონომიკური ფაქტორების 
გათვალისწინებით.  ეს ხელნაბეჭდი ნაშრომი გამოსაცემად მოამზადა და 2019 წელს 
შესავალი წერილით ცალკე წიგნად გამოიცა.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა რომ სათანადო 
ყურადღებას ანიჭებდა ჩვენი ქვეყნის ხელახალ ადმინისტრაციული დაყოფას, ამაზე 
მეტყველებს 1921 წელს მიღებული პირველი კონსტიტუციის პირველივე თავში 
ჩაწერილი VII მუხლი, რომელშიც ვკითხულობთ: „ადმინისტრაციული დაყოფა და 
თვითმართველ ერთეულთა საზღვრების დაწესება და შეცვლა სწარმოებს მხოლოდ 
კანონმდებლობითის წესით“.

ნაშრომში გათვალისწინებული და გამოყენებულია აღნიშნულ თემაზე არსებუ-
ლი ძირითადი წყაროები და სამეცნიერო ლიტერატურა, რომელთა მნიშვნელოვანი 
ნაწილი სამეცნიერო ბრუნვაში პირველად შემოდის.

ლელა მიქიაშვილი - თემა: აღმოსავლეთ საქართველოს მოწყობის რუსული 
მოდელი (XIX საუკუნის I მესამედი).

XIX საუკუნის დამდეგს საქართველომ დაკარგა სახელმწიფოებრივი 
დამოუკიდებლობა და ბაგრატიონთა მრავალსაუკუნოვანმა დინასტიამაც შეწყვიტა 
არსებობა. პირველი დარტყმა ქართლ-კახეთის სამეფოზე განხორციელდა და აქ  
რუსული სამხედრო-საოკუპაციო მმართველობა დამყარდა. იმ პერიოდისათვის 
საქართველოს ტერიტორიისა და საზღვრების ერთიანი მიმოხილვის პირველ 
მცდელობად მიჩნეულია ვახუშტი ბაგრატიონის მიერ 1735-1745 წწ-ში შედგენილი 
რუკები, რომლებსაც XVIII ს-ის ბოლოდან   XIX ს-ის პირველ ნახევრამდე რუსეთის 
იმპერია აქტიურად იყენებდა და მათ საფუძველზე შექმნილ ასლებს სამხრეთის  
ქვეყნებთან პოლიტიკური ურთიერთობისას სარწმუნო კარტოგრაფიული 
დოკუმენტის მნიშვნელობას ანიჭებდა. ამის მაგალითია რუსეთის სამხედრო-
სამეცნიერო არქივში დაცული საქართელოს 1743 წლის რუკის ასლი (№505 
«Иверская земля») და რუსეთის ელჩის - ს. ბურნაშევის მიერ 1784 (ან 1786) წელს 
შედგენილი რუკები. ამ კარტოგრაფიულ მასალის საფუძველზე შეიმუშავეს 
აღმოსავლეთ საქართველოს მოწყობის რუსული მოდელი, რომლის თანახმად 
ქართლ-კახეთის ტერიტორია დაიყო 5 მაზრად:  ლორის (სამაზრო ქალაქი 
თბილისი), გორის, დუშეთის, თელავისა და სიღნაღის მაზრები. თათრული 
მოსახლეობისათვის შეიქმნა ე. წ. დისტანციები - ბორჩალოს, ყაზახის, შამშადილოს, 
ბამბაკისა და შორაგელის. ამ დისტანციებს განაგებდნენ სამხედრო-საოლქო 
უფროსები და მათი თანაშემწეები -  კომენდანტები და სასამართლო/საპოლიციო 
მოხელეები. ნაშრომში განხილული და დახასიათებულია საქართველოში რუსეთის 
მიერ დანიშნულ მთავარმმართველთა მოღვაწეობა და ამ ფონზე ქვეყნის 
პოლიტიკურ ცხოვრებაში განვითარებული მოვლენები. 

ქეთევან მანია - თემა: ყირიმის ომი (1853-1856 წწ.) და მისი შედეგების ასახვა 
საქართველოს პოლიტიკურ, გეოგრაფიულ საზღვრებზე. ქართული სამთავროები 
და რუსეთის იმპერიის სასაზღვრო პოლიტიკა კავკასიის სამეფისნაცვლოს 
ფარგლებში (XIX ს.).

წლიურ ნაშრომში წარმოდგენილია ყირიმის ომის (1853-1856 წწ.) შედეგების 
ასახვა საქართველოს პოლიტიკურ და გეოგრაფიულ საზღვრებზე. 
გაანალიზებულია რუსეთის იმპერიის სასაზღვრო პოლიტიკა: თუ როგორ 
ცდილობდა რუსეთი არსებულ საზღვრებში განმტკიცება-გაფართოებას, როგორი 
იყო იმპერიის სასაზღვრო პოლიტიკის თავისებურებები და როგორ აისახა 
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საქართველოს ტერიტორიის ისტორიულ საზღვრებზე, რა ცვლილებები განიცადა 
შიდა და გარე საზღვრებმა. განხილულია სასაზღვრო პოლიტიკასთან და 
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული საზღვრების ფორმირებასთან 
დაკავშირებული პრობლემები; საკითხი შესწავლილია სამეცნიერო 
ლიტერატურაზე, წყაროებსა და დოკუმენტებზე დაყრდნობით. 

გია გელაშვილი - თემა: ლოურენს ოლიფანტი XIX საუკუნის 50-იანი წლების 
საქართველოს შესახებ (I ნაწილის თარგმანი კომენტარებით).

ამჯერად ჩვენ წარმოვადგენთ მოგზაურის ბიოგრაფიას და წიგნის ერთ ნაწილს, 
რომელიც ეხება აფხაზეთს, ინგურის ბრძოლას, სამეგრელოში შესვლას და 
ურთიერთობებს ამ მხარეთა მმართველებთან. გეგმაშია ოლიფანტის მთელი 
ნაშრომის თარგმნა, რომელიც შეიცავს თხუთმეტ თავს, შესავალსა და დამატებებს. 

ლოურენს ოლიფანტი (1829-1888) დიპლომატი, მოგზაური და მისტიკოსი იყო 
ერთადერთი შვილი სერ ანტონი ოლიფანტისა და მარია კემპბელის. ის დაიბადა 
კეიპტაუნში. 1846-48 წლებში ოჯახმა იმოგზაურა საფრანგეთში, გერმანიაში, 
იტალიის ალპებში და საბერძნეთში. ცეილონში დაბრუნებისას, სადაც მამამისი 
1839 წლიდან იყო უმაღლესი მოსამართლე, ლოურენსი მიიწვიეს ადვოკატურაში. 
1851 წელს ინგლისშია დედასთან ერთად და ეუფლება სამართალს. 1852 წელს 
ოსვალდ სმითთან ერთად ესტუმრა სანკტ-პეტერბურგს, ნიჟნი ნოვგოროდსა და 
ბოლოს ყირიმს. აქ ისინი ფარულად შევიდნენ სევასტოპოლში და შეადგინეს 
იქაური სიმაგრეების ჩანახაზები. ლოურენსმა 1853 წელს გამოაქვეყნა თავისი 
მოგზაურობის ერთი ნაწილის ანგარიში - „შავი ზღვის რუსული სანაპიროები 1852 
წლის შემოდგომით“. ყირიმის ომის მოახლოებასთან ერთად, ამ წიგნს საგანგებო 
ინტერესი დაეთმო და ოთხჯერ გამოიცა. ასევე დაიწერა ინფორმაცია „დეილი 
ნიუსისთვის“. შემდეგ ის მსახურობს აშშ-სა და კანადაში, ხოლო 1855 წელს ისევ 
ინგლისშია და შესთავაზა მთავრობას ექსპედიციის მოწყობა ყარსის 
დასახმარებლად ჩერქეზეთისა და ამიერკავკასიის პროვინციების გავლით. 
პირადად სთხოვა საგარეო საქმეთა მინისტრს, ლორდ კლარენდონს, გაეგზავნა ის 
პერსონალური მისიით შამილთან, რომლის თანადგომა რუსების წინააღმდეგ 
დაიცავდა ბრიტანულ რაზმებს. კლარენდონმა მას მხოლოდ რეკომენდაცია გაუწია 
კონსტანტინოპოლელ ელჩთან, ლორდ სტრაფორდ დე რედკლიფთან. ეს 
უკანასკნელი კი მიდიოდა ყირიმში, სადაც ოლიფანტიც გაიყოლა. აქ მან თვალი 
შეავლო სევასტოპოლის ალყას. მართალია, თავისი გეგმა ვერ შეასრულა, მაგრამ 
ელჩმა დართო ნება გაჰყოლოდა საელჩოს წევრებს ჩერქეზეთის სანაპიროს 
დასაზვერად. ტრაპიზონში მათ გაცნობილი ჰყავდათ თურქი სარდალი ომერ ფაშა. 
ოლიფანტი, რომელიც კარგ ურთიერთობაში იყო ომერ ფაშასთან, შეუერთდა მის 
ძალებს და დაესაწრო ინგურის ბრძოლას, ასევე შევიდა სამეგრელოში. ყარსის 
დაცემამ ეს ექსპედიცია უნაყოფო გახადა. უკან სვლის დროს ოლიფანტმა საკმაო 
ხიფათი და ავადმყოფობა გამოიარა და საბოლოოდ 1855 წლის ბოლოს დაბრუნდა 
ინგლისში. ამ ექსპედიციას უძღვნა მან წიგნი „თურქული არმიის ამიერკავკასიური 
კამპანია ომერ ფაშას მეთაურობით“, რომელიც გამოიცა ლონდონში 1856 წელს. 
ამასთან ის მოქმედებდა როგორც „ტაიმსის“ კორესპონდენტი. 

ამის შემდეგ ის ბევრს მოგზაურობს სხვადასხვა მისიებში თუ პირადად: იყო 
ჩინეთში, იაპონიასა და კორეაში (1857, 1861), ჩერნოგორიაში (1861), კორფუზე 
(1862), ჰერცეგოვინაში, პოლონეთში და მოლდავეთში (1863). შემდეგ ის 
სიცოცხლის ბოლომდე საქმიანად ხშირადაა აშშ-სა და კანადაში. 1865 წელს აირჩიეს 
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პარლამენტში, რომლიდანაც გავიდა 1867 წელს. იყო „ტაიმსის“ კორესპონდენტი 
საფრანგეთ-პრუსიის ომისას (1870). 1882 წელს ეგვიპტესა და პალესტინაშია.

ლოურენსი დაქორწინდა 1872 წელს ლონდონში 26 წლის ალის კემპბელზე, 
რომელიც გარდაეცვალა ციებით 1887 წელს. მეორედ იქორწინა 1888 წლის 16 
აგვისტოს როზამონდ დეილ ოუენზე, მაგრამ მალე თვით გარდაიცვალა ფილტვის 
კიბოთი 1888 წლის 22 დეკემბერს. 

ლოურენს ოლიფანტი არის მრავალი სტატიის, პამფლეტის თუ შრომის ავტორი.
ოლიფანტს ჰქონდა სპირიტუალიზმის რწმენა, თუმცა მისმა რელიგიურმა 

მისტიციზმმა არ დაუჩრდილა მისი თვისებები: მას ახასიათებენ როგორც ჭკვიან 
ფინანსისტს, მომხიბლავ მამაკაცს, ბრწყინვალე მწერალსა და ჟურნალისტს, 
ნათელი გონების ბიზნესმენს. მდიდარმა თავგადასავლიანმა კარიერამ დიდი 
გამოცდილება და ცოდნა დაუგროვა. იყო ძალზე მიღებული საზოგადოებაში. 
უყვარდათ უბრალოებისა და გულთბილობისთვის, მრავალმხრივი ინტელექტისა 
და სიმპათიური ხასიათის გამო. [ბიოგრაფიული ცნობები ამოვიღეთ ლესლი 
სტეფენის მიმოხილვიდან ანნე ტეილორის წიგნისა - „ლოურენს ოლიფანტი“ 
(1982)].  

ლოურენს ოლიფანტის წიგნი „თურქული არმიის ამიერკავკასიური კამპანია 
ომერ ფაშას მეთაურობით“ საინტერესოა ქართველი მკვლევარებისთვის, რადგან 
მასში მოცემულია 1855 წელს ომერ ფაშას ცნობილი შემოსევა-ლაშქრობის უშუალო 
სურათი, მითითებულია თარიღები, რაც აზუსტებს ცნობილი მოვლენების 
განვითარების დროსა და ჩარჩოებს.  ავტორი, როგორც მონაწილე და 
თვითმხილველი ამ ლაშქრობისა, წარმოადგენს მეტად საყურადღებო 
პირველწყაროს შექმნილი ვითარების აღწერისას. როგორც ავტორი ამბობს, იგი 
ომერ ფაშას სუხუმში დახვდა და, იქიდან მოყოლებული, კამპანიის დასრულებამდე 
მასთან იყო სხვა ინგლისელ და ფრანგ სამხედრო, თუ დიპლომატიურ 
პიროვნებებთან ერთად. ედმუნდ სპენსერისგან განსხვავებით, ოლიფანტი 
აფხაზებს გამოყოფს ჩერქრზებისგან; იცის მისი მოსახლეობის სარწმუნოებრივი 
ხაზით დაყოფა,  რიცხოვნება და ორიენტაცია. გარდა აფხაზეთის მიდამოთა თუ 
მდგომარეობის დასურათებისა (სუხუმ-კალე, დრანდა, კელასური, ოჩამჩირე, 
ბომბორას სანადირო ნაკრძალი), ჩვენს ყურადღებას განსაკუთრებით იქცევს 
მიხეილ შარვაშიძის პიროვნება. ოლიფანტი დეტალურად აღწერს მიხეილისა და 
მისი ამალის გარეგნობას, საკმაოდ დაკვირვებით გადმოგვცემს მის პოლიტიკურ 
ხედვას; „ის ხომ ორ მხეცს შორის მოექცა - რუსეთსა და თურქ  ომერ ფაშას შორის“; 
ამდენად ძნელი იყო მისი არჩევანი. (წიგნს თან ერთვის მიხეილ შარვაშიძის 
პორტრეტი - გ.გ.). 

როგორც ინგლისის პოლიტიკის გამტარებელი, ოლიფანტი ყველგან ამჟღავნებს 
რუსეთის ბატონობის გადაგდების სურვილს კავკასიიდან. ამიტომაც შენიშნავს 
მწუხარებით, რომ ყარსის დაკარგვამ ომერ ფაშას ექსპედიციასაც დაუკარგა აზრი. 

ოლიფანტი ეხება მოსახლეობის ყოფით პირობებსაც: აღწერს ღვინის დაწურვას, 
საწნახელს; აგრეთვე ურმის (საზიდრის) სახეობას, ასევე საცხოვრებლის ტიპებს.  
ინგურის ბრძოლის ვრცელ პერიპეტიებს, რასაც ავტორი ურთავს მებრძოლ მხარეთა 
განლაგების სქემას. გარდა ზემოაღნიშნულისა, ოლიფანტი ძალზე ვრცლად და 
საინტერესოდ აღწერს სამეგრელოს ვითარებას, მის მმართველობას, მეგრულ 
მილიციას, ურთიერთობას აფხაზებთან, თურქებთან, რუსეთთან. ავტორი ასევე 
ეხება საქართველოს მხარეების (იმერეთის, გურიის, ქართლის - გეორგიის) 
მდგომარეობას და რუსეთთან დამოკიდებულებას.
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არჩილ კოხრეიძე - თემა: საბჭოთა საქართველოს საზღვრები (1936-1991 წ.წ.): 
საქართველოს დარაიონების პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური 
საფუძვლები.

წლიურ ნაშრომში განხილულია საქართველოს საზღვრები 1936-1991 წლებში, 
ის ცვლილებები, რომლებიც ამ დროს განიცადა საქართველომ, კერძოდ, ქლუხორის 
რაიონის შექმნა საქართველოს ფარგლებში და შემდეგ (1955 წელს) მისი დაბრუნება 
რუსეთის ფედერაციისათვის. ასევე, თბილისისა და ქუთაისის ოლქების შექმნა. 
მათი შექმნისა და გაუქმების მიზეზები; ზვიად გამსახურდიას დროს ე. წ. „სამხრეთ 
ოსეთის“ ავტონომიური რესპუბლიკის გაუქმება და შემდგომ - 2007 წლიდან მისი 
აღდგენის ისტორია.

მზია ტყავაშვილი - თემა: აფხაზეთის სამთავროს გეოგრაფიული, პოლიტიკური, 
სოციალური,  ეთნო–კულტურული საზღვრები 1840-1856 წწ.
     საკითხის შესწავლისთვის წყაროთმცოდნეობითი ბაზის როლი შეასრულა 
კავკასიის არქეოგრაფიული აქტების მე-8, მე-9 და მე-10 ტომებში გამოქვეყნებულმა 
ოფიციალურმა დოკუმენტებმა და რუსი და უცხოელი მოგზაურებისა და 
მეცნიერების გამოკვლევებმა, რომლებმაც კავკასიაში მოგზაურობისას მიღებული 
შთაბეჭდილებები მონოგრაფიების სახით გამოაქვეყნეს და მე-19 საუკუნის 40-50-
იანი წლების აფხაზეთის შესახებ უნიკალური ინფორმაცია დატოვეს. 
განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს რუსი პოლიტიკოსებისა და კავკასიის 
ადმინისტრაციის მოხელეების (გოლოვინის, ვორონცოვის) ოფიციალურ 
წერილებში აფხაზეთის სამთავროს პოლიტიკური და ეთნიკური საზღვრების 
შესახებ არსებული ცნობები.
     წლიურ ნაშრომში დეტალურადაა განხილული 1840 წლის ლონდონის 
საერთაშორისო ხელშეკრულებაში აფხაზეთთან დაკავშირებული 
გადაწყვეტილებები და რუსეთის, ოსმალეთის, სპარსეთისა და ევროპული 
სახელმწიფოების დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი. 
     აღნიშნულ პერიოდში აფხაზეთის სამთავროს პოლიტიკური საზღვარი 
ჩრდილოეთის მიმართულებით არ იცვლება: ის კავკასიონის ქედს მიუყვებოდა.
      რაც შეეხება დასავლეთის საზღვარს, რომელიც1840 წლამდე გაგრის ქედს 
მიუყვებოდა. მას შემდეგ, რაც ადრიანოპოლის ზავით რუსეთმა შავი ზღვის 
ჩრდილო-აღმოსავლეთი სანაპირო დე-იურე შეიერთა და აქ ციხესიმაგრეები ააშენა, 
ადმინისტრაციული რეფორმა გაატარა, ტერიტორია მდ. ყუბანის შესართავიდან 
მდ. ჩოლოქამდე, ასევე აფხაზეთი და წებელდა შევიდა შავი ზღვის სანაპირო ხაზის 
სისტემაში (მის ხელმძღვანელად დაინიშნა ნ. რაევსკი), რომელიც ორ 
განყოფილებად გაიყო. აფხაზეთი შევიდა მე-2 განყოფილებაში. 1840 წელს შავი 
ზღვის სანაპირო ხაზის რეორგანიზაცია განხორციელდა. აფხაზეთი მე-3 
განყოფილებაში შევიდა.
    სამურზაყანოს მფლობელობის საკითხი, ანუ აფხაზეთის აღმოსავლეთის 
საზღვარი, აფხაზეთსა და სამეგრელოს შორის საუკუნეების განმავლობაში იყო 
მუდმივი დავის საგანი. 1840 წლის თებერვალში რუსეთის ხელისუფლებამ 
სამურზაყანო, ტერიტორია მდ. ენგურსა და მდ. ღალიძგას შორის, ჩამოართვა 
სამეგრელოს მთავარს და აქ რუსული მმართველობა შემოიღო. შეიქმნა 
სამურზაყანოს საბოქაულო, რომელიც ქუთაისის გუბერნატორს ემორჩილებოდა.
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     მე-19 საუკუნის 40-იან წლებში რუსეთმა მთელი რიგი ნავსადგურები ჩამოართვა 
აფხაზეთის მთავარს. 
     ამ პერიოდში, აფხაზეთი კვლავ აბჟუად, აფხაზეთად, ბზიფად და წებელდის 
ოლქებადაა დაყოფილი. მათი საზღვრები მხოლოდ უმნიშვნელოდ იცვლება.
     კავკასიური ადმინისტრაცია განსაკუთრებით წებელდის დაუმორჩილებელი 
საზოგადოების მიმართ იჩენდა ინტერესს. ნაშრომში ყურადღება გამახვილებულია 
აფხაზეთის სამთავროს ადმინისტრაციული ერთეულებისა და მთავარი 
საგვარეულოების სამფლობელოების შესახებ.

ირინა არაბიძე - თემა: კულტურული მემკვიდრეობის ეთნიკური კუთვნილების 
საკითხი საქართველოს სამხრეთ საზღვრებზე.

წლიურ ნაშრომში განხილულია 1921 წლიდან საქართველოს სამხრეთის 
საზღვართან დაკავშირებით განხორციელებული ცვლილებები; 1991 წელს 
საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ პერიოდში (შეიქმნა 1994 წ. 31 
დეკემბერს) მოქმედი საზღვრის დამდგენი კომისიის მუშაობის ზოგიერთი 
დეტალი.  

ნაშრომში მოხმობილია მიხეილ ჯავახიშვილისა და ეპისკოპოს სტეფანეს (ვასილ 
კარბელაშვილი) აზრები, ზოგადად სახელმწიფოსთვის და კერძოდ, საქართვე-
ლოსთვის თავისი ბუნებრივი, ისტორიული საზღვრებით შემოფარგვლის 
მნიშვნელობის შესახებ. ისტორიული ძეგლების კვლევისათვის სხვა ნაშრომებთან 
ერთად გამოვიყენე თეიმურაზ ბარნაველის წიგნში - საქართველოს სსრ კულტურის 
ძეგლები აყვანილი სახელმწიფო დაცვაზე (თბილისი, 1959) - არსებული ძეგლების 
ნუსხა, რომელიც ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის მიერ მანამდე 
გამოქვეყნებულთა შორის ყველაზე სრულად ნუსხად არის შეფასებული. 
აღნიშნული ჩამონათვალი დღეისათვის ოფიციალურად გამოქვეყნებულ ნუსხას 
შევუდარე და მათგან სასაზღვრო ძეგლები გამოვყავი.

საქართველოს სამხრეთით მდებარე სასაზღვრო ძეგლები შემდეგ 
მუნიციპალიტეტებშია განლაგებული: ხელვაჩაური, ქედა, შუახევი, ხულო, 
ადიგენი, ახალციხე, ასპინძა, ახალქალაქი, ნინოწმინდა, დმანისი, ბოლნისი, 
მარნეული, გარდაბანი, საგარეჯო. ნაშრომში, ძირითადად, აღნიშნული 
მუნიციპალიტეტების სასაზღვრო ციხე-სიმაგრეების, ეკლესია-მონასტრების, 
ხიდებისა და ჯამე-მეჩეთების შესახებ ვსაუბრობ.

განხილული გვაქვს დავით გარეჯის მრავალმთის მონასტრებთან: უდაბნოსა და 
ჩიჩხიტურთან საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის გავლების ირგვლივ 
განვითარებული მოვლენები.

დავით გარეჯელის ლავრის არქიმანდრიტ კირიონის (ონიანი) მიერ 
შესრულებული გარეჯის მრავალმთის მონასტერთა ჩამონათვალი, რომელიც 
თვითონ მამა კირიონმა გადმომცა, სამეცნიერო ლიტერატურაში არსებულს 
შევუდარე და გამოვლენილი განსხვავებების ახსნას შევეცადე. საკითხზე მუშაობას  
ვაგრძელებ.

ნატო სონღულაშვილი - თემა: საქართველოს სასაზღვრო საკითხი  და ეროვნული 
იდენტობა საბჭოთა პერიოდში (1940-1991 წწ.) - მეოცე საუკუნის 60-იანი წლები.

1921 წლიდან მოყოლებული საბჭოთა ხელისუფლების წარმომადგენლები 
სკოლების რაოდენობის გაზრდას დიდ ყურადღებას აქცევენ, თუმცა მათ იყენებენ 
საკუთარი მიზნების მისაღწევად. საზოგადოების პოლიტიკური „აღზრდა“ მათი 
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მთავარი ამოსავალი პრინციპი ხდება. საზოგადოება მეორე უკიდურესობაში 
აღმოჩნდა. ქართული პოლიტიკური ელიტა ემიგრაციაშია და იქიდან იბრძვის, 
საქართველოში საბჭოთა იდეები მკვიდრდება. 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 ხორციელდებოდა: 1. ბრძოლა საბჭოთა რეჟიმის 
წინააღმდეგ და 2. დასავლური სახელმწიფოების მხარდაჭერის მოპოვების 
სურვილი დასახული გეგმის განსახორციელებლად. მართალია, საქართველოს 
მრავალსაუკუნოვანი სწრაფვის გამოხატულება დასავლეთთან ურთიერთობა 
დაემყარებინა შედგა 1918-1921 წლებში და მიუხედავად იმისა, რომ 1921 წელს 
საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს დაპყრობას შედეგად მოყვა ეროვნული 
ხელისუფლების ემიგრაციაში წასვლა, მთელი 70-წლიანი პერიოდი ნათელი 
მაგალითია ამ ორმხრივი კავშირის დადასტურებისა. დასავლეთის სახელმწიფოთა 
ლიდერები, წარმომადგენლები ღიად და ხაზგასმით აღნიშნავდნენ საქართველოს 
დამოუკიდებლობის აუცილებლობას, გამოხატავდნენ მხარდაჭერას ქართველი 
ემიგრანტების მიმართ, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგმული 
საქართველოს განთავისუფლების გზაზე, უმთავრესად გამოხატული ეროვნულ-
განმათავისუფლებელ მოძრაობით, ეს იქნებოდა შეიარაღებული ფორმით თუ 
იდეოლოგიურად ძირითად შემთხვევაში საქართველოში თუ საზღვარგარეთ 
მყოფი ქართველების ერთიანობით გამოიხატებოდა.

შორენა მურუსიძე - თემა:  სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საზღვების 
საკითხი 1921-1991 წწ.

თემაში ყურადღება გამახვილდება რამდენიმე საკითხზე: 1. რატომ და რა 
მიზნით იქმნებოდა საბჭოთა კავშირში ავტონომიური ერთეულები? როგორი იყო 
მათი შექმნის დინამიკა მოკავშირე რესპუბლიკებში? ავტონომიერბის შემქნის 
საკითხი XX ს-ის 20-აინ წლებში საბჭოთა ხელისუფლების ეროვნული პოლიტიკის 
ნაწილი იყო და მიზნად ისახავდა მცირე ეთნოსების  იდენტობის დასაცვასა და 
შესანარჩუნებას; 2. რატომ იქცა ავტონომიური ერთეულები ე. წ. ნელი მოქმედების 
ნაღმებად მოკავშირე რესპუბლიკების, მათ შორის, საქართველოსთვის?  
ავტონომიური რესპუბლიკები და ოლქები არ ემთხვეოდა მცირე ეთნოსების 
კომპაქტურად დასახლების საზღვრებს. საქართველოში შექმნილი ავტონომიების 
საზღვრებში ხელისუფლებამ მოაქცია ქართველებით დასახლებული 
ტერიტორიებიც. ამ ფაქტმა და არასწორმა ეროვნულმა პოლიტიკამ მოგვიანებით 
ეთნოკონფლიქტების გაჩენისა და გაღვივებისთვის ნიადაგი შექმნა; 3. როგორ 
შეიქმნა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საზღვრები? რა სირთულეები 
ახლდა თან? ეს საკითხი საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე 
აქტუალური თემაა. შესაბამისად, დიდია მკვლევართა დაინტერესება. საკითხის 
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ისრგვილ არსებობს, როგორც ქართული, ასევე, უცხოური ლიტერატურა, 
გამოვლენილი და გამოქვეყნებულია საარქივო დოკუმენტები. არსებული 
ლიტერატუ-რისა და დოკუმენტების დამუშავების საფუძველზე, შევისწავლით 
როგორ შეიქმნა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი და რა ცვლილებები 
ხდებოდა წლების განმავლობაში?

4.  მიმართულება:

თემა: ქართველი ხალხის ეთნო-კულტურული ურთიერთობები ჩრდილო-
აღმოსავლეთ კავკასიის ხალხებთან:

როლანდ თოფჩიშვილი - ქვეთემა: ეთნიკური ურთიერთობებისა და მიგრაციის 
პრობლემები.

ქართველ ხალხს საუკუნეების მანძილზე ინტენსიური ურთიერთობები გააჩნდა 
კავკასიის ხალხებთან. ეს ურთიერთობები მოიცავდა ყოფის ყველა სფეროს. 
ინტენსიური იყო მიგრაციული პროცესები. მიგრაციულ პროცესებს კი თან სდევდა 
ეთნიკური პროცესები. ბუნებრივია, საკუთარ ეთნიკურ ერთობას მოწყვეტილი და 
სხვა ეთნიკურ ერთობაში შესული ეთნიკურ თავისთავადობას კარგავდა და სხვა 
ეთნოსის ნაწილი ხდებოდა. საუკუნეების განმავლობაში ბევრი ქართველი მთიელი 
(ხევსურები, ფშავლები, მოხევეები, მთიულები, გუდამაყრელები...) სახლდებოდა 
ჩრდილოეთ კავკასიაში (ვაინახებში, დაღესტნის ხელახებში). გადასახლების 
მიზეზი სხვადასხვა იყო; შეიძლება დავასახელოთ მიწის სიმცირე, თემისადმი 
დაპირისპირება... თავის მხრივ, ჩრდილო-აღმოსავლეთ კავკასიელები 
გადმოდიოდნენ როგორც მეზობელ ქართველ მთიელებთან, ისე საქართველოს 
ბარში, განსაკუთრებით კახეთში. ინტენსიური იყო ლეკების მიგრაცია აღმოსავლეთ 
კახეთში (საინგილოში), რაც უფრო გახშირდა XVII საუკუნიდან. ამ მიგრაციის 
შედეგად საინგილოში ეთნიკურ უმრავლესობად ლეკები იქცნენ. ლეკების 
აღმოსავლეთ კახეთში დასახლებამ კი გამოიწვია ადგილობრივი ქართველი 
გლეხების გარკვეული ნაწილის გალეკება და ა.შ. 

ლავრენტი ჯანიაშვილი - ქვეთემა:  ურთიერთობები სამეურნეო სფეროში.   
ქართველ მთილეთა (ხევსურების) სამეურნეო ურთიერთობას ჩრდილო 

კავკასიის ხალხებთან (ნახური მოდგმის ე. წ. ქისტებთან) მრავალსაუკუნოვანი 
ისტორია აქვს და მთლიანად უკავშირდებოდა კონკრეტულ ისტორიულ პერიდში 
(შუა საუკუნეები, რუსეთის ცარისზმის ეპოქა, საბჭოთა პერიოდი, დღევანდელობა) 
არსებულ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ კონიუნქტურას. ჩრდილო აღმოსავლეთ 
კავკასიის სამეურნეო ყოფა არაერთხელ მოქცეულა კავკასიოლოგიით 
დაინტერესებულ ცალკეულ მკვლევართა ყურადღების არეალში. შეიძლება ითქვას 
რომ, ემპირიული მონაცემები XX საუკუნის 90-იან წლებამდე გამოწვლილვითაა 
დაფიქსირებული და გაანალიზებული საბჭოთა ეთნოგრაფიული სკოლის 
წარმომადგენლების მიერ. გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან განვითარებულმა 
სოციოპოლიტიკურმა კატაკლიზმებმა გარკვეულწილად შეაფერხა ამ 
მიმართულებით კვლევა. ამავე დროს არასტაბილური გარემო არ შეიძლებოდა 
სათანადოდ არ ასახულიყო ტრადიციული ყოფის ყველა კომპონენტზე. 
მდგომარეობას ართულებს ის რომ,  დღეისათვის არსებული პოლიტიკური 
კონიუნქტურის პირობებში ამ მიმართებით სრულფასოვანი საველე კვლევის 
წარმოება შეუძლებელია. ამიტომ დასახული ამოცანის შესრულებისათვის წლიურ 
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ნაშრომში ძირითადად გამომენეულია 2022 წელს ხევსურეთის ეთნოგრაფიულ 
ესპედიციაში მოპოვებული მასალა, ასევე  სამეცნიერო ლიტერატურაში, 
ელექტრონულსა და ბეჭვდით მედიაში გამოქვეყნებული მასალა.

ნაშრომში მიმოხილულია მიწათმოქმედების ტრადიციული დარგები 
მესაქონლეობა, ასევე საოჯახო მეურნეობის სხვა დარგები, ხელოსნობა, ნადირობა 
და ა. შ. მიწათმოქმედება დაკავშირებული იყო კლიმატურ და ვერტიკალურ-
ზონალურ სიტუაციასთან, ამის მიხედვით იცვლებოდა სამიწათმოქმედო 
კულტურების სახეობები და მათი მოცულობა და როლი   ჩრდილო კავკასიისა და 
საქართველოს მოსახლეობის მეურნეობაში. ლანდშაფტური თავისებურებები  
(მთის ფერდობები) და მკაცრი კლიმატი განაპირობებდა მიწათმოქმედების 
წარმოებისათვის საჭირო შრომის დიდ დანახარჯს, ტრადიციული წესების 
შემონახულობას (მაგ ტერასების მოწყობა), მექანიზაციის შეზღუდვას 
(შეუძლებელი ხდებოდა ტრაქტორისა და კომბაინის გამოყენება და ა. შ.). ამის 
მიუხედავად, მე-19 საუკუნის ბოლოდან დაიწყო ახალი მცენარეული კულტურების 
(მაგ., კარტოფილის), და გარკვეული ტექნოლოგიური მიღწევების დანერგვის 
პროცესი. რამაც კიდევ უფრო ფართო ხასიათი მიიღო პოსტსაბჭიურ პერიოდში. 
ნაშრომში მოცემულია ჩრდილოკავკასიელი მეზობლების მიწათმოქმედების  
წარმოების წესისა და სამეურნეო კულტურების შედარება ხევსურთა ანალოგიურ 
მონაცემებთან. 

როგორც ჩრდილო კავკასიის, ისევე მისი მიმდებარე ქართული ტერიტორიის 
მაცხოვრებლებისათვის დამახასიათებელია მეურნეობის სიმბიოზურობა, 
რომელიც ძირითადად მესაქონლეობითა და მიწათმოქმედებითაა წარმოდგენილი. 
მესაქონლეობას ყველგან მნიშვნელოვანი როლი აქვს. ჩრდილო-აღმოსავლეთ 
კავკასიის მესაქონლეობაში მცირე მასშტაბით არის გავრცელებული წვრილფეხა 
(მეცხვარეობა, მეთხევეობა) და უფრო მეტად მსხვილფეხა (მეძროხეობა და 
მეცხენეობა) მესაქონლეობა. მესაქონლეობა, ძირითადად, საიალაღო ხასიათს 
ატარებს, სადაც წვრილფეხა და მსხვილფეხა პირუტყვი გაყოფილია. 
საქართველოში (ხევსურეში) წამყვანია მაინც მსხვილფეხა მესაქონლეობა, თუმცა 
მცირე მასშტაბით წვრილფეხა მესაქონლეობაც გვხვდება. ისტორიულდ საკმაოდ 
ფართო მასშტაბი ჰქონდა ჩრდილო კავკასიიდან პირუტყვის (ძროხის, ცხენების) 
გადმოყვანას. ხზშირი ყო ორივე მხრიდან მეკობრეობაც.

ცალკე უნდა აღინიშნოს  ჩრდილო კავკასიელთა სავაჭრო და ხელოსნური 
ურთიერთობა ქართულ პროვინციებთან. შემოჰქონდათ ხელოსნური ნაწარმი, 
მაუდი, ქსოვილი, ბეწვეული ასევე პირუტყვი. სანაცვლოდ გაჰქონდათ 
სხვადასხზვა საქონელი. განსაკუთრებით ხშირი იყო ქისტი ხელოსნების 
დაქირევება თავადაცვითი ნაგებობების (კოშკების) მშენებლობაზე.

სამეურნეო-ეკონომიკურმა ურთიერთობამ, რომელიც მე-19 საუკუნემდე და  
იმპერიულ (ცარისტული) პერიოდში არსებობდა, ძლიერი  ტრანსფორმაცია 
განიცადა საბჭოთა ხელისუფლების პირობებში. კერძოდ, კომუნისტური 
ხელისუფლების მიერ ხევსურთა დიდი ნაწილის ბარში ჩამოსახლების შედეგად, 
თითქმის მთლიანად დაიცალა სოფლები, დაკნინდა ტრადიციული მეურნეობის 
დარგები დავიწყებას მიეცა საუკუნეების მანძილზე, მეზობელ ჩრდილოკავკასიელ 
ქისტებთან, ჩამოყალიბებული სამეურნეო-ეკონომიკური კავშიტრები. 
პოსტსაბჭოურ პერიოდში რაც საქართველოს სახელმწიფოს  ჩამოყალიბებას და აქ 
საქართველოსა და რფ-ს სახელმწიფო საზღვრის შექმნას უკავშირდება. ნაშრომში 
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გაანალიზებულია ამ ტრანსფორმაციის განმაპირებებელი პოლიტიკური, 
ეკონომიკური და კულტურული ფაქტორები.

სალომე ოქრუაშვილი - ქვეთემა:  სოციალური ურთიერთობები.
მოცემული საკითხის მიზანს წარმოადგენს XIX საუკუნის ბოლოს და XX 

საუკუნის  დასაწყისში რამოდენიმე ჩრდილო-აღმოსავლეთ კავკასიელი ხალხის 
(ჩეჩნები და ინგუშები) ხევსურებთან და თუშებთან  ეთნოკულტურული 
ურთიერთობის შესწავლა.

აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში  ხევსურეთი და თუშეთი, ფშავთან 
ერთად, თავისი სოციალური ყოფით საინტერესო კუთხეებია. გეოგრაფიულ-
ბუნებრივი თვალსაზრისით ხევსურეთი, თუშეთი მაღალმთიანი მხარეებია.

აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში თუშეთი შედგება 4 ისტორიული 
თემისაგან – წოვა, გომეწარი, ჩაღმა და პირიქითა თუშეთი. აღმოსავლეთ 
საქართველოს მთიანეთში კავკასიონის კალთებზე ხევსურეთი არხოტის, შატილის 
ხეობებს (ახლ. დუშეთის რ-ნის სოფელი საბჭო) და არაგვის ხეობას მოიცავს. მისი 
ადრინდელი სახელწოდება ფხოვი იყო (ფშავთან ერთად), XI ს-დან იხსენება 
ხევსურეთად.

როგორც ჩანს, თუშებსა და ხევსურებს ჩეჩნებთან და ინგუშებთან ურთიერთობის 
დიდი ხნის ისტორია აქვთ. მათ კულტურულ-ეკონომიკური და პოლიტიკური 
კავშირები ჰქონდათ. განვითარებული ჰქონდათ ვაჭრობაც. სოციალური 
ცხოვრების ურთიერთობის საკითხები ძირითადად „კაცების საკითხი“ ე. ი. 
საქმიანობა იყო, რომელიც თემის ინტერესებს ემსახურებოდა. ასევე 
განვითარებული იყო სტუმარ-მასპინძლობისა და მეგობრების ჩვეულებები.

ნათია ჯალაბაძე - ქვეთემა:  საზღვრის  საკითხი ფოლკლორში.
ნაშრომი ეხება  საქართველოს   ჩრდილო-აღმოსავლეთ   სასაზღვრო  ზოლში   

მცხოვრებ ქართველთა და მათ მეზობელ კავკასიელ ხალხთა ეთნოკულტურულ  
ურთიერთობებს და ფოლკლორული მონაცემების საფუძველზე წარმოჩენილია 
როგორც ეთნიკური, ისე ტერიტორიული საზღვრების საკითხი. მოძიებული და 
გაანალიზებულია ხალხურ გადმოცემებში, თქმულებებში,  ლეგენდებში, ლექსებსა 
თუ ზღაპრებში  შემონახული ინფორმაცია საზღვრების  და მასთან დაკავშირებული 
პრობლემების შესახებ. 

საქართველოს საზღვრის ჩრდილო-აღმოსავლეთი მონაკვეთი ხევსურეთს, და 
თუშეთს, ესადაგება. შესაბამისად, მათი მოსაზღვრე რესპუბლიკების  ჩეჩნეთისა და 
ინგუშეთის მიმდებარე არეალს. ქართველ მთიელთა ფოლკლორში მრავლად არის 
მათი მეზობელ ხალხებთან ურთიერთობის ამსახველი ნარატივები, 
განსაკუთრებით საგმირო ხასიათის ზეპირსიტყვაობის ნიმუშებში, ის ტრადიციები, 
რაც საკვლევი  რეგიონის მოსახლეობის ყოფისთვის არის დამახასიათებელი. ამ 
კუთხეების წარმომადგენელთა ფოლკლორი საკმაოდ მდიდარია  და უხვად 
შეიცავს ინფორმაციას მოსაზღვრე ხალხების სხვადასხვა მიმართულებით 
ურთიერთობის შესახებ.   დადასტურებულია ამ ხალხებს შორის მჭიდრო 
ეკონომიკური, სამეურნეო და სოციალური კავშირები. ძალზე მნიშვნელოვანია ის 
მონაცემები, რაც საკვლევ ეთნიკურ ჯუფთა წარმომდგენლების ტერიტორიაზე 
დავას ეხება. ეს  განსაკუთრებულ როლს ითამაშებს სადავო საზღვრების 
პრობლემების მოგვარების საქმეში. მით უმეტეს, როდესაც საბჭოთა კავშირის 
დაშლის შემდგომ რუსეთის მიერ მეზობელი  სახელმწიფოების ტერიტორიის 
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მიტაცების მცდელობებს 1990-იანი წალების შემდგომ შეეწირა ხევსურეთისა და 
თუშეთის გარკვეული ტერიტორიები და დღეს ის უკანონოდ  მეზობელი 
სახელმწიფოების კუთვნილებად ითვლება.

ნაშრომში სწორედ ამ ტიპის ინფორმაციის შემცველ ფოლკლორულ ნიმუშებზეა 
გამახვილებული ყურადღება.

ირმა კვაშილავა - ქვეთემა: ურთიერთობები სულიერი კულტურის სფეროში.
კავკასიის ხელხების კულტურული ერთიანობის იდეა ემყარება პოლიტიკურ 

თუ სოციალურ-ეკონომიკურ კავშირებს. როგორც მონათესავე ხალხებს, მათ 
ეთნოგენეტიკური წარმომავლობაც აერთიანებთ. გარდა ამისა, საქართველოს 
რუსეთის ფედერაციაში შემავალ ჩრდილო კავკასიის სახელმწიფოებთან საერთო 
საზღვარი გააჩნია. მაგ., ვაინახებს-ჩეჩნებსა და ინგუშებს ხევსურეთი და თუშეთი 
ემეზობლება. ნაშრომი ასახავს საქართველოში მიმდინარე იმ ეთნოკულტურულ 
პროცესებს, რაც მოჰყვა კავკასიაში ახალი დამოუკიდებელი სახელმწიფოების 
ფორმირებას. სასაზღვრო ზოლში მყოფი სოციუმის თავისებურებები თავს იჩენს 
ისეთ სფეროში, როგორიცაა რელიგია, ტრადიციული ფასეულობები, ყოფითი წეს-
ჩვეულებები, რაც ანთროპოლოგიური, ლინგვისტური, ეთნოგრაფიული თვალსაზ-
რისით სისტემატიური კვლევის ობიექტს წარმოადგენს.

მიმდინარე წელს, კავკასიის ეთნოოლოგიის განყოფილებამ, ამ მიზნით მოაწყო 
ექსპედიცია შატილისა და არხოტის სოფლებში. მოპოვებული ეთნოგრაფიული 
მასალის გაანალიზება მცირე წვლილს მაინც შეიტანს, სასაზღვრო ზოლის 
სპეციფიკური საკითხების გაშუქებაში.

გიორგი ავთანდილაშვილი - ქვეთემა: ურთიერთობები  მატერიალური კულტურის 
სფეროში.

საუკუნეების განმავლობაში ქართველი ხალხს ინტენსიური ურთიერთობა 
ჰქონდა კავკასიის სხვადასხვა ხალხებთან. ხშირი კონტაქტები და მისვლა-მოსვლა 
ჰქონდათ ჩრდილო-აღმოსავლეთ კავკასიის ხალხებთან - ჩეჩენ-ინგუშებთან, 
ოსებთან, ქისტებთან და დაღესტნელებთან. დასტურდება არაერთი საერთო, თუ 
მსგავსი კულტურის ელემენტი მატერიალური კულტურის სფეროში. ხევსურების 
და ვაინახური მოდგმის ჯგუფების საცხოვრებელი და სამეურნეო ნაგებობები 
ძალიან ბევრ მსგავსებას ამჟღავნებს. აქ სამშენებლო კონსტრუქციებში ძირითადად, 
ქვა გამოიყენებებოდა. მსგავსი იყო სოფლების დასახლების ტიპი და თავდაცვითი 
ნაგებობები, ამ მსგავსებას ძირითადად, მსგავსი ბუნებრივ-გეოგრაფიული  გარემო 
განაპირობებდა. ამას გარდა, მსგავსი მატერიალური კულტურა განპირობებული 
იყო ორმხრივი ხშირი მიგრაციული პროცესებითაც.  

დავით ჭითანავა - ქვეთემა:  ნათესაური ურთიერთობები.
მიმდინარე წლის საკვლევ თემას წარმოადგენს ნათესაური ურთიერთობების  

შესწავლა საქართველოს მოსაზღვრე ჩრდილო-აღმოსავლეთ კავკასიის ხალხებთან. 
ნაშრომში განხილულია საქართველოს მოსაზღვრე ხალხებთან:  ჩეჩენ-ინგუშებთან, 
ოსებთან, ქისტებთან და დაღესტნელებთან ეთნო-კულტურული ურთიერთობები. 
ამ ურთიერთობებს, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური, ისე წმინდა ნათესაურ-
გენეტიკური თვალსაზრისით ხანგრძლივი ისტორია აქვს და კავკასიის ხალხთა 
ეთნოგენეზის შესწავლის საკითხში ერთ-ერთი საკვანძო მნიშვნელობისაა.
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საკვლევი თემა, ძირითადად, ნათესაურ ურთიერთობათა ჭრილში წარიმართა. 
ცენტრალური კავკასიის ხალხებთან (ძირითადად ჩეჩენ-ინგუშებთან, ოსებთან და 
დაღესტნელებთან) უძველესი კავშირები განსაკუთრებით მოხევეებთან, 
თუშებთან, წოვა-თუშებთან, ხევსურებთან გამოიკვეთა სხვადასხვა 
მიმართულებით. ეს რეგიონები უშუალოდ ესაზღვრება ამ ხალხებით 
განსახლებულ ტერიტორიას, ისინი მუდმივი კავშირურთიერთობებს 
ინარჩუნებდნენ არა მარტო შუა საუკუნეებში, არამედ ანტიკურ ხანშიც. 
აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთიდან ჩრდილო კავკასიაში გამავალთა შორის 
ყველაზე გამოყენებადი იყო ნახისტან-საქართველოს დამაკავშირებელი ცნობილი 
გადასასვლელები-დარიალის, ხუნალდის და არღუნის. ხულანდის გადასასვლელს 
მივყავართ თუშეთში, ფარსმაზე, ხოლო არღუნისას-ხევსურეთში, პანკისის 
ხეობაში. ყველაზე მთავარი გადასასვლელი არის დარიალის, სადაც არის 
საქართველოს სამხედრო გზა. საქართველოში, კერძოდ თუშეთში ცნობილია 
ნახების ძველი დასახლებები-ხთისო, დიკლო, ჩეშო, ჩონთიო, პარემე.

ნაშრომში, ყურადღებაა გამახვილებული ქართველთა და კავკასიელ ხალხთა 
ნათესაობაზე უძველესი დროიდან და კონკრეტულად ვაინახების, ქისტების, 
თუშების, წოვა-თუშების, ხევსურების წარმოშობაზე.

ვაინახურ-ქართულ ურთიერთობაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს 
გვარების წარმოშობას, რომელთა გადმოცემებში მათი ქართული წარმომავლობა 
ფიგურირებს. განსაკუთრებით საინტერესოა თუშების-წაღმა-თუშების და წოვა-
თუშების ნათესაობის აღმნიშვნელი ტერმინების ურთიერთმიმართება, რაც 
აჩვენებს იმას, რომ მათ ქართულ სამყაროში განიცადეს ინტეგრაცია, რამდენადაც 
ვაინახური უკანა პლანზეა გადაწეული.

სათანადო ყურადღებაა გამახვილებული თუშების ეთნოგენეზის პრობლემებზე, 
რამდენადაც თანამედროვე თუშური მოსახლეობა ენობრივად განსხვავებულ ორ 
ჯგუფად იყოფა: წაღმა-თუშებად და წოვა-თუშებად. წაღმა-თუშები ერთენოვანნი 
არიან, მეტყველებენ ქართული ენის თუშურ დიალექტზე, რომელიც 
ლინგვისტურად ფშაურ, ხევსურულ და მოხევურ დიალექტებთან ერთად ქართულ 
კილოთა ე. წ. ფხოვურ ჯგუფში ერთიანდება. წოვა-თუშები ორენოვანები არიან. 
ქართულთან ერთად, მათ საშინაო ენას ნახური  ჯგუფის ბაცბური წარმოადგენს და 
ისინი თავის თავს „ბაცავ“, „ბაცბის“ უწოდებენ.

ყურადღებაა გამახვილებული ალან-ოსების ეთნოგენეზის საკითხებზე. 
თანამედროვე გენეტიკური (დნმ) კვლევების საფუძველზე, ამ ხალხის 
ჩამოყალიბების უძველესი ისტორია გადახედვას და ხელახალ ინტერპრეტაციას 
მოითხოვს. საქმე იმაშია, რომ ამ კვლევებით, ოსებში დადგინდა ადგილობრივი 
მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი გენოფონდის დამთხვევა 80%-ით. 

 ნაშრომში სათანადო ყურადღება ეთმობა ქართულ-ოსურ საქორწინო 
ურთიერთობებს და ცალკე თავში ასევე წარმოდგენილია ქართულ-ოსური 
ნათესაობის სისტემის აღმნიშვნელი ტერმინების კვლევა, ის პარალელები, 
რომლებიც არა თუ გვიან არამედ უძველესი დრიდან საუკუნეების განმავლობაში 
ყალიბდებოდა.

ცენტრალური კავკასიის ხალხებთან ეს უძველესი ეთნოგენეტიკური კავშირები 
და ანთროპოლოგიური ტიპის იდენტობა  მომდევნო ეპოქაში განმტკიცებული იყო 
ტერიტორიის ერთობით.
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ლიანა ბითაძე - ქვეთემა: მოსაზღვრე ზოლის მოსახლეობაში გავრცელებული 
ანთროპოლოგიური ტიპები (შედარებითი ანალიზი).

2022 წლის გეგმით, მოსაზღვრე ზოლის მოსახლეობაში გავრცელებული 
ანთროპოლოგიური ტიპების შედარებითი ანალიზში ჩართულია ჩრდილო-
აღმოსავლეთ კავკასიაში განსახლებული მოსახლეობა. კერძოდ, საქართველოს 
მხრიდან - ხევსურები და    თუშები, ხოლო ჩრდილო კავკასიის მოსახლეობა - 
ჩეჩნები და ინგუშები. მთლიანობაში შეასწავლილია 5 ჯგუფი, განხილულია მათი 
მორფოლოგიური თავისებურებები, ურთიერთმსგავსება და განმანსხვავებელი 
ნიშნები. გამოთვლილია მორფოლოგიური დისტანციები ყოველივე წყვილ ჯგუფს 
შორის, წარმოებულია კლასტერული და კომპინენტური ანალიზი. 
კეფალომეტრული ნიშნების მიხედვით მსგავსება უმეტეს ჯგუფს შორის ბევრად 
მაღალია, ვიდრე კეფალოსკოპური ნიშნებით, რაც სავსებით ლოგიკურია, რადგან 
ხუთივე ჯგუფი კავკასიონის ანთროპოლოგიურ ტიპში არის გაერთიანებული. 

კავკასიონის ანთროპოლოგიური ტიპისათვის დამახასიათებელია ძალიან 
დიდი თავის განივი დიამეტრი, ბრაქიკრანული თავი, მაღალი  და განიერი სახე,  
განიერი შუბლი და ქვედა ყბა, სხეულის საშუალოზე დიდი და დიდი სიმაღლე. ამ 
ნიშანთა კომპლექსის მიხედვით  ყოველივე ჯგუფი  ნიშნის მაღალ კატეგორიაში 
ხვდება. განსხვავება მათ შორის კატეგორიის შიგნით სიდიდის მიხედვითაა. 

ყველა შესწავლილ ჯგუფს შორის ძალიან მაღალია მსგავსება კეფალომეტრულ 
ნიშანთა სისტემების მიხედვით, საშუალო მსგავსების კოეფიციენტი ამ ჯგუფებს 
შორის 0,995 უდრის, რაც კავშირშია მათი დიდი სხეულის სიმარლის, თავის დისი 
გძივი და ძალიან დიდი განივი დიამეტრებით, ბრაქიკრანიით, მარალი სახით და 
ძალიან განიერი ყვრიმალებით და ქვედა ყბის დიამეტრით. განსხვავებები 
გამოხატულია კეფალოსკოპური ნიშნების მიხედვით, რითაც ჩეჩნები და ინგუშები 
განსხვავდებიან ქართველებისაგან  არის თმოვანი საფარველის სუსტი განვითარება 
მკერძე, უფრო დიდი პროცენტი ღია ფერის თვალების, წვერზე ჟრალი იერის 
თმოვანი საფარველი, უფრო განიერი ცხვირი და ნაკლები პროცენტი ცხვირის 
ზურგის გამოდრეკილი ფორმები. კეფალოდსკოპური ნიშნების საფუძველზე 
წარმოებული გათვლებით მსგავსების კოეფიციენტები 0,900-ია. ზოგადად, ორივე 
კოეფიციენტი მაღალია და კავკასიონის ტიპის გეგეზისით აიხსნება.

შორენა ლალიაშვილი - ქვეთემა: მოსაზღვრე ზოლის მოსახლეობის 
დერმატოგლიფიკური  დახასიათება (შედარებითი ანალიზი).

მიმდინარე წელს დაგეგმილი იყო ჩრდილო-აღმოსავლეთ კავკასიის (ჩეჩნები, 
ინგუშები) და ქართველი ხალხის (ხევსურები, თუშები) ანთროპოლოგიური 
ტიპების შესწავლა. 

ნაშრომში შესწავლილია ჩეჩნები შალის (n=50), ინგუშები ნაზრანის (n=50), 
ხევსურები თიანეთის (n=50), თუშები ჩაღმა (n=50) და წოვა (n=50) ჯგუფების ხელის 
ანაბეჭდები. აღნიშნული ჯგუფების ხელის ანაბეჭდები ინახება თბილისის ივ. 
ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ანთროპოლოგიური 
კვლევის ლაბორატორიაში. 

გამოვლინდა, რომ პირველ თითზე პაპილარული რიცხვის განაწილების 
მიხედვით თიანეთის ხევსურები მეტ მსგავსებას შალის ჩეჩნებთან და ნაზრანის 
ინგუშებთან იჩენენ. ხოლო მეოთხე თითზე პაპილარული რიცხვის განაწილებით 
თიანეთის ხევსურებს მეტი მსგავსება აქვთ ჩაღმა და წოვა თუშებთან ვიდრემ 
ჩეჩნებთან და ინგუშებთან.
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დერმატოგლიფიკურმა ანალიზმა ნათლად გვიჩვენა კავკასიის მოსახლეობის 
საერთო სუბსტრატის არსებობა, რომელიც დღესაც არსებობს.  

კანის რელიეფის ნიშნების განაწილების საფუძველზე გამოთვლილმა 
მსგავსების კოეფიციენტებმა აჩვენეს ძალიან მაღალი მსგავსება როგორც 
კავკასიონის ტიპში გაერთიანებული ჯგუფების, ისე კავკასიის აბორიგენ 
მოსახლეობას შორის. მათ შორის მსგავსება უპირატესობას ანიჭებს ძველი 
კავშირების გამოსავლენად. რაც მეტია ჯგუფებს შორის მსგავსება, მით მეტია მათ 
შორის კავშირი.

5.  მიმართულება: 

ქეთევან ხუციშვილი - თემა:  საზღვრების მატერიალურობა და სიმბოლურობა 
(აჭარის ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით).

მატერიალურობის და სიმბოლურობის კვლევა საზღვრების კვლევების ერთ-
ერთ მნიშვნელოვან საკითხთაგანია. საზღვრები, როგორც ფიზიკურ-სივრცობრივი 
ფენომენი ძირითადად პოლიტიკური თვალსაზრისით განიხილებოდა, თუმცა 
მალევე საინტერესო გახდა კულტურული საზღვრების კვლევაც. საზღვრების 
პოლიტიკური დატვირთვა თანამედროვე ვითარებაში კიდევ უფრო მეტ 
მნიშვნელობას იძენს, როცა თანამედროვე მსოფლიოს პოლიტიკური მოწყობა, 
მოქნილი საზღვრების არსებობის პარალელურად კონტროლის მაღალ 
მოთხოვნებსაც აყენებს. საზღვრები მატერიალურ გარემოსთანაა მჭიდროდ 
დაკავშირებული. ამიტომ გახდა საინტერესო იმის ანალიზი, თუ როგორ ახდენენ 
ადამიანები საზღვრების მატერიალურ გაფორმებას, როგორია იმ ობიექტების თუ 
საგნების დატვირთვა, რომლებიც საზღვრების მოსანიშნად და მათი კვეთისას 
გამოიყენება. სიმბოლური არტეფაქტები თვალსაჩინოს ხდის სივრცობრივ 
საზღვრებს, ამიტომ ისინი აუცლებელია საზოგადოების „ტერტორული 
ანბანისთვის“.  საქართველო-თურქეთის საზღვრის აჭარის მონაკვეთი 
განსაკუთრები საინერესოა, რადგან პოლიტიკური მიზეზების გამო, ფიზიკური 
საზღვარი არ ემთხვევა ეთნო-კულტურულ საზღვარს. საზღვრის პოლიტიკურ 
დატვირთვასთან ერთად, მნიშვნელოვანია ტერიტორიის სიმბოლური 
მნიშვნელობებით დატვირთვაც. სახელმწიფოებრიობის მნიშვნელოვნი 
სიმბოლური გამოხატულება მატერიალურად არის თავად სასაზღვრო-გამშვები 
პუნქტი. მისი მოდერნიზება, თანმედროვე იერსახე და აღჭურვლობა თვალსაჩინოდ 
წარადგენს საქართველოს სახელმწფოს. მნიშვნელოვან სიმბოლურ დატვირთვას 
ასრულებს რელიგიური ადგილები, ეკლესია და მეჩეთი, რომლებიც საზღვრის 
ორივე მხარსაა განლაგებული. ისინი მატერიალურად და სიმბოლურად 
იდენტობის ვიზუალიზაციას ახდენს და მის ტრანსპარენტულ დემონსტრირებას 
ემსახურება.

ნინო მინდაძე - თემა: ტრადიციული ეკოლოგიური კულტურა და თანამედროვეობა 
(რელიგიური ეკოლოგიის ხალხური ტრადიციები თანამედროვე ყოფასთან 
მიმართებაში) სვანეთის ეთნოგრაფიული მონაცემების მიხედვით.

ნაშრომში სვანეთის ეთნოგრაფიული მასალის საფუძვლეზე, განხილულია 
ადამიანის ეკოლოგიის ხალხური ტრადიციები. ადამიანის ეკოლოგია შეისწავლის 
ადამიანისა და ბუნების მიმართების ასპექტებს, საცხოვრებელი გარემოს, გარემოში 
ადამიანის ადგილის, მისი როლის საკითხებს. ეს არის სფერო, რომელშიც ცოდნა 
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უხსოვარი დროიდან გროვდებოდა და ქცევის ტრადიციულ მოდელებს 
აყალიბებდა. ამ სფეროსთან დაკავშირებული ტრადიციები და ცოდნა ლოკალურ-
კონტექსტურია. სვანეთი მაგალითზე, შესწავლილი იქნა ადამიანთა საზოგადოების 
ეს განსაკუთრებული ცოდნა და მისი პრაქტკაში გამოვლენის ფორმები. ხალხური 
ტრადიციები თანამედროვეობის გავლენით ცვლილებებს განიცდის. ზოგი  
მათგანი თანდათანობით გაქრა ყოფითი კულტურიდან, სხვებმა კი, მცირედად ან 
საგრძნობლად იცვალეს სახე. დღეისათვის ახალი გამოწვევების გავლენით 
ახლებური ხედვები იკიდებს ფეხს და მათ საფუძველზე, ახლებურად არის 
გააზრებული ადამიანის ეკოლოგია.

ხათუნა იოსელიანი - თემა:  სვანეთის დარაიონების ეთნოგრაფიული 
მახასიათებლები (ბალსქვემო სვანეთი).

სვანეთის ისტორიული გეოგრაფიის შესახებ ცნობები საისტორიო წყაროებში 
ადრეული ხანიდან მოიპოვება. დიდი ალბათობით, სვანური მოსახლეობა ანტიკურ 
და ადრეფეოდალურ ხანაში გაცილებით ვრცელ ტერიტორიაზე იყო 
განსახლებული ვიდრე გვიან შუა საუკუნეებში. ბიზანტიელ და რომაელ 
ისტორიკოსებთან მოხსენიებული სანიგები, რომლებშიც შეიძლება სვანების 
წინაპარ ტომად ვიგულისხმოთ, აფხაზეთის ტერიტორიის მცხოვრებლები ჩანან. 
სავარაუდოდ, ისინი ზღვის სანაპიროზეც კი ცხოვრობდნენ. 

სვანების განსახლებასა და საზღვრებს ეხება „ქართლის ცხოვრებაც“ - სვანეთი, 
ქართული სახელმწიფოებრიობის პირველივე ეტაპზე ჩანს პოლიტიკურ რუკაზე. 

მნიშვნელოვან ცნობებს შეიცავს ვახუშტი ბატონიშვილის საისტორიო ნაშრომი 
სვანეთის, მისი მდებარეობის, საზღვრებისა და გეოგრაფიული გარემოს შესახებ. 
ქართულ საისტორიო წყაროებში ჩანს, რომ სვანეთს მეთექვსმეტე საუკუნის 
დასაწყისში დაუკარგავს ღების, ჭიორისა და გლოლის მონაკვეთი, ეგრეთ 
წოდებული „რაჭის მთიულეთი“. არის ისტორიული ცნობები და გადმოცემები იმის 
შესახებაც, რომ გვიანდელ პერიოდამდე სვანების განსახლება, სვანების კუთვნილი 
მიწები კავკასიონის ქედს გადაღმაც ვრცელდებოდა.

სვანეთი მთიანი მხარეა და ხევებით, მდინარეებითაა დასერილი. ხშირად ერთი 
თემიდან მეორეში მოსახვედრად მაღალი ქედებისა და რთული რელიეფის 
გადალახვაა საჭირო. თემში რამოდენიმე სოფელი ერთიანდებოდა და სოფლების 
მოსახლეობა ძირითადად, ერთი გვარის წარმომადგენლები იყვნენ. ზემო სვანეთი, 
რომელიც ბალის ქედით ორ ნაწილად იყოფოდა, 12 თემის ერთობლიობას 
წარმოადგენდა. ბალს ზემო სვანეთი ცნობილია „უბატონო სვანეთის“ სახელით. 
ბალს ქვემო სვანეთში გვაინ შუა საუკუნეებში დადეშქელიანები ბატონობდნენ, 
ხოლო ქვემო სვანეთი დადიანთა გავლენის სფერო იყო. ბალს ქვემო სვანეთში 
ეცერის, ფარის, ცხუმარის და ბეჩოს თემები შედიოდა. სვანური სოფლები მჭიდრო 
დასახლებით გამოირჩეოდა. აქ მცირე დასახლებული პუნქტები იყო. მიწის 
ფართობი დიდი დასახლებული პუნქტების წარმოქმნის საშუალებას არ იძლეოდა. 
XIX ს. ბოლოს სვანეთში ასორმოცზე მეტი სოფელი იყო.

სვანეთის შიდა დარაიონება შეიძლება დავამთხვიოთ სვანური ენის 
დიალექტთა გავრცელების საზღვრებს. სვანეთში ოთხი დიალექტი გვხვდება: ზემო 
სვანეთში ბალსქვემოური და ბალსზემოური, ქვემო სვანეთში კი ლენტეხური და 
ლაშხური. 

მიუხედავად იმისა, რომ სვანეთი მთიანია, წარსულში არსებობდა მრავალი 
ბილიკი, გადასასვლელები უღელტეხილებზე, საურმე გზაც კი (კოდორის ხეობის 
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დარინის გზა, მარუხის უღელტეხილი, ლატფარის, ზაგაროს გადასასვლელები, 
გადასასვლელი ტვიბერის მყინვარზე და სხვა... ) რომლებითაც სვანეთის 
მოსახლეობას ინტენსიური კავშირი ჰქონდა როგორც ჩრდილოეთ კავკასიასთან, 
ასევე საქართველოს დანარჩენ კუთხეებთანაც. 

როზეტა გუჯეჯიანი - თემა: ბალყარელების და ქართველთა ეთნო-კულტურული 
ურთიერთობები.

ქართველთა და ბალყარელთა ურთიერთობა ისტორიულად ხანგრძლივ 
პერიოდს მოიცავს. ისტორიულად დადასტურებულია, რომ დღევანდელი 
ბალყარეთის ტერიტორიის გარკვეულ მონაკვეთში, ხანრძლივი პერიოდის 
მანძილზე, სვანები ცხოვრობდნენ. ამ ფაქტს ადასტურებს ისტორიული წყაროები, 
ზეპირი გადმოცემები, ენობრივი მონაცემები და სხვა. ნაშრომში  ეთნოგრაფიული 
მასალის საფუძველზე, განხილულია ქართულ-ბალუყარული ურთიერთობები 
და სასაზ-ღვრო კომუნიკაცია.

ნინო ჩირგაძე - თემა: ტრადიციული ეკოლოგიური კულტურა და თანამედროვეობა 
(სოციალური ეკოლოგიის ხალხური ტრადიციები თანამედროვე ყოფასთან 
მიმართებაში) სვანეთის ეთნოგრაფიული მონაცემების მიხედვით.

სვანეთში შესწავლილი იქნა ადამიანისა და საზოგადოების ურთიერთდამო-
კიდებულების საკითხები, ზნეობრივი ფორმებისა და ადამიანის სოციალური 
დაცვის ხალხური ტრადიციები, ურთიერთდახმარების ფორმები, ყოფის 
გენდერული ასპექტები და სხვა. საკვლევი მოსახლეობა ძველი ქართული ოჯახის 
ყველა დამახასიათებელ ნიშან-თვისებას შეიცავდა, რომლებიდანაც უმთავრესად 
უნდა აღინიშნოს: რამდენიმე თაობის გაერთიანება, უფროსი მამაკაცის - ოჯახის 
უფროსის სათავეში დაყენება, რომლის გვერდით ოჯახის უფროსი ქალი დგას და 
ხელმძღვანელობს მეურნეობის იმ ნაწილს, რომელშიც დაკავებულები იყვნენ 
ქალები. აქ ისეთივე საქორწინო ურთიერთობები არსებობდა, როგორც დანარჩენ 
საქართველოში. ქორწინება ეგზოგამიური იყო და არის. თითოეულ თემს სვანეთში 
სახალხო კრება განაგებდა, რომელსაც ხალხის მიერ არჩეული „მახვში“ 
წარმართავდა. სათემო ყრილობას დიდი უფლებები ჰქონდა. მას შეძლო მოსახლის 
აყრა, საზოგადოებიდან განდევნა, სახლ-კარის გადაწვა და სიკვდილით დასჯაც. ის 
აწესრიგებდა თემთა შორის ურთიერთობას, დაუნდობელი იყო ქურდების მიმართ 
და ა.შ. საკვლევ მოსახლეობაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა ფიცს, 
რომლის საშუალებითაც წესრიგდებოდა საზოგადოებრივი ურთიერთობები. უნდა 
ითქვას, რომ ჩვეულებითი სამართალი დავიწყებას არ მიეცა არა მარტო მთაში, 
არამედ XX საუკუნეში სხვადასხვა მიზეზით ბარში ჩასახლებულ სვანებშიც. 
სვანეთის ტრადიციულ ყოფაში ქალისა და მამაკაცის ფუნქცია განსხვავებულია, 
მაგრამ მკვეთრად განსხვავებულია დამოკიდებულება ადიულტერის მიმართ.  
ქალის ცოლ-ქმრული ღალატი მკაცრად იყო გაკიცხული, მაშინ როდესაც მამაკაცის 
ღალატი არ განიკითხებოდა. ახლაც მოსახლეობის დამოკიდებულება მოღალატე 
ცოლის მიმართ უარყოფითია, მაგრამ უკვე ხშირად საჭიროდ აღარ მიიჩნევენ 
ოჯახურ კონფლიქტში ჩარევას.სოციალური დაცვის ინსტიტუტი ბევრად აქტიური 
იყო ტრადიციული საზოგადოებაში. სვანეთში უქონელთა, უძლურთა და სხვა 
დახმარება ორგანიზებულ ხასიათს ატარებდა და დღესაც არ არის მოშლილი, 
თუმცა მას ორგანიზებული ხასიათი უკვე ნაკლებად აქვს და პიროვნების კეთილ 
ნებაზეა დამოკიდებული. 
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ნაზი აზიკური - თემა:  აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა ურთიერთობები 
მეზობელ ხალხებთან წარსული და თანამედროვეობა.

აღმოსავლეთ საქართველოს აქტიური ურთიერთობა ჰქონდა ჩრდილო 
კავკასიელ ხალხებთან. ეს ურთიერთობები სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ხასიათს 
ატარებდა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფენომენი ამ ურთიერთობაში მეკობრეობა 
იყო. უძველესი დროიდან მომდინარე, ეს მოვლენა ეკონომიკური ფაქტორით იყო 
განპირობებული და ორმხრივ ხასიათს ატარებდა. კავკასიის ომების დროს მან 
უფრო ფართო და მასშტაბური სახე მიიღო. მეზობელ ხალხებთან ურთიერთობაში, 
ასევე მნიშვნელოვანი და ძველი ამანათობის ინსტიტუტი იყო. ესეც ორმხრივი 
მოვლენა იყო. მოსაზღვრედ მცხოვრები ხალხები „სოფელ-ქვეყანას“ რომ აღარ 
დაედგომებოდა პიროვნება ან მთელს ოჯახი, აიყრებოდა თავისი მიწა-წყლიდან და 
თავშესაფარს სხვაგან ეძებდნენ. ამანათის არ მიღება დაუშვებელი იყო. მთელი 
ოჯახს რამდენიმე ძმის გაძლიერების შიშით ერთად არ ასახლებდნენ. ხშირი იყო 
კონკრეტულ პიროვნებათა ურთიერთობა, რაც ხშირად ხელოვნურ ნათესაობაში 
(ყონაღობა, დაძმობილება) გადადიოდა. 

ქეთევან ალავერდაშვილი - თემა: სალოცავები საქართველოს საზღვრისპირა 
რეგიონებში (სვანეთი).

ნაშრომი შეეხება სვანეთის სალოცავებს, მათთან დაკავშირებულ რწმენა-
წარმოდგენებსა და რიტუალებს. განსაკუთრებით დიდი ყურადღება ეთმობა 
მთელი სვანეთისათვის მნიშვნელოვან სალოცავებს, როგორიცაა სეტის წმინდა 
გიორგის სახელობის ეკლესია, კალის წმინდა კვირიკესა და ივლიტას სახელობის 
ეკლესია, უშგულის ლამარიას (ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის 
ეკლესია). 

გიორგი მამარდაშვილი - თემა: იძულებით გადაადგილებულ პირთა საოჯახო 
ყოფა, კავშირები აფხაზეთში დარჩენილ ქართულ მოსახლეობასთან; მათ 
პოლიტიკური განწყობები და ხედვები, რელიგიის საკითხები.

წლიური თემით გათვალისწინებული საკითხის კვლევისთვის ჩატარდა 
დევნილი მოსახლეობის გამოკითხვა. ჩვენ კითხვარს უპასუხა თხუთმეტმა 
რესპოდენტმა (ძირითადად, დევნილებმა გალის რაიონიდან). კითხვარის 
ძირითადი დანიშნულება იყო გამოერკვია დევნილი მოსახლეობის განწყობები; 
მათი დამოკიდებულება აფხაზურ-ქართული კონფლიქტისადმი; აფხაზეთის 
ტერიტორიის სხვა ეროვნების მოსახლეობის ყოფა-ცხოვრების ნიუანსებში 
გარკვეულობის ხარისხი; მათთან დაახლოებისა და კონფლიქტის მოგვარების 
მათეული ხედვა; აგრეთვე დევნილი მოსახლეობაში დემოგრაფიული 
მდგომარეობა. კითხვარით მოპოვებულ მასალას წინ წავუმძღვარეთ აფხაზურ-
ქართული ურთიერთობების  მცირე ისტორია. ქართველის მიერ აფხაზის პირველ 
დახასიათებას ვახუშტი ბატონიშვილთან ვხვდებით. აფხაზებისადმი 
დამოკიდებულება შეიძლება დავინახოთ ამავე პერიოდის სხვა ქართულ 
საისტორიო წყაროებშიც. აფხაზისა და ქართველის ურთიერთმიმართება, 
ურთიერთზე არსებულ სტერეოტიპულ წარმოდგენები სპეციალურ 
ლიტერატურაში არის დაფიქსირებული (ძირითადად, საველე ეთნოგრაფიულ 
მასალაზე დაყრდნობით).
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გამოკითხვამ გამოავლინა, რომ იძულებით გადაადგილებულთა საოჯახო ყოფა 
დემოგრაფიის თვალსაზრისით, დევნილობის პირობებში დიდად არ შეცვლილა. 
ტენდენცია, წინა თაობებთან შედარებით, ნაკლები შვილების ყოლისა, ჯერ კიდევ 
კონფლიქტამდელ აფხაზეთის ქართულ მოსახლეობაშიც არსებობდა. 
დევნილობაში ოჯახში ბავშვების რაოდენობა მკვეთრად არ შეცვლილა. იგივე 
შეიძლება ითქვას საქორწინო ასაკთან და გენდერული თვალსაზრისით ოჯახის 
ფინანსური შემოსავლებთან დაკავშირებით - ყოფის ამ საკითხებში დევნილი 
მოსახლეობისა და საქართველოს დანარჩენი მოსახლეობის ქცევა და მაჩვენებლები, 
შეიძლება ითქვას ერთმანეთისგან დიდად არ განსხვავდება.

კითხვარზე გაცემულმა პასუხებმა დაგვანახა, რომ აფხაზეთის ქართველობა 
(გალის რაიონის მოსახლეობა) ნაკლებად იცნობს აფხაზების ყოფა-ცხოვრებას, 
წარმოდგენა არ აქვს მათ რელიგიურ რწმენა-წარმოდგენებზე. გამოკითხულთა 
დიდი ნაწილი აღნიშნავს რომ აფხაზები სტუმართმოყვარენი, ტრადიციების 
მიმდევარნი არიან. გამოკითხულთა ნაწილს ნეგატიური შეხედულებები აქვთ 
აფხაზეთში მცხოვრებ სომხებსა და რუსებზე. მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილია 
ტოლერანტული აფხაზეთში მცხოვრებ სხვა ეროვნებეის მიმართ.  
ჩრდილოკავკასიელთ შესახებ უმრავლესობამ არაფერი იცის. გამოკითხულთა 
შორის უმეტესობა კონფლიქტის გაღვივებაში რუსეთს ადანაშაულებს. 
კონფლიქტის მოგვარების ძალისმიერ მეთოდების მომხრენიც არიან. უმეტესობა 
თვლის, რომ ურთიერთობის დალაგებისთვის დიდ მნიშვნელობა აქვს 
კულტურულ კავშირებსა და სახალხო დიპლომატიას. თუმცა, გამოკითხულთა 
ნაწილი ამ აზრს საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებს. 

ლელა ნებიერიძე - თემა: ტრადიციული ეკოლოგიური კულტურა და 
თანამედროვეობა (გარემოს დაცვის ეკოლოგიის ხალხური ტრადიციები 
თანამედროვე ყოფასთან მიმართებაში) სვანეთის ეთნოგრაფიული მონაცემების 
მიხედვით.

თანამედროვე ეკოლოგიური გამოწვევების ფონზე, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება 
ბუნებასა და ადამიანს შორის ურთიერთობის ისტორიის კვლევას, მით უფრო ისეთ 
ტრადიციულ რეგიონში, როგორიც არის სვანეთი. აქედან გამომდინარე, ნაშრომში 
მიმოვიხილულია რეგიონის ტრადიციული ბუნებათსარგებლობა, საზოგადოებისა 
და ბუნების ურთიერთქმედება. პრობლემები თანამედროვე მეცნიერებაში მრავალი 
კუთხითა და ასპექტით შეისწვლება. ეს გამოწვეულია საკითხების ნაირგვარობით 
და მეცნიერული სირთულით და, მეორე მხრივ, ამ საკითხების განსაკუთრებული 
აქტუალობით დღევანდელ პირობებში, როცა თეორიულთან ერთად, მათ უაღრესი 
პრქტიკული მნიშვნელობა მიეცათ.

თეა ქამუშაძე - თემა: საზღვრების სოციალური და ეკონომიკური ასპექტები 
(იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებების მაგალითზე).

საზღვრები, როგორც ანალიტიკური კონცეპტი ცენტრალურ როლს ასრულებს 
ყოველწლიურ საკვლევ თემატიკაში. მიმდინარე წლისათვის სოციალური 
საზღვრების კვლევა დაუკავშირდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
ყოველდღიურობასა და მათთვის დედაქალაქში ცხოვრების გამოცდილებას. 
წლიური თემისათვის წელს დამუშავდა შესაბამისი სამეცნიერო ლიტერატურა და 
წყაროები დევნილთა საერთო საცხოვრებელების შესახებ. მათ შორის ასევე 
გათვალისწინებული და განხილულია საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც 
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ნაწილობრივ არეგულირებს დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფას. წლიურ 
თემაში დევნილთა საერთო საცხოვრებელი განხილულია, როგორც სოციალური 
ბარიერი, საზღვარი დანარჩენ საზოგადოებასთან. განსაკუთრებული სიმწვავითა 
და სირთულეებით გამოირჩევა საერთო საცხოვრებლები, რომლებადაც 
სასტუმროები ჩამოყალიბდა. საბჭოთა ეპოქაში მოქმედი სასტუმროები, ყველაზე 
ემბლემატურ ადგილებად იქცა ტრავმებისა, რომელებიც კონფლიქტებსა და 
დევნილების თემას დაუკავშირდა.

საველე კვლევისათვის წლიური თემის მოსამზადებლად ავიღე სასტუმრო 
საქართველო, რომელიც დედაქალაქის ყველაზე პრესტიჟულ და მოხერხებულ 
ადგილას მდებარეობს. სასტუმრო საქართველოში განთავსებულები არიან 
აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობა. სასტუმრო საქართველო, დევნილ 
მოსახლეობაშიც ერთგვარი „ელიტურობის“ სტატუსით სარგებლობს. მის 
ელიტურობას რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს, ერთი აქ მოხვედრას გარკვეული 
სტატუსი, გარკვეული რესურსი და სანაცნობო წრე სჭირდებოდა. ისინი 
მაქსიმალურად ერიდებიან პრესასთან და ტელევიზიასთან კონტაქტს და 
ცდილობენ ნაკლებად შესამჩნევი იყვნენ. შენობას გააჩნია ძეგლის სტატუსი და 
მისდამი ინტერესი ძალიან დიდი, მისი მდებარეობის გათვალისწინებით. 
დევნილების ამ შენობიდან გაყვანის არაერთი მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა 
სწორედ მისი „ელიტურობის“ გათვალისწინებით. შენობის ფორმალური 
მფლობელები მაქსიმალურად ავიწროებენ დევნილებს, არ აძლევენ მათ რემონტის 
გაკეთების, მილების გამოცვლის და გაზის შეყვანის უფლებას, იმ მიზეზით, რომ 
შენობას ძეგლის სტატუსი აქვს. 

სასტუმრო საქართველოზე, როგორც დევნილთა საერთო საცხოვრებელზე, 
რომელსაც თავის სოციალური, კულტურული და ეკონომიკური საზღვრები 
გააჩნდა ვიმსჯელებ იმ მცხოვრებთა ინტერვიუებზე დაყრდნობით, ასევე ძალიან 
საინტერესოა, რომ ამ საერთო საცხოვრებელში დაბადებული გოგონას ჩანაწერების 
გაცნობა, რომელიც აღწერს საერთო საცხოვრებლის კორიდორებში გამართულ 
საბავშვო სპექტაკლებს და დევნილების მცდელობას შეინარჩუნონ „მაღალი“ 
კულტურა და ღირსება საკუთარი სახლებიდან შორს.

მთლიანობაში სასტუმრო საქართველოს დევნილთა საერთო საცხოვრებლის 
მაგალითზე განვიხილავ სოციალური საზღვრების თავისებურებას დევნილობაში 
მყოფი მოსახლეობისათვის, რა ტიპის რეალობას ქმნის მდებარეობა და შენობის 
სტატუსი.

2.2.
1) დასრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 
მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1.  
2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. 
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
 
3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით 
დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
3.1.
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1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწყებისა და 
დამთავრების წლები
1. უცხოური კაპიტალი საქართველოში და დახმარების საერთაშორისო 
ორგანიზაციები XX საუკუნის პირველ მესამედში (ფუნდამენტური კვლევები).
ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები, 
ისტორია, საქართველოს ისტორია, წყაროთმცოდნეობა, არქივმცოდნეობა
FR-21-7848 
15. 03. 2022-15. 03. 2025

2. საზოგადოება, მკურნალი, პაციენტი: ტრადიციული ქართული სამედიცინო 
სისტემის სოციოკულტურული ასპექტები და თანამედროვეობა (ფუნდამენტური 
კვლევები).
ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები, 
ეთნოლოგია, საქართველოს ეთნოლოგია
FR-19-8876
10. 03. 2020-09. 03. 2023

3. საერთაშორისო კავკასიოლოგიური კონგრესი
(კავკასიის მიმართულებით სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და 
საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი)
ჰუმანიტარული მეცნიერებები, 
კავკასიოლოგია, ისტორია, ენათმეცნიერება, ლიტერატურა, არქეოლოგია, 
ეთნოლოგია/ანთროპოლოგია, ხელოვნებათმცოდნეობა.
CS-II-22-223
06. 06. 2022-30. 11. 2023

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1.   ძირითადი პერსონალი:
  არჩილ კოხრეიძე (ხელმძღვანელი)
  ნათელა მირიანაშვილი (კოორდინატორი)
  ნოდარ შოშიაშვილი (ძირითადი პერსონალი)
  ია თუთაშვილი (ძირითადი პერსონალი)
  გვანცა ფხაკაძე (ძირითადი პერსონალი)

    დამხმარე პერსონალი:
ასისტენტი

2.  ძირითადი პერსონალი:
  ნინო მინდაძე (ხელმძღვანელი)
  ელისო ჭელიძე (კოორდინატორი)
  ნინო ჩირგაძე (ძირითადი პერსონალი)
  ლელა ნებიერიძე  (ძირითადი პერსონალი)

  დამხმარე პერსონალი:
  ანა რუაძე (ოპერატორი)
   თ. ანთაძე (ფინანსური მენეჯერი)
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3. ძირითადი პერსონალი:
  გიორგი ჭეიშვილი (ხელმძღვანელი)
  როინ მეტრეველი (თანახელმძღვანელი)
  გიორგი სანიკიძე (თანახელმძღვანელი)
  თეა ქამუშაძე (კოორდინატორი)
  ვალერიან ვაშაკიძე (ძირითადი პერსონალი)
  მიხეილ ბახტაძე (ძირითადი პერსონალი)
  გორ მარგარიანი (ძირითადი პერსონალი)
  ჰარუტიუნ ხადანიანი (ძირითადი პერსონალი)
  გოჰარ მხითარიანი (ძირითადი პერსონალი)
 
 დამხმარე პერსონალი:
  ლეილა ხურცია (ფოტოგრაფი და საიტის დიზაინერი)
  ი. მგელაძე (ფინანსური მენეჯერი)
  მარიამ ბუტიკაშვილი (ოპერატორი)
  ნინა უგულავა (კორექტორი)

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.  ინტერდისციპლინარული პროექტის მიზანია კომპლექსურად და დეტალურად 
იქნას შესწავლილი საქართველოს ეროვნული არქივის საისტორიო და უახლესი 
ისტორიის ცენტრალურ არქივებში დაცული მასალები: საქართველოს, კავკასიის, 
ამიერკავკასიის სეიმის და ამიერკავკასიის ფედერაციის (1922-1936 წლებში) 
საკანონმდებლო, აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოების, სახელმწიფო 
მართვის ყველა სფეროს მარეგულირებელი უწყება-დაწესებულებების 
დოკუმენტაცია. თითოეული მათგანი ცალკეულ ფონდს წარმოადგენს, რომელთა 
გაცნობით საშუალება გვეძლევა შევისწავლოთ ჩვენ ქვეყანაში, კონკრეტულ 
პერიოდში მიმდინარე პროცესები; ასევე, საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული 
უცხოური ფირმებისა და საერთაშორისო დახმარების კომიტეტების (ამერკომი, 
წითელი ჯვრის საზოგადოევა და სხვა) საქმიანობა. პროექტის დასასრულს 
შეიქმნება საარქივო დოკუმენტების სრულყოფილი საინფორმაციო-
კომპიუტერული ბანკი, რომლის ბაზაზეც შედგება კრებული „უცხოური კაპიტალი 
საქართველოში და დახმარების საერთაშორისო ორგანიზაციები მეოცე საუკუნის 
პირველ მესამედში“, რომელშიც თავმოყრილი იქნება და სამეცნიერო მიმოქცევაში 
შემოვა განსაკუთრებით გამორჩეული და მნიშვნელოვანი მასალა.

მიმდინარე წელს, პროექტის პირველ ეტაპზე, თეორიული ცოდნის გაღრმავებისა 
და საკვლევი ლიტერატურის კრიტიკული გააზრებისათვის, ჯგუფის ყველა წევრი 
მუშაობდა სპეციალურ ლიტერატურაზე, ინტერნეტის ქართულ და უცხოენოვან 
სპეციალურ  ვებ-გვერდებზე. შემდგომ მიმდინარეობდა მუშაობა არქივებში, 
მასალის მოძიებისა და დამუშავების მიზნით. შესწავლილი იქნა სამეცნიერო-
საცნობარო აპარატი - ანაწერები, ყურადღება მიექცა, თუ რამდენად ანოტირებულია 
და შინაარსობრივად დატვირთული აღწერილობითი სტატიები. დღეში 
მუშავდებოდა დაახლოებით 75-დან 100-მდე საქაღალდე. მიმდინარე წელს 
დამუშავდა 1900-1917 წლების ამსახველი დოკუმენტური მასალა. მოპოვებული 
მასალის საფუძველზე, ადგილობრივ რეცენზირებად ჟურნალში დაიბეჭდა სტატია, 
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რომელშიც წარმოდგენილი და განხილულია დოკუმენტები XX საუკუნის 20-იან 
წლებში საქართველოში წითელი ჯვრის საზოგადოების საქმიანობის შესახებ.

2. პროექტის დასკვნით ეტაპზე დასრულებულია საზოგადოების, ექიმისა და 
პაციენტის ურთიერთიერთობების, ბიოეთიკის ტრადიციული ნორმების შესახებ 
არსებული ზოგადი ლიტერატურის დამუშავება; ისტორიულ, ძველ ქართულ 
სამედიცინო და ლიტერატურულ წყაროებზე მუშაობა; საკვლევი თემის ირგვლივ 
საარქივო მასალების დამუშავება; საველე ეთნოგრაფიული სამუშაოები ხევში 
(ყაზბეგის რაიონი) და ქვემო იმერეთში; გაიშიფრა, კლასიფიცირდა და გაანალიზდა 
მოპოვებული ეთნოლოგიური მასალა; მომზადდა და გამოქვეყნდა სამეცნიერო 
სტატიები ადგილობრივ სამეცნიერო და საერთაშორისო რეფერირებად 
ჟურნალებში; ჩატარდა სამეცნიერო სემინარი; მიმდინარეობს მუშაობა 
მონოგრაფიის: „საზოგადოება, მკურნალი, პაციენტი: ქართული სამედიცინო სისტემის 
სოციოკულტურული ასპექტები და თანამედროვეობა“, საბოლოო ელექტრონულ 
ვერსიაზე, რომელიც გამოქვეყნდება 2023 წელს.  

საველე მასალის და დამუშავებული მონაცემების საფუძველზე გამოიკვეთა  
რამდენიმე მოსაზრება: ძველად ექიმისა და ავადმყოფის 
ურთიერთდამოკიდებულება ჰარმონიული იყო. მათ ჰქონდათ 
ურთიერთპატივისცემა,  ურთიერთნდობა. ასეთივე დამოკიდებულება იყო 
ხალხურ მკურნალსა და ავადმყოფს  შორის. მნიშვნელოვანი იყო  ხალხური 
მკურნალის როლი მოსახლეობაში. იმერეთის რეგიონში ადგილობრივი 
მოსახლეობის პატივისცემას წარსულში მათი სოფლის მკვიდრი ცნობილი ექიმების 
მიმართ, რამდენიმე სოფელში მათ საპატივსაცემოდ აღმართული ძეგლებიც 
ადასტურებს. დღეს ორივე რეგიონში ხალხური მკურნალების პრაქტიკა ნაკლებად 
დასტურდება, განსაკუთრებით, მაგიურ-რელიგიური საშუალებებით. მიუხედავად 
ამისა, ხევის მოსახლეობა ფართოდ იყენებს მცენარეებს, რომელთა სამკურნალო 
თვისებები მათთვის წინაპართაგან ცნობილია. დღეს ხევისა და ქვემო იმერეთის 
მოსახლეობა ინტენსიურად სარგებლობს ოფიციალური სამედიცინო 
მომსახურებით. დამოკიდებულება ექიმების მიმართ არაერთგვაროვანია. არიან 
ექიმები, რომლებიც განსაკუთრებული სიყვარულითა და პატივისცემით 
სარგებლობენ, რასაც განსაზღვრავს არა მხოლოდ მათი სამედიცინო პრაქტიკის 
ეფექტურობა, არამედ მათი დამოკიდებულება ავადმყოფისადმი. 

მოძიებული საველე მასალა საინტერესოა კოვიდ 19-ის პანდემიასთან საკვლევი 
საზოგადოების დამოკიდებულებითაც, სადაც გამოჩნდა როგორც მოსახლეობის, ასევე 
ექიმების მიდგომა  შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით.

3. საერთაშორისო კავკასიოლოგიური კონგრესი ჩატარდა მიმდინარე წლის 3-5 
ოქტომბერს და მიეძღვნა საქართველოს, კავკასიისა და მახლობელი აღმოსავლეთის 
ისტორიისა და კულტურის თვალსაჩინო მკვლევრების - მარიამ ლორთქიფანიძისა 
(დაბადებიდან 100 წელი) და თამაზ გამყრელიძის ხსოვნას. წამყვანი ორგანიზაცია 
- თსუ - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 
თანამონაწილე ორგანიზაციები: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - გ. წერეთლის 
სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი, საქართველოს მეცნიერებათა 
ეროვნული აკადემია. 

კავკასიოლოგიური კონგრესის მიზანი იყო: ეროვნული სამეცნიერო 
პოტენციალის წარმოჩენა; საერთაშორისო აკადემიურ წრეებთან თანამშრომლობის 
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გაღრმავება, ინტერინსტიტუციური ურთიერთობების პერსპექტივის დასახვა, 
ერთობლივი კომპლექსური კვლევითი პროექტების დაგეგმვა; ახალი სამეცნიერო 
დებულებების გაცნობა პრობლემით დაინტერესებული ფართო 
საზოგადოებისათვის; კავკასიოლო-გიისა და ქართველოლოგიის 
ინტერნაციონალიზაციისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობა; ახალგაზრდა 
კადრების მოზიდვა; კავკასიის რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე ობიექტური 
წარმოდგენის შექმნისათვის ხელშეწყობა.

აღნიშნული მიზნების გამხორციელებისათვის გადაიჭრა შემდეგი ამოცანები: 
ავტორიტეტული ეროვნული და საერთაშორისო სასწავლო-სამეცნიერო 
ინსტიტიტუ-ციების მოძიება და კონგრესის მუშაობაში ჩართვა; ღონისძიების 
ვადების, მიზნებისა და მონაწილეობის პირობების შესახებ ინფორმაციის 
გავრცელება ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ; მონაწილეთა შერჩევა და 
პროგრამის შედგენა; უცხოელ მეცნიერთა მიღება-დაბინავება; კონგრესის 
თეზისების/აბსტრაქტების გამოცემა და გავრცელება; კონგრესის მუშაობის 
გაშუქება მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებითა და სოციალური ქსელებით.

პროექტში ჩართული ძირითადი პერსონალი გამოირჩეოდა 
პროფესიონალიზმით. მათ საერთაშორისო ფორუმების ორგანიზებისა და უცხოურ 
აკადემიურ წრეებთან თანამშრომლობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ.

კონგრესის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს ცნობილმა ქართველმა და 
უცხოელმა მეცნიერებმა, ასევე, ახალგაზრდა მკვლევრებმა 18 ქვეყნის 
(საქართველო, უკრაინა, იტალია, თურქეთი, სომხეთი, რუსეთი, პოლონეთი, 
ისრაელი, რუმინეთი, იაპონია, აზერბაიჯანი, ინგლისი, კანადა, ავსტრია, 
ავსტრალია, გერმანია, საფრანგეთი, შვედეთი) წამყვანი სასწავლო-სამეცნიერო 
ცენტრებიდან. სულ წამოდგენილი იყო 152 მოხსენება (ქართულ და ინგლისურ 
ენებზე). 

კონგრესის სასესიო მუშაობის გარდა, სამეცნიერო ღონისძიების ფარგლებში, 
თსუ-ს მუზეუმში მოეწყო მარიამ ლორთქიფანიძის ცხოვრებისა და 
მოღვაწეობისადმი მიძღვნილი ფოტო-გამოფენა, ხოლო აღმოსავლეთმცოდნეობის 
ინსტიტუტში გაიხსნა აკადემიკოს თამაზ გამყრელიძის სახელობის მემორიალური 
კაბინეტი. ასევე, დაიბეჭდა ორენოვანი პროგრამა და მოხსენებების თეზისები, 
რომლებიც გავრცელდა როგორც ფორუმის მონაწილეთა შორის, ისე სხვადასხვა 
სამეცნიერო დაწესებულებებში, საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. 
კონგრესის ფარგლებში მომავალ წელს იგეგმება რჩეული მოხსენებების სრული 
ვერსიების ელექტრონული პუბლიკაცია.

საერთაშორისო კავკასიოლოგიური კონგრესს აქვს როგორც აკადემიური, ისე 
პრაქტიკული მნიშვნელობა. ის ხელს შეუწყობს:

ა) კავკასიის რეგიონში მიმდინარე ტრანსნაციონალური, ტრანსკულტურული  
და ტრანსკონფესიური პროცესების კომპლექსურ და ობიექტურ გააზრებას;

ბ) ეროვნული სამეცნიერო პოტენციალის წარმოჩენას, საერთაშორისო 
აკადემიურ წრეებთან თანამშრომლობის გაღრმავებას, ინტერინსტიტუციური  
ურთიერთობების პერსპექტივის დასახვას, ერთობლივი კომპლექსური კვლევითი 
პროექტების დაგეგმვას;

გ) კონგრესზე წარმოდგენილი ახალი სამეცნიერო დებულებების გაცნობას 
პრობლემით დაინტერესებული აკადემიური წრეებისთვის და ფართო 
საზოგადოებისათვის;
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დ) კავკასიოლოგიისა და ქართველოლოგიის ინტერნაციონალიზაციასა და 
პოპულარიზაციას;

ვ) დარგით დაინტერესებული ახალგაზრდა კადრების მოზიდვას. 

3.2.
1) დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწყებისა და 
დამთავრების წლები

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

4.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი, დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1.  
2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. 
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
4.2.
1) დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი, დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა, პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. 
2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. 
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.

5. პატენტები (არსებობის შემთხვევაში):

5.1. საერთაშორისო პატენტები:
საპატენტო თემატიკის სათაური; გამომგონებელი/ები და პატენტმფლობელი/ები; პატენტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი
1. 
5.2. ეროვნული პატენტები
საპატენტო თემატიკის სათაური; გამომგონებელი/ები და პატენტმფლობელი/ები; პატენტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი
1. 

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

6.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
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1. ვალერიან ვაშაკიძე, ლავრენტი ჯანიაშვილი, ნათია ჯალაბაძე, ვ. ურუშაძე; 
საზღვრისპირა მოსახლეობა ძველად და ახლა (კახეთი), ISBN 978-9941-503-62-7, 
თბ., „მწიგნობარი“, 304 გვერდი.

2. ვალერიან ვაშაკიძე, ლავრენტი ჯანიაშვილი, ნათია ჯალაბაძე, ვ. ურუშაძე; Border 
Settlements in the Past and Present (Kakheti), ISBN 978-9941-503-74-0, თბ., 
„მწიგნობარი“, 110 გვერდი.

3. ვახტანგ გოილაძე; მირიანი და ვახტანგ გორგასალი ქართულ ისტორიოგრაფიაში, 
ISBN 978-9941-36-010-7, თბ., თსუ-ს გამომც., 99 გვერდი.

4. გიორგი ჭეიშვილი, ნ. კობაური, საქართველოს ისტორიული რუკა (ივანე 
ჯავახიშვილის რედაქციით). ატლასი და საძიებლები, ISBN 978-9941-494-95-6, თბ., 
„არტანუჯი“, 47 გვერდი.

5. სოფიო ქადაგიშვილი; ქართული ეთნიკური იდენტობა შუა საუკუნეებში, ISBN 978-
9941-8-4250-4, თბ., 198 გვერდი.

6. ელდარ ბუბულაშვილი; საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია 
ეგზარქოსობის დროს, ISBN – 978-9941-8-3532-2, თბ., „ახალი ივირონი“, 706 გვერდი.

7. ალექსანდრე დაუშვილი, ო. ჯანელიძე, ვ. გურული; კავკასიის ისტორია, ტ. 2, ISBN 
978-9941-504-25-9, თბ., „ინტელექტი“, 756 გვერდი.

8. ალექსანდრე დაუშვილი, ო. ჯანელიძე; საქმიანი საქართველო 1801-1920 წწ., ISBN 
978-9941-8-5010-3, შპს „ალტერნატიული მედია საშუალება“, თბ., 500 გვერდი. 

9. ლელა მიქიაშვილი, გიორგი ჭეიშვილი, ვალერიან ვაშაკიძე და სხვა; კავკასიის 
ისტორია, ტ. 1, ISBN 978-9941-504-24-2, თბ., „ინტელექტი“, 845 გვერდი.

10. ირინა არაბიძე; საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის 
საკითხები (XX საუკუნე), ISBN  978-9941-34-281-3, თბ., „მერიდიანი“, 360 გვერდი.

11. თეა ქამუშაძე; რუსთავის საბჭოთა მემკვიდრეობა. პატარა ქალაქის დიდი ამბები, 
ISBN 978-9941-8-4023-4, თბ., 470 გვერდი.

12. როლანდ თოფჩიშვილი; ქართველი ერის ეთნიკური ისტორია, სერია 
„საქართველოს ისტორიის პალიტრა“, ტომი 2, ISBN 978-9941-35-050-4, თბ., 
„პალიტრა L“, 428 გვერდი.

13. როლანდ თოფჩიშვილი, როზეტა გუჯეჯიანი, ხათუნა იოსელიანი, თეა ქამუშაძე, 
ქეთევან ხუციშვილი, გ. გოცირიძე; შუა საუკუნეების ქართული ხალხური 
კულტურა: წეს-ჩვეულებები, ტრადიციები, სერია „საქართველოს ისტორიის 
პალიტრა“, ტომი 3, ISBN 978-9941-35-102-0, თბ., „პალიტრა L“, 474 გვერდი.

14. როლანდ თოფჩიშვილი; ხადა. ისტორიული და ეთნოკულტურული საკითხები, 
ISBN 978-9941-498-87-9, თბ., „მწიგნობარი“, 106 გვერდი.

15. როლანდ თოფჩიშვილი; დეეთნიზაციის პროცესები გვიანი შუა საუკუნეების 
საქართველოში (ქართველთა რელიგიურ-კონფესიური ჯგუფები), ISBN 978-9941-
503-50-4, თბ., „მწიგნობარი“, 232 გვერდი.

16. ლავრენტი ჯანიაშვილი, ნათია ჯალაბაძე, ნ. ლოლაძე; ბორდერიზაცია და 
ქართულ-ოსური ურთიერთობები ოკუპირებულ რეგიონში, ISBN 978-9941-498-92-
3, თბ., „მწიგნობარი“, 290 გვერდი.

17. სალომე ოქრუაშვილი; ქართველთა და აფხაზთა დასახლების ფორმა და 
მატერიალური კულტურა, ISBN 978-994-33-393-4, თბ., „ინტელექტი“, 100 გვერდი.

18. დავით ჭითანავა; ზედაშეს კულტურა საქართველოში, ISBN 978-9941-8-3576-6, თბ., 
„კოლორი“, 196 გვერდი. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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1. ნაშრომი შესრულდა შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტის 
ფარგლებში. ავტორთა კოლექტივმა, პირველწყაროთა და მოპოვებული საველე-
ეთნოგრაფიული მასალის შესწავლისა და ანალიზის, სამეცნიერო ლიტერატურაში 
გამოთქმული მოსაზრებების კრიტიკული განხილვის საფუძველზე, გამოიკვლია 
საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრისპირა რეგიობნის (ისტორიულ-
გეოგრაფიული კახეთის) ძველი და თანამედროვე ეთნო-კულტურული ვითარება; 
წარმოაჩინა ის მიზეზები, რამაც გამოიწვია ხელშესახები ცვლილებები რეგიონის 
დემოგრაფიაში და მოსახლეობის ეთნიკურ შემადგენლობაში.

მონოგრაფიაში შესწავლილია საზღვრისპირა მოსახლეობის სამეურნეო 
საქმიანობა, ეკონიმიკური და სოციალური ყოფა, დასახლების თავისებურებანი, 
რელიგიური ვითარება, მიგრაციული პროცესები და სხვა არაერთი საკითხი. 
განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ეთნიკურ და რელიგიურ ჯგუფებს შორის 
ურთიერთობებს, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობას და მედიაგრემოს 
გავლენას საკვლევ რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე. ამავე პრობლემასთან 
დაკავშირებით, წარმოჩენილია ისტორიული ნარატივებისა და მიმდინარე 
პოლიტიკური მოვლენების როლი. 

ნაშრომში გამოკვეთილია ის სირთულეები, რომელიც თან ახლავბს 
მოსახლეობის ეთნოკულტურული ტრანსფორმაციის პროცესს; მოცემულია 
არსებული პრობლემური საკითხების გადაჭრის გზები. მონოგრაფია საკვლევი 
თემის ინტერდისციპლინური შესწავლის პირველი ცდაა. 

2. წინამდებარე ნაშრომი ინტერდისციპლინური კვლევის შედეგია. ავტორთა 
კოლექტივმა შეისწავლა საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრისპირა რეგიონის 
(ისტორიულ-ეთნოგრაფიული კახეთის) მოსახლეობის წარსული და თანამედროვე 
ეთნო-კულტურული საზღვრების აღქმის თავისებურებები და ამ პროცესებზე 
ისტორიული ნარატივებისა და ეთნოგრაფიული გარემოს გავლენის როლი; 
საკვლევი რეგიონის დემოგრაფიული ცვლილებები ქრონოლოგიურ ჭრილში.

მონოგრაფიაში განხილულია საზღვრისპირა მოსახლეობის სამეურნეო 
საქმიანობა, ეკონიმიკური და სოციალური ყოფა, დასახლების ფორმები, რელიგია 
და სხვა; წარმოჩენილია მეზობლად მცხოვრები ეთნიკური ჯგუფების 
ურთიერთობები, მედიაგარემოს, არასამთავრობო სექტორის, ქართული და 
აზერბაიჯანული სახელმწიფოების პოლიტიკისა თუ რეგიონში მიმდინარე 
მოვლენების გავლენა საკვლევ ზონაში განვითარებულ პროცესებზე; 
გამოკვეთილია არსებული პრობლემები, მოცემულია მათი გადაჭრის 
რეკომენდაციები, რის გამოც ნაშრომს სამეცნიერო-თეორიულის გარდა, 
პრაქტიკული მნიშვნელობაც აქვს.

3. ის რაც მირიან მეფისა  და ვახტანგ გორგასლის შესახებ ამ მონოგრაფიაშია 
წარმოდგენილი - კერძოდ, ქართლის პირველი ქრისტიანი მეფე, საქართველოს 
სამოციქულო ეკლესიის მიერ წმინდანად შერაცხული მირიანი რომ ფარნავაზიანთა 
სამეფო სახლის გვერდითი შტოს წარმომადგენელი, „მოქცევაჲ ქართლისაჲს“ 
ქრონიკაში ქართლის მეფედ  დასახლებული რევის (რევის) ძე იყო, დიდი ხანია 
ცნობილია. ჩვენ მეცნიერებაში იმაზეც იქნა მითითებული, „მეფეთა ცხოვრებაში“ 
მირიანი რომ ირანის  შაჰის ძედ, მიჰრანთა გვარის მხევალი ქალისაგან ნაშობ 
უფლისწულად იხსენიება, ეს XI ს-ში ლეონტი მროველის მიერ მირიანისათვის 
დიდი და სახელოვანი წინაპრის გამონახვის სურვილით იქნა გაკეთებული (დ. 
ბაქრაძე, აკად. გ. მელიქიშვილი). აღნიშნულ საკითხზე მე ჯერ კიდევ 1982 წელს 
ჟურნალ „მაცნეში“ №4, და 1990 წელს ფარნავაზიანთა სამეფო სახლის ქრისტიანი 
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მეფეების ქრონოლოგიისადმი მიძღვნილ ნაშრომში მივუთითე. აღნიშნულის 
მიუხედავად, ამ ბოლო ხანს გამოცემულ მონოგრაფიებში ისევ მირიანის ირანელ 
უფლისწულობაზეა ლაპარაკი. ამიტომ ჩემ ნაშრომში, ხელახლა მოხმობილი მაქვს 
ის მასალა, რომელიც ქართლის პირველი ქრისტიანი მეფის-მირიანის 
ფარნავაზიანთა სამეფო სახლისადმი კუთვნილებას ეხება. მსგავს 
მდგომარეობასთან გვაქვს საქმე, ვახტანგ გორგასლის ზეობის თარიღის შესახებაც. 
მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკითხი დამაჯერებლად იქნა ჩემ მიერ გადაწყვეტილი  
ცალკეულ  გამოკვლევებსა (მნათობი, 1983, №11) და 1991 წელს გამოცემულ ვახტანგ 
გორგასლისადმი მიძღვნილ მონოგრაფიაში, მეცნიერთა ნაწილმა მართალია, უარი 
თქვა ვახტანგ გორგასლის გარდაცვალების თარიღად მიღებულ 502 წელზე, მაგრამ 
დიდი ნაწილის თანახმად, ვახტანგ მეფის ზეობის თარიღები ცნობილი არაა, 
მხოლოდ ის ვიცით ის V  საუკუნის II ნახევარში მოღვაწეობდა. ასეა მითითებული 
საქართველოს ისტორიის სასკოლო სახელმძღვანელოებშიც. მონოგრაფიაში ძველი 
საისტორიო წყაროების მონაცემებიდან ხელახლაა მოხმობილი ყველა ის მასალა, 
რომელიც  ვახტანგ გორგასლის 431-491 წლებში ცხოვრებას ადასტურებს. 

4. ნაშრომი შესრულდა შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 
მხარდაჭერით. შეიქმნა კარტოგრაფ ევ. ბარამიძის მიერ შედგენილი და ივანე 
ჯავახიშვილის რედაქტორობით 1923 წელს დაბეჭდილ „საქართველოს ისტორიულ 
რუკაზე“ დატანილი ტოპონიმების ერთიანი საძიებელი, რომელიც დალაგებულია 
ანბანურ რიგზე. თითოეულ მათგანს მითითებული აქვს შესაბამისი განმარტებითი 
ნიშანი (მაგ.: მდინარე, ტბა, მთა, გადასასვლელი, ქალაქი, სოფელი...), ისტორიული 
პროვინცია და გეოგრაფიული კოორდინატი. ამას გარდა, გამოცემას თან ერთვის 
რუკის ცალკეული ფრაგმენტები ატლასის სახით, რომელიც გაცილებით 
გაამარტივებს მასზე მუშაობას და ძიების საშუალებას.

5. ეთნიკურობა, როგორც სოციალური ჯგუფების ორგანიზების ფორმა, უძველესი 
დროის მოვლენაა, თუმცა, მისი, როგორც სოციალური კატეგორიის კვლევა  სულ 
ბოლო ხანებში იწყება და უკავშირდება ე.წ. ახალ ისტორიის მიმართულებას, 
რომელიც ტრადიციული ისტორიოგრაფიისაგან განსხვავდება იმით, რომ კვლევის 
ფოკუსში აქცევს არა მხოლოდ პოლიტიკურ ისტორიას, არამედ საზოგადოებრივ 
პერცეფციებსაც, რაც ამ ფენომენზე დაკვირვების საშუალებას იძლევა. საზოგადოდ, 
შეიძლება ითქვას, რომ ეთნიკურობის კვლევას დიდი ისტორია გააჩნია, თუმცა 
თავად ეს ფენომენი უძველესია.

ეთნიკურობაზე საუბარი, საბჭოურ ისტორიოგრაფიაში, XX საუკუნის 70-იანი 
წლებიდან დაიწყო, თუმცა ეთნიკურობა საბჭოთა კავშირში ესენციალისტურად 
იყო გაგებული. ზოგადადაც, საბჭოთა კავშირს ახასიათებდა ჯგუფების 
ესენციალისტური გაგება, დღესდღეობით, სოციალური ჯგუფების 
ესენციალისტური გაგება არ არის ერთადერთი. მაგალითისთვის, დასავლურ 
ლიტერატურაში არსებობს კონსტუქციონისტური მიდგომა. შესაბამისად, 
ეთნიკურობის კვლევას პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნების ისტორიოგრაფიაში 
შედარებით ახალი მოვლენაა, საქართველოს მაგალითზეც იმავეს თქმა შეგვიძლია. 
ამ ფენომენზე ისტორიკოსები შუა საუკუნეებში, არ საუბრობდნენ. 
თავდაპირველად, ეთნოლოგებმა და სოციოლოგებმა დააყენეს  ეს საკითხი ახალ 
დროსთან მიმართებაში, თუმცა ყველა ხვდებოდა, რომ შუა საუკუნეებში 
ერთობების ორგანიზების ფორმას ეთნიკურობა წარმოადგენდა. საკვლევი თემა 
პრინციპულად ახალია საკითხის დასმის თვალსაზრისით. საკვლევ წყაროდ 
შევარჩიე ჰაგიოგრაფიული წყაროები. ამ შემთხვევაში არჩევანის მიზეზი 
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რამდენიმე რამით არის განპირობებული. პირველი ის გახლავთ, რომ ჰაგიოგრაფია 
არის ძველი ქართული მწერლობის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდრულად 
წარმოდგენილი დარგი; მეორეც ის, რომ კოლექტივების პერცეფციების 
რეპრეზენტაციისათვის ჰაგიოგრაფიული წყაროები ფასდაუდებელ ინფორმაციას 
გვაწვდის. 

ნაშრომის ქრონოლოგიური ჩარჩო განვსაზღვრე XI-XVIII საუკუნეები. 
საკვლევად, გარკვეულწილად, ნებისმიერი პერიოდი შეიძლება შერჩეულიყო, 
თუმც წინამდებარე ნაშრომისათვის, ქრონოლოგიური ჩარჩო არ არის 
შემთხვევითი, რამდენადაც აღნიშნული პერიოდი ქართული ისტორიის და 
ეთნიკურობის კვლევისთვის მნიშვნელოვანი ეტაპების მაუწყებელია. XI-XII 
საუკუნეები საქართველოს ისტორიაში არის ხანა, რომელიც ხასიათდება შიდა 
ჯგუფური კონსოლიდაციის განსაკუთრებული ინტენსივობით. ისეთი 
ინტენსივობით, რომ ამ პერიოდს სამართლიანად უწოდეს საქართველოს 
ისტორიის ოქროს ხანა, მეორე მხრივ კი, ეს პერიოდი ემთხვევა ქართული 
პრემოდერნული ერის წარმოშობის ეპოქას. აქედან გამომდინარე, სრულიად 
ლოგიკურია, რომ ქვედა ქრონოლოგიურ მიჯნად აღებულ იქნა XI საუკუნე. რაც 
შეეხება ზედა ზღვარს, XVIII საუკუნე წარმოადგენს ადრემოდერნულ ეპოქას. 
შესაბამისად მოდერნულ ეპოქას უკავშირდება თანამედროვე მოდერნული ერის 
ფორმირება და ესეც განსაკუთრებულ მიჯნას წარმოადგენს ქართული იდენტობის 
ისტორიაში. ორიგინალური ჰაგიოგრაფიის თვალსაზრისითაც ეს ეპოქა ძალიან 
საინტერესოა.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს ქრონოლოგიური  საზღვრები ესე მჭიდროდ 
შემოვფარგლეთ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არ შევეხები წინარე პერიოდში შექმნილ 
ქართულ ისტორიოგრაფიის ზოგიერთ ძეგლს, რამდენადაც, ტრადიციული 
ისტორიოგრაფია ეროვნული პერცეფციების ამსახველია და  თანაც 
ჰაგიოგრაფიული და ისტორიოგრაფიული ჟანრი თვალსაჩინოდ აღნიშნულ 
პერიოდში ასე გამიჯნული არ ყოფილა. მაგალითად, ლეონტი მროველის 
თხზულებაშიც ჩართულია ჰაგიოგრაფიული ტექსტები, ისე, როგორც მოქცევაი 
ქართლისაჲში.
ეთნიკურობის შესწავლა სხვადასხვა მახასიათებლებზე დაკვირვებით არის 
შესაძლებელი. წიგნის სტრუქტურაც გარკვეული მახასიათებლების მიხედვით არის 
აგებული. წიგნის პირველი თავი საკითხის ისტორიოგრაფიას შეეხება. 
ეთნიკურობის შესწავლას არც თუ დიდი ისტორია აქვს, რამდენადაც ეთნიკურობის 
იდენტიფიცირებას, როგორც საკითხის კვლევას ბოლო პერიოდში გააქტიურდა. 
მიუხედავად ამისა, მთლიანობაში გავიაზრე ქართული ჰაგიოგრაფიის კვლევის 
ისტორია და სწორედ ამ ფონზე შევეხე ქართულ ისტორიოგრაფიასაც. წიგნის მეორე 
თავში წარმოვადგენ კვლევის თეორიულ მხარეს. აღნიშნული თავი, რა თქმა უნდა, 
ვერ ამოწურავს ეთნიკურობის შესახებ მსჯელობას სრულად. ჩემთვის მთავარ 
ამოცანას წარმოადგენდა იმის დაფიქსირება, თუ როგორ გაიაზრება ეთნიკურობის 
ფენომენი დასავლურ სამეცნიერო ლიტერატურაში. ამავე თავში წარმოდგენილია 
საკვლევი წყაროს რელევანტურობის დასაბუთებაც. წიგნის მესამე თავში 
მკითხველი იხილავს ეთნიკურობის მნიშვნელოვანი ცნებების - ნათესავის და ერის 
გააზრებას. ეთნიკურობის აღქმის დასაფიქსირებლად  ნათესავის ფენომენს გაგება 
ძალზედ მნიშვნელოვანია და შეიძლება ზოგისათვის დამაბნეველიც იყოს 
ტექსტებში გაბნეული ერის მნიშვნელობა, რადგან ის ემთხვევა თანამედროვე 
ტერმინს. იდენტობისათვის ძალზედ მნიშვნელოვანია ჩვენ-ის 
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კონცეპტუალიზაცია. ამიტომაც, მეოთხე თავში შევეხები ჩვენ და სხვა კოლექტივის 
პერცეფციებს, აგრეთვე თვითსახელწოდებას, რომელიც ერთობის იდენტობის 
ძალზედ მნიშვნელოვანი გამომხატველია. მეხუთე თავში წარმოდგენილია ენაზე, 
რელიგიაზე, რჩეულობის იდეოლოგიაზე, საკრალურობის და ეთნიკურობის სხვა 
მახასიათებლებზე დაკვირვება საკვლევი წყაროების მიხედვით. წიგნს ბოლოს თან 
ახლავს დასკვნა და ბიბლიოგრაფია.

6. ნაშრომში საქართველოსა და უცხოეთის არქივებში დაცულ, ჩვენს მიერ 
გამოვლენილ წერილობით წყაროებზე, დოკუმენტურ მასალებსა და შესაბამის 
ისტორიოგრაფიულ ნაშრომებზე დაყრდნობით შესწავლილია 
ავტოკეფალიადაკარგული საქართველოს  მართლმადიდებელი ეკლესიის 
მდგომარეობა ეგზარქოსობის დროს. საკითხის გაშუქების დროს ნაშრომში 
გამოყენებულია უცხოური და ქართული პერიოდული პრესის მასალები, 
ეპიგრაფიკული წარწერები, მემუარული ლიტერატურა და სხვა.

7. ნაშრომში შესწავლილია კავკასიის ისტორიის საკითხები 1917–1991 წლების 
პერიოდში. უცნობ და ნაკლებად ცნობილ წყაროებზე დაყრდნობით, მდიდარი 
სპეციალური ლიტერატურის კრიტიკული გააზრების საფუძველზე შესწავლილია 
ვითარება ჩრდილო და სამხრეთ კავკასიაში თებერვლის რევორუციის შემდეგ, 
ნაჩვენებია ახალი ხელისუფლების დამკვიდრების თავისებურებები, მისი  საშინაო 
პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები, პოლიტიკური ვითარება და ა. შ. ასევე 
დიდი ყურადღება ეთმობა ოქტომბრის გადატრიალების შემდეგ სამხრეთ 
კავკასიაში დამოუკიდებელი სახელმწიფოების მშენებლობის პროცესს, ვითარებას 
ჩრდილოეთ კავკასიაში, სამოქალაქო დაპირისპირებას, პოლიტიკურ ვითარებას, 
პარტიულ ცხოვრებას, სამოქალაქო ომს და ა. შ. განსაკუთრებით გამოკვეთილია 
კავკასიის ხალხთა ერთიანობის იდეისათვის საქართველოს დემოკრატიული 
რესპუბლიკის ხელისუფლების საქმიანობა, ნაჩვენებია ამ მიმართულებით 
მუშაობის როგორც წარმატებები, ისე ნაკლოვანებები. ნაშრომში ნაჩვენებია ამ 
ურთულეს პერიოდში კავკასიის ხალხების კულტურული განვითარების 
თავისებურებები. ახალი წყაროების საფუძველზე წარმოჩენილია კავკასიაში 
სამოქალაქო ომის თავისებურებები და დრამატიზმი. შესწავლილია კავკასიის 
„სოვეტიზაციის“ პრობლემაც. განხილულია კავკასიაში საბჭოთა პოლიტიკური და 
ეკონომიკური სისტემის დამკვიდრების თავისებქურებები თითოეული 
რესპუბლიკისათვის. დიდი ყურადღება ეთმობა ყარსის ხელშეკრულებას, 
განხილულია და შეთავაზებულია კავკასიაში ტერიტორიული გამიჯვნის 
საკითხებთან დაკავშირებულია ახალი, ავტორისეული ვერსიები. ასევე 
ავტორისეული არგუმენტებია მოტანილი ამიერკავკასიის ფედერაციის შექმნის 
პროცესთან დაკავშირებით. ნაჩვენებია კავკასიაში ახალი ეკონომიკური 
პოლიტიკის (ნეპის) თავისებურებები. ნაშრომში შესწავლილია კავკასიის 
რესპუბლიკებში: ინდუსრიალიზაცია, კოლექტივიზაცია, კულტურული 
მშენებლობის თავისებურებები. განსაკუთრებული ყურადღება აქვს დათმობილი 
რეპრესიებსა და მის შედეგებს კავკასიის ხალხებისათვის. სპეციალურიად 
შესწავლილია კავკასიის პოლიტიკური დიასპორის მრავალმხრივი საქმიანობა 
ევროპასა და ამერიკის ქვეყნებში. დიდი ყურადღება ეთმობა კავკასიის ხალხების 
მონაწილეობას II მსოფლიო ომის ფრონტებზე, საბრძოლო შემართებას, კავკასიელი 
მებრძოლების მონაწილეობას ევროპის განმათავისუფლებელ მოძრაობებში. დიდი 
ყურადღება ეთმობა კავკასიელი ხალხების დეპორტაციის მიზეზებსა და 
რეალიზაციის თავისებურებებს. ნაჩვენებია ომის შემდეგ საბჭოთა პოლიტიკური 
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სისტემის განმტკიცების კვალდაკვალ კავკასიის ხალხების პოლიტიკური, 
ეკონომიკური და სოციალური განვითარების თავისებურებები. წარმოჩენილია 
კავკასიის ხალხების მიღწევები მეცნიერებისა და კულტურის სფეროში. ასევე 
შესწავლილია სოციალიზმის კრიზისის პირობებში კავკასიის საბჭოთა 
რესპუბლიკებში მიმდინარე სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური 
პოლიტიკა, გარკვეული მიღწევები საზოგადოებრივი ყოფიერების ყველა სფეროში: 
დეტალურად არის წარმოჩენიტლი საქართველოს, აზერბაიჯანის, სომხეთის, 
დაღესტნის, ჩეჩენ-ინგუშეთის და სხვა რესპუბლიკებისა თუ ავტონომიური 
ოლქების განვითარების თავისებურებები. მოტანილია საინტერესო ინფორმაცია და 
გაკეთებულია ლოგიკური დასკვნა საბჭოთა სისტემის დამხობის მიზეზებსა და 
განხორციელების თავისებურებებზე.

8. წიგნი 1800-1921 წლებში საქართველოში კაპიტალისტური ურთიერთობისა და 
ბიზნესის განვითარების შესახებ, ამ სფეროებში ჩართული ადამიანების ისტორიას 
მოგვითხრობს და იმ ძირეულ ცვლილებებს აღწერს, რომლებმაც 
მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრეს ქვეყნის იერსახე და  პერსპექტივა, როგორც 
სოციალური სტრუქტურის გარდაქმნის, ისე ეკონომიკური, პოლიტიკური, თუ 
კულტურული ცხოვრების კუთხით. წინამდებარე ნაშრომში აღწერილია 
საქართველოში კაპიტალიზმის გენეზისის რთული და წინააღდეგობრივი გზა. 
კაპიტალიზმი წარმოჩენილია თავისი დადებითი და უარყოფითი 
მახასიათებლებით, შუქ-ჩრდილებითა და მრავალმხრივობით: ფირმებითა და 
კომპანიებით; საქმიანი გარიგებებით, სააქციო საზოგადოებებით, ინვესტიციებით, 
საფონდო ბირჟებით, კონკურენციით, კონფლიქტებით, გამდიდრებითა და 
გაკოტრებით, განხორციელებული თუ ვერ შემდგარი პროექტებით, სოციალური 
უსამართლობით, კლასობრივი ბრძოლით... ყველაფერი ეს ნაჩვენებია 
იმდროინდელი მსოფლიოს განვითარების ფონზე, რუსეთის იმპერიაში მიმდინარე 
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური და სოციალ-ეკონომიკური სინამდვილის 
გათვალისწინებით. ნაშრომში განხილულია რუსეთის იმპერიის ეკონომიკური 
მახასიათებლები და ქართული რეალობა:  სახელმწიფოს ბიუჯეტი და ფულის 
მიმოქცევა, ფასიანი ქაღალდები, საბაჟო შემოსავლები, შემნახველი სალაროების 
ქსელის საქმიანობა, საფონდო ბირჟები, საკუთრების ფორმები და მათი დინამიკა. 
წარმოჩენილია ეკონომიური განვითარების მთავარი დარგები და სექტორები 
საქართველოში (მაკროეკონომიკური სტატისტიკა). შესწავლილია ასევე, 
ეკონომიური განვითარების მთავარი დარგები და მიმართულებები 
საქართველოში, ქართული ქალაქების როლი და მნიშვნელობა რუსეთის იმპერიის 
ცხოვრებაში, უცხოელი ინვენსტორები და უცხოური კაპიტალი საქართველოში,  
ადგილობრივი,  რუსული და ევროპული ნაწარმის მეტოქეობა, სოციალური 
კონფლიქტი კაპიტალიზმსა და სოციალიზმს შორის. წიგნში მნიშვნელოვანი 
ადგილი ეთმობა 1801-1921 წლებში საქართველოში განხორციელებულ 
მასშტაბურპროექტებს (ფოთი-თბილისისა და თბილისი ბაქოს სარკინიგზო 
მაგისტრალი; სურამის გვირაბი; სათავადაზნაურო-საადგილმამულო ბანკი; 
მსოფლიო ბრენდი – „ბორჯომი”; ფოთის საზღვაო ნავსადგური; ბაქო-ბათუმის 
ნავთსადენი), რომლებიც „საქმიანი საქართველოს“ სავიზიტო ბარათებადაა 
მიჩნეული. მიმოხილულია რამდენიმე სხვა წამოწყებული პროექტიც (რუსეთის 
ამიერკავკასიული კომპანია; ტრანსკავკასიის რკინიგზის მაგისტრალი; 
სქართველო-ჰოლანდიის საზღვაო საზოგადოება; ტყვარჩელის ქვანახშირის 
კონცესია), რომელთა რეალიზება ამა თუ იმ მიზეზთა გამო ვერ მოხერხდა.
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9. კოლექტიურ მონოგრაფიაში კავკასიის ისტორია გადმოცემულია ქართული და 
უცხოენოვანი წყაროების, არქეოლოგიური და ეთნოლოგიური, ნუმიზმატიკური 
და ფოლკლორული მასალის შესწავლის საფუძველზე; გათვალისწინებულია 
სხვადასხვა ეროვნების ავტორთა ნაშრომები – ფართო ისტორიოგრაფიული მასალა.

10. კრებულში თავმოყრილი, გადამუშავებული და შევსებულია 2004-2020 წწ. 
სხვადასხვა კრებულში დაბეჭდილი სტატიები, რომლებშიც ასახულია რუსეთის 
იმპერიისა და ეკლესიის ჩაგვრისაგან საქართველოს ეკლესიის გათავისუფლების 
ვითარება და მისი ბრძოლა კანონიერი უფლებების განსახორციელებლად. 
სტატიები, რომლებიც  ასახავენ ქართველი საზოგადოების - ერისა და ბერის 
ერთიანობას ეკლესიისა და ქვეყნისათვის ესოდენ მნიშვნელოვანი საკითხის 
წარმატებისათვის; რუსეთის ეკლესიის წარმომადგენელთა მტრობას ახლად 
აღდგენილი ეკლესიისადმი; საქართველოს ეკლესიის იურისდიქციის აღდგენას 
აფხაზეთში; მსოფლიო საპატრიარქოს დამოკიდებულებას საქართველოს ეკლესიის 
ავტოკეფალიისადმი; საბჭოთა სახელმწიფოსა და რუსეთის ეკლესიის ორი ნაწილის 
(პატრიარქ ტიხონისა და „განახლების მოძრაობის“) მხრიდან საქართველოს 
ეკლესიის წინააღმდეგ ბრძოლას; სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ 
ილია II-ის მოღვაწეობას საქართველოს ეკლესიის ძველთაგან არსებული 
ავტოკეფალიის მსოფლიო მართლმადიდებელი სამყაროსაგან აღიარებისათვის, 
რაც 1990 წელს წარმატებით დაგვირგვინდა. მრავალი საკითხი ახალი წყაროების 
დამოწმებით ახლებურადაა გაშუქებული; დაფიქსირებულია ზოგიერთი 
ქართველი მოღვაწისა თუ ორგანიზაციის მონაწილეობა საქართველოს ეკლესიის 
ავტოკეფალურ უფლებათა განხორციელების საკითხში, რაც აღნიშნულ 
სტატიებამდე ფართო საზოგადოებისთვის უცნობი იყო.

11. ნაშრომში წარმოდგენილი კვლევა გულისხმობს ურბანული ნარატივების 
მოძიებასა და მათი რეპრეზენტაციული ბუნების ანალიზს, რომელთა 
ჩამოყალიბება და შექმნა საბჭოთა სისტემასა და მის დაშლას უკავშირდება. 
კომუნისტებმა რუსთავის მშენებლობასთან  ერთად, ქალაქის წაკითხვის ორი 
განსხვავებული დისკურსი შემოგვთავაზეს - ნაციონალური და 
ინტერნაციონალური. ქალაქის ამ ხედვების გასამყარებლად რეჟიმი სხვადასხვა 
ავტორსა და ფაქტს მოიხმობდა. ურბანული ნარატივების მეშვეობით კი ქალაქის 
ძლიერ მხარეებს წარმოაჩენდა და ქვეყნის მასშტაბით მის განსაკუთრებულ 
სტატუსს უზრუნველყოფდა. რუსთავი საქართველოს სიამაყედ გამოცხადდა. ამ 
ყველაფრის საპირისპიროდ ქალაქის მდგომარეობა მნიშვნელოვნად შეიცვალა 
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ, ქარხნების ქალაქში მასიურმა უმუშევრობამ 
დაისადგურა. წარმოდგენები ბედნიერ მომავალზე მწარე რეალობით შეიცვალა. 
რამაც ავტომატურ რეჟიმში ღირებულებათა გადაფასების საკითხი დააყენა. მათ 
შორის კომუნისტების მიერ შემოთავაზებულმა ნაციონალურმა ნარატივებმა 
დაკარგა დამაჯერებლობა, ხოლო ქალაქის მულტიკულტურული იმიჯი აღარ იყო 
მიმზიდველი. რუსთავის ინტერნაციონალური ბუნების შესუსტება, ერთი მხრივ, 
ეთნიკური უმცირესობების აქტიურმა მიგრაციამ, მეორე მხრივ, ეროვნული 
მოძრაობის ზრდამ განაპირობა. წიგნში თანამედროვე რუსთავის მდგომარეობა, 
მისი სახის ტრანსფორმაცია, განხილულია როგორც ქალაქისათვის იდენტობის 
ძიების პროცესი, რომელიც რელიგიურ რეპრეზენტაციაში თავისებურად აისახა. 

12. ქართველი ხალხის ეთნიკური ისტორია მისი არსებობის ხანგრძლივ პერიოდს 
მოიცავს ეთნოგენეზიდან დაწყებული ეთნოსის განვითარების სხვადასხვა 
ეტაპებით. გამოთქმულია ახალი თვალსაზრისი ქართველთა ეთნოგენეზის შესახებ. 
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პროტოქართული ენა ახლოს იდგა ზანურთან; ქართული ენის წარმოქმნა გამოიწვია 
პროტოქართულზე ინდოევროპელთა დაფენებამ. შენიშნულია, რომ ქართველ ერს 
ჰქონდა აღმასვლისა და დაღმასვლის ეტაპები. ერის აღმასვლა შეჩერდა ერთიანი 
სახელმწიფოს დაშლის შემდეგ, როდესაც მან დაკარგა მთელი რიგი 
ტერიტორიული ერთეულები, როდესაც ქართველთა შორის გავრცელდა 
სხვადასხვა რელიგიურ-კონფენსიური ჯგუფები: ისლამი, კათოლიკობა, 
მონოფიზიტობა. სხვა სარწმუნოების მიმდევარი ქართველები ქართველებად აღარ 
მიიჩნეოდნენ - ისინი შესაბამისად იწოდებოდნენ თათრებად, ფრანგებად და 
სომხებად. განხილულია სხვადასხვა თვალსაზრისი ქართველი ერის (ნაციის) 
წარმოქმნის შესახებ. დადასტურებულია, რომ ქართველების ერად (ნაციად) 
წარმოქმნა მოხდა მაშინ, როდესაც ქართველებმა სახელმწიფო შექმნეს.

13. წიგნი ხუთი ნაწილისაგან შედგება: პირველი და ვრცელი ნაწილი ეხება ზნეობრივ 
ნორმებს შუა საუკუნეების საქართველოში, მეორე ნაწილში წარმოდგენილია 
ქართველი ხალხის სამეურნეო ყოფა და წეს-ჩვეულებები, მესამე ნაწილში - 
ქართველი ხალხის მატერიალური კულტურა, მეოთხე ნაწილში - სოციალური 
ურთიერთობები, მეხუთე ნაწილში - სულიერი კულტურა. ხაზი აქვს გასმული, რომ 
ხანგრძლივი ისტორიის მანძილზე ქართველებმა შექმნეს მდიდარი და 
მრავალფეროვანი კულტურა, რომელიც ენასა და ტერიტორიასთან ერთად ეთნოსის 
მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ტრადიციების მრავალფეროვნებას მთელი რიგი 
ფაქტორები განაპირობებდა, პირველ რიგში კი - გეოგრაფიული გარემო. 
რედაქტორს ეკუთვნის ვრცელი მონაკვეთი ხევსურული სწორფრობისა და ფშაური 
წაწლობის შესახებ. მიღებულია დასკვნა, რომ ის, რომელსაც ავტორი „სექსუალურ 
თამაშებს“ უწოდებს, პირველყოფილობიდან მომდინარე მოვლენა კი არაა, არამედ 
წარმოშობილია ისტორიის გარკვეულ მონაკვეთში. მათი წარმოქმნის ძირითადი 
მიზეზი გახლდათ მთის ბუნებრივ-გეოგრაფიული გარემო და მისი გენეზისის 
მომენტისათვის ბართან ინტეგრაციის უქონლობა. ნაგვიანევი ქორწინების გამო 
ახალგაზრდებს შეზღუდული ეროტიული ურთიერთობის ნება დაერთოთ.

14. საქართველო ტრადიციულად ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეებისაგან 
შედგება, რომელთაგან ზოგიერთი  დროთა განმავლობაში ტერიტორიულ 
ცვლილებებს განიცდიდა. ასეთი ცვლილებები მოხდა აღმოსავლეთ საქართველოს 
მთიანეთშიც - ხადისა და ცხავატის გაერთიანებით ჩამოყალიბდა მთიულეთის 
ისტორიულ-ეთნოგრაფიული/ისტორიულ-გეოგრაფიული მხარე, თუმცა 
გარკვეული თავისთავადობა ბოლო დრომდა ერთმაც და მეორემაც შეინარჩუნა, 
ძველი ტრეადიციული რეალიები განსაკუთრებით ხადაში შეინიშნება, რაც მთელმა 
რიგმა ფაქტორებმა განაპირობა. წიგნში საუბარია ხადის ისტორიისა და 
ეთნოკულტურულ პრობლემებზე. გადმოცემულია ხადაში მცხოვრები თითოეული 
გვარის ისტორია, ყურადღება გამახვილებულია სალოოცავებზე, როგორც 
ცენტრალურ, ისე სასოფლო სალოცავებზე, დღეობებზე ჩატარებულ რიტუალებზე. 
აღნიშნულია, რომ ისტორიულად ხადა ციხეებით იყო მოფენილი; აქ 60 ციხე 
მდგარა. ციხე-სიმაგრეების სიმრავლე განპირობებული იყო იმით, რომ ხადა იყო 
ერთგვარი ჩამკეტი ჩრდილოეთიდან შემოსული მტრებისათვის. ისინი თუ 
დარიალს გამოსცდებოდნენ, ქვეყანა ხადელებს უნდა დაეცვათ. წიგნი დაწერილია 
სამეცნიერო პროექტის - „ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმა ხადის 
ხეობისათვის“ ფარგლებში.

15. წიგნი ქართველთა შორის გვიან შუა საუკუნეებში სხვადასხვა რელიგია-
კონფესიების - ისლამი, კათოლიციზმი, მონოფიზიტობა - გავრცელევას ეძღვნება. 
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ავტორმა ამ თემაზე სტატია ჯერ კიდევ 1987 წელს გამოაქვეყნა, რომელიც 
საქართველოს ცენტრალურ საისტორიო არქივში დაცულ XIX საუკუნის 
მოსახლეობის რუსულ აღწერებს ეფუძნებოდა. ისლამის, კათოლიკობის და 
გრიგორიანობის გავრცელება ჩვენი ქვეყნის ისტორიის რთულ პერიოდთანაა 
დაკავსირებული. ეს პროცესი ერთიანი ქართული ეთნიკური ორგანიზაციიდან 
ცალკეული ნაწილების ჩამოცილებას იწვევდა, რადგან შუა საუკუნეებში 
ეთნიკურობის განმსაზღვრელ ნიშნად რელიგია მიიჩნეოდა. ძველ საქართველოში 
სხვადასხვა რელიგიისა და კონფესიის აღიარება ქართველი ხალხის ეთნიკურ 
განვითარებასთან იყო დაკავშირებული. ქართველთა მნიშვნელოვანი ნაწილი სხვა 
სარწმუნოების მიღების გამო ჩამოშორდა ქართველობას. განსაკუთრებით ეს 
ითქმის ისლამის მიმდევარ ქართველებზე, თუმცა მნიშვნელოვანმა ნაწილმა ამ 
ჯგუფში ენა და ეთნიკურობა მაინც შეინარჩუნა. ფაქტობრივად არ დათმეს 
ეთნიკურობა ქართველმა კათოლიკეებმა. რაც შეეხება მონოფიზიტ ქართველებს, 
მათ  (დაახლოებით 150 ათასი კაცი) 1990-იან წლებში დაიბრუნეს ქართული 
გვარები და ეროვნება.

16. ბორდერიზაცია, მცოცავი ოკუპაციის თემატიკა  და მისი თანმდევი პრობლემები 
ეთნოლოგიური და საზღვრის  კვლევის კუთხით  ამ დრომდე  არ შესწავლილა.  
გამოკვლევა  სრულიად ახალია ქართულ ჰუმანიტარულ მეცნიერებაში.     
მონოგრაფია  პირველი ემპირიულ გამოკვლევაა, რომელიც ბორდერიზაციის 
პროცესს აანალიზებს ამ დარგების აპრობირებულ მეთოდებზე  დაყრდნობით, და 
მის მრავალგანზომი-ლებიან ზემოქმედებას შეისწავლის, როგორც 
ყოველდღიურად განცდილ პროცესს, მოთხრობილს და გააზრებულს 
ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ. სამეცნიერო მიმოქცევაში შემოვიდა ახალი 
საველე-ეთნოგრაფიული მასალა და ახალი თეორიული მიდგომები. 2008 წლის 
აგვისტოს ომის დროს, ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში  და 
მიმდებარე ტერიტორიებზე გადაიწვა და მთლიანად განადგურდა 
ორმოცდაათამდე ქართული სოფელი. დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის მიერ  
დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ (2008 წლის 26 აგვისტო) ანექსირებულ 
ტერიტორიაზე აღმოჩნდა 103 სოფელი, რომელთაც საქართველოს ცენტრალური 
ხელისუფლება დიდი ლიახვის, პატარა ლიახვის, ფრონეს ხეობებსა და ახალგორის 
რაიონში  აგვისტოს ომამდე აკონტროლებდა. საკუთარი სახლებიდან გააძევეს და 
ეთნიკური წმენდა განახორციელეს 130 ათასამდე, ძირითადად ეთნიკური 
ქართველი მოსახლეობის მიმართ; მათგან 26 000, ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ 
ოსეთის და მიმდებარე რაიონების მცხოვრებნი დღემდე დევნილობაში რჩებიან. 
2010 წლის  სექტემბრის ბოლოს ოსური მხარე   „სახელმწიფო საზღვრის” დადგენას 
და მონიშვნას  შეუდგა. 2011 წლიდან საოკუპაციო საზღვრის დემარკაცია-
გაფართოვების, ანუ  ბორდერიზაციის   პროცესმა ინტენსიური სახე მიიღო. 
საოკუპაციო ხაზმა კიდევ 32 სოფელი მოიცვა და მთლიანობაში ქართულმა მხარემ 
კონტროლი დაკარგა  აღნიშნული რეგიონის 135 დასახლებულ პუნქტზე. 
ბორდერიზაციის შედეგად საოკუპაციო ზოლი რიგი სოფლების (34 დასახლებული 
პუნქტი) ტერიტორიაზე მოხვდა,   ისინი გაიყო და მოსახლეობის ნაწილისთვის 
მიუწვდომელი გახდა მათი კერძო საკუთრება, ზოგან საცხოვრებელი სახლი, ზოგან 
ბაღ-ვენახი, სახნავ-სათესი სავარგულები, ტყე, საძოვარი, სასაფლაო, ეკლესიები და 
სალოცავები; სადემარკაციო ხაზის გამოისობით, სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე და 
ტყეებზე სხვადასხვა კრიტერიუმით, სულ 800-1000-მა ოჯახმა მთლიანად ან 
ნაწილობრივ დაკარგა წვდომა. ოსების/რუსების კონტროლირებად ტერიტორიაზე 
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დარჩენილი საქართველოს მოქალაქეები ვერ იღებენ პირველად სამედიცინო 
დახმარებას და მშობლიურ ენაზე განათლებას, ვერ ნახულობენ ნათესავებს და 
ახლობლებს. საუკუპაციო ძალების მიერ წარმოებული ბორდერიზაცია  უშუალო 
კავშირშია  ქვეყნის უსაფთხოებასთან, იგი არღვევს ე. წ. საზღვრისპირა სოციუმის  
სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური სტრუქტურის მთლიანობას. 
სოფლების ურთიერთიზოლაციით და ტრადიციული სამეურნეო და სოციო-
კულტურული ინსტიტუტების მოშლით რუსეთი ცდილობს მოახდინოს 
საქართველოს მოსახლეობის სახელმწიფოებრივი იდენტობის ტრანსფორმაცია.    
ოკუპირებულ რეგიონში რუსეთის ექსპანსიონისტურ  პოლიტიკას ინტენსიური 
სახე აქვს და ის მიმდინარეობს სამხედრო, ეკონომიკური, კულტურული, 
დემოგრაფიული და მორალურ-ფსიქოლოგიური მიმართულებით; კულტურული 
კავშირების წყვეტამ, რუსულმა პროპაგანდამ, ჩაკეტილმა სივრცემ, ქართული 
კულტურული ღირებულებების არცოდნამ, ფალსიფიცირებული ისტორიის 
სწავლებამ, ოკუპირებულ რეგიონის მოსახლეობაში ქსენოფობიური განწყობების 
ჩამოყალიბებას  შეუწყო ხელი.  გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს  ერთმანეთისადმი 
გაუცხოებული თაობები იზრდება. შექმნილი ვითარება გრძელვადიანი 
პერსპექტივის გათვალისწინებით, შეუქცევადად აზიანებს ქართულ-ოსურ 
ურთიერთობებს და ამ ეტაპზე ნებიმისმიერი სახის კონსტრუქციული პროცესის 
დაწყების შესაძლებლობა მინიმუმამდე დაჰყავს. 

17. ნაშრომის კვლევის ობიექტს ქართული და აფხაზური ყოფითი კულტურის ისეთი 
მხარე წარმოადგენს, როგორიცაა დასახლების ფორმები, საცხოვრებლები, 
სამეურნეო ნაგებობები (მატერიალური კულტურა). საკითხი ქართველებისა და 
აფხაზების მჭირდო და ხანგრძლივ კულტურულ-ისტორიულ ურთიერთობასთან 
არის დაკავშირებული. ამ ურთიერთობებმა, საქართველოს გეოგრაფიულმა 
გარემომ, სოციალურ-ეკონომიკურმა პირობებმა, მიგრანტთა დასახლების 
ფორმებზე, მატერიალურ ნაგებობებზე (საცხოვრებლებზე,  სამეურნეოზე) უდაოდ 
დიდი გავ-ლენა იქონია. აფხაზების დასახლების ფორმა ქართული თავისებურებით 
ხასიათ-დება. ჩრთილო კავკასიიდან ჩამოტანილი 4 ტიპის მარტივი ნაგებობა 
ქართული საცხოვრებლით და სამეურნეო ნაგებობებით შეიცვალა. ქართული 
კულტურის გავლენით აფხაზებმა პირველყოვლისა აითვისეს მიწათმოქმედება, 
მემინდვრეობა, მევენახეობა – მეღვინეობა, ასევე კულტურის მრავალი სხვა 
ელემენტები. აფხაზებმა დღემდე შეინარჩუნეს თავიანთი რწმენა-წარმოდგენები.

18. ნაშრომში წარმოდგენილია მარანში ჩაფლულ ქვევრებთან დაკავშირებული 
რელიგიურ-რიტუალური პრაქტიკის გენეზისის და ცალკეული დეტალების 
ეთნოლოგიური კვლევა. ვფიქრობთ, ნაშრომი მეცნიერულთან ერთად, საინტერესო 
მონაცემების შემცველია ქართული მეღვინეობის კულტურის მნიშვნელობის კიდევ 
ერთხელ გააზრებისა და მისი მომავალი განვითარებისათვის, რამდენადაც 
ზედაშეს კულტურის მივიწყების შემთხვევაში ეს დარგი ყოველთვის ნაკლულად 
ჩაითვლება. საქართველოს ეთნოგრაფიულ ყოფაში მარანი არა მარტო ღვინის 
შესანახ, არამედ საკულტო ნაგებობას წარმოადგენდა, სადაც ამა თუ იმ ღვთაების 
სახელზე სპეციალურად იყო ჩაფლული ქვევრი, რომელშიც ცალკე ისხმებოდა 
ღვინო; ამ ღვინოს ოჯახის ან გვარის უფროსი მთელი რიგი რიტუალური წესების 
დაცვით სწირავდა სხვადასხვა წმინდანებს. მარანს, ძველ სამეგრელოში 
ქრისტიანობის გავრცელების შემდგომაც რიგ შემთხვევებში ეკლესიის ფუნქციაც 
შეუთავსებია. წიგნის პირველ თავის პირველ ქვეთავში წარმოდგენილია 
საქართველოს თითქმის ყველა ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ კუთხეში 
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ეთნოგრაფიულად ფიქსირებული, „ზედაშეს“ კულტურაზე, როგორც ჩვენს მიერ 
სამეგრელოს რეგიონში, ისე მთლიანად საქართველოს მაგალითზე სამეცნიერო 
ლიტერატურასა და წერილობით წყაროებში არსებული მასალები. წიგნის პირველი 
თავის მეორე ქვეთავი ეხება ზედაშეს, როგორც იდეოლოგიური ერთიანობის 
მნიშვნელოვან ფენომენს რომელიც კრავდა ოჯახს, პატრონიმიას, რიგ შემთხვევებში 
მთლიანად გვარს და თემს. ის უდიდეს სტიმულს აძლევდა მათ სიცოცხლისუნარი-
ანობას. ამ ერთობის დარღვევა დიდ ცოდვად ითვლებოდა. ის ამავე დროს ხელს 
უწყობდა თავის ძირძველ სოფელში ადამიანების დამაგრებას, აღვიძებდა თუნდაც 
სურვილს იმისას, რომ თავისი წინაპრების სახლში ზედაშეს შეწირვის დღეს 
ჩამოსულიყო და აუცილებლად დასწრებოდა რიტუალს. ზედაშე იდეოლოგიური 
ერთიანობის ნიშნად უნდა განვიხილოთ საქართველოში მცხოვრები გარკვეულ 
ეთნოსებს შორის. ასეთი იყო ის აფხაზეთში სადაც მიუხედავად კონფესიური 
არეულ-დარეულობისა მამა-პაპათაგან დაწესებულ უძველეს საკულტო ქმედებებში 
ზედაშე მაინც რჩებოდა რჯულზე უმტკიცეს პრაქტიკად. ნაშრომის მეორე თავი 
მთლიანად ეხება ზედაშეს გენეზისის საკითხებს, კერძოდ, ქართველ მეცნიერთა 
ნაშრომებში საკითხთან მიმართებაში გამოიკვეთა ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო 
მოსაზრება: მარანში შესრულებული საოჯახო რიტუალი წინარექრისტიანული 
ეპოქიდან მომდინარე ფენომენია, თუ ქრისტიანობის შემოსვლის შემდგომ 
დამკვიდრებული, რომელიც დღევანდელ ყოფას სინკრეტული (წინარექრისტი-
ანული და ქრისტიანული) ფორმით შემორჩა. ჩვენი კველევის შედეგად გამოჩნდა, 
რომ ზედაშე არის წინარექრისტიანული ეპოქიდან მომდინარე მოვლენა, რომელსაც 
საფუძვლები ეყრება კერის კულტში და ის მას შემდეგ გამოეყო მას, რაც ღვინო 
გახდა წმინდა სასმელი და მარანმა შეიძინა თავისი განსაკუთრებული ფუნქცია. 
თუმცა კერა ისევ რჩებოდა კულტის ცენტრალურ ადგილად, ოჯახის ცენტრად და 
სხვადასხვა ცალკეული ღვთაებების ადგილსამყოფელად. ზედაშე უპირველესად 
უკავშირდება მიცვალებულის კულტს, რომელიც თავდაპირველად სწორედ 
კერასთან იკძალებოდა, როგორც ღვთაება და რომელიც ცოცხალთ აიძულებდა იმ 
სამყაროში მშვიდად ყოფნის სანაცვლოდ მათთვის ბედნიერი მომავალი 
უზრუნველეყო. ზედაშეს შეწირვით აღვლენილი ლოცვით კი, ის სწორედ ამის 
დაბევებას ცდილობდა. წიგნის მესამე თავში წარმოდგენილია ზედაშე-ოხვამერთან 
დაკავშირებულ ტერმინოლოგიურ კვლევას, ტერმინების: ზედაშე, ხვამა-ოხვამერი, 
მარანი, ლაგვანი/ქვევრი. ნაშრომის მეოთხე თავში წარმოდგენილია ზედაშე-
ოხვამერთან დაკავშირებული რიტუალების ინტერპრეტაცია: ზედაშესთან 
სამსხვერპლო ატრიბუტიკა, ქვევრსამარხები და ზედაშე, „ალობი“-ს რიტუალი, 
ქალი და ზედაშე და „რაკუტია“-ს რიტუალი.

6.2. სახელმძღვანელოები
ავტორი/ავტორები; სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით
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ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 
(არსებობის შემთხვევაში); ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი; გამოცემის 
ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა

1. მარიამ ჩხარტიშვილი; რიფსიმეანთა ისტორია წმინდა ნინოს „ცხოვრების“ უძველეს 
რედაქციებში; DOI: 10.13140/RG.2.2.19000.83203; არმენოლოგიის კათედრის მე-100 
წლისთავისადმი  მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., თსუ-ს 
გამ., 24 გვერდი.

2. ნატო სონღულაშვილი;  Soldier and Education in the Democratic Republic of Georgia  
(1918-1921), საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, 
N 1, DOI: https://doi.org/10.55804/TSU-ti-1/Songhulashvili, P-ISSN: 2720-8400, E-ISSN: 
2720-8419, თბ., თსუ-ს გამომც., 6 გვერდი.

3. ნატო სონღულაშვილი; ეროვნული უმცირესობა და განათლება საქართველოს 
დემოკრატიულ რესპუბლიკაში (1918-1921) (ქართულ და ინგლისურ ენებზე), DOI: 
10.51364/26679604.jcpr.2021.v02i02.007, ჟურ. Scientia, #2, ISSN 2667-9590 e-ISSN 2667-9604, 
თბ., 13 გვერდი.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. გამოკვლევაში  მიზნად ვისახავდი ერთმანეთისათვის შემედარებინა რიფსიმეანთა 

ისტორია, როგორც ის წარმოდგენილია აგათანგელოსის ნაციონალურ რედაქციაში 
და „მოქცევაი ქართლისაის“ შატბერდულ რედაქციაში დაცულ წმინდა ნინოს 
„ცხოვრებებში“.  შედარებამ აჩვენა: ა) აგათანგელოსის მონაცემები მნიშვნელოვნად 
განსხვავდება „მოქცევაი ქართლისაიში“ დაცული მონაცემებისაგან; 2) ქართული 
წყაროს მონაცემები რეალისტური და ისტორიულ კონტექსტთან  სრულად 
თავსებადია. აღნიშნული დასკვნები იძლევა შემდეგი ვარაუდის გამოთქმის 
საფუძველს: რიფსიმეანთა ისტორიის წმინდა ნინოს „ცხოვრების“ უძველეს 
რედაქციებში დაცული ვერსია დამოკიდებული უნდა იყოს აგათანგელოსის 
ციკლის  ჩვენამდე მოუღწეველ ავთენტურ ძეგლზე, როგორც წყაროზე.  ავთენტური 
წყარო კი ის  თხზულებაა,  რომელიც სომეხთა მოქცევის შესახებ თრდატის 
ბრძანებით შექმნა აგათანგელოსმა. რადგან  წმინდა ნინოს „ცხოვრების“ ვრცელი 
რედაქციის შემდგენელი დედოფალი სალომე უჟარმელი  თრდატ მეფის ასული 
იყო, ამიტომ მოულოდნელი სულაც არაა, რომ მას ჰქონოდა წვდომა სომეხთა 
მოქცევის ისტორიის სწორედ თავდაპირველ (სავარაუდოდ  ბერძნულ ენაზე 
ჩაწერილ) ტექსტზე. ამგვარად, ის თავისებურებანი, რომელიც რიფსიმეანთა 
ისტორიას ახასიათებს წმინდა ნინოს „ცხოვრების“ დღემდე მოღწეულთა შორის 
უძველეს რედაქციებში, შესაძლოა, იხსნებოდეს ამ რედაქციების კავშირით 
აგათანგელოსის ციკლის პროტორედაქ-ციასთან. ამ ვარაუდის დამატებითი 
მონაცემებით განმტკიცების შემთხვევაში „მოქცევაი ქართლისაიში“ 
წარმოდგენილი წმინდა ნინოს „ცხოვრების“ მონაცემები რიფსიმეანთა შესახებ, 
განსაკუთრებულ ღირებულებას შეიძენს როგორც წმინდა გრიგოლ 
განმანათლებლის ციკლის, ასევე სამხრეთ კავკასიაში ოფიციალური ქრისტიანობის 
დამკვიდრების ისტორიის რეპრეზენტირებისათვის.  სხვა ფაქტებს შორის 
სპეციალური აღნიშვნის ღირსია ქართული წყაროების მონაცემებზე დაფუძნებული 
რიფსიმეანთა გუნდის სომხეთში  მისვლის თარიღი: 322 წელი და ამ მონაცემიდან 
გამომდინარე სომეხთა მოქცევის თარიღი – 323 წელი.  როგორც აღინიშნა,  
სამეცნიერო ლიტერატურაში სომეხთა მოქცევის დათარიღების თაობაზე ერთიანი 
აზრი არ არსებობს. თავიდან მიღებული იყო 301 წელი, ახლა უფრო გაზიარებულად 
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ითვლება 314 წელი. არსებობს სხვა თვალსაზრისიც.  ამგვარ ვითარებაში ქართული  
წყაროს ინფორმაციას დიდი დახმარების გაწევა შეუძლია პრობლემის საბოლოოდ 
გადასაჭრელად. ზედმეტი არ იქნება, აქვე ითქვას, რომ  ამავე მონაცემებით 
ქართლის მოქცევა 330  წლით თარიღდება. ეს თარიღიც უაღრესად  საინტერესოა  
სამხრეთ კავკასიაში ოფიციალური ქრისტიანობის ისტორიის ერთიანი კონტექსტის 
აღსადგენად.

2. პირველი რესპუბლიკის პერიოდი ერთ-ერთი რთული მონაკვეთია საქართველოს 
ისტორიაში. ერთი მხრივ, ყალიბდება და მეორე მხრივ, განვითარებას განიცდის 
ეროვნული მოძრაობის იდეოლოგიური ფორმები, რომლის უპირველეს 
გამოხატულებას წარმოადგენა განათლებული და საკუთარი ქვეყნის ისტორიის 
მცოდნე საზოგადოება. როგორც უკვე აღვნიშნე, XIX საუკუნის II ნახევრიდან 
დაწყებული ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის პროცესი 
განათლებული და ნაციონალური იდეის შეგნებით განმსჭვალული საზოგადოების 
ჩამოყალიბებისკენ იყო მიმართული. ამ პროცესების ლოგიკური გაგრძელებაა 1918-
1921 წლებში მიმდინარე მოვლენები. დამოუკიდებელმა საქართველომ გეზი დასავ-
ლეთზე აიღო და მისი მიზანი გახდა ქვეყნის სხვადასხვა სფეროს ევროპეიზაცია და 
მათ შორის განსაკუთღებული ადგილი დაიკავა განათლების ფაქტორმა. 
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ამოსავალ მიზნად დაისახეს 
ქართული ჯარის გარდაქმნა, არა მხოლოდ სამხედრო-პროფესიონალური 
თვალსაზრისით, არამედ მათი საგანმანათლებლო და ეროვნული შეგნების ამაღ-
ლებით. მანამდე, ანუ 1918 წლამდე ქართველი ჯარისკაცისთვის ასეთი რამ 
წარმოუდგენელი იყო, ისინი რუსეთის საიმპერატორო კარის უშუალო დასაყრდენს 
და მისი ნების შემსრულებელს წარმოადგენდნენ. ეროვნულმა მთავრობამ კი 
პირველ რიგში ჯარისკაცის ეროვნული თვითშეგნების განმტკიცებას მიაქცია 
ყურადღება.

3. ეროვნული უმცირესობების პრობლემა საკმაოდ აქტუალურია თანამედროვე 
დასავლურ სივრცეში. ამ ფონზე საინტერესოა შვაფასოთ როგორ დგას ეს საკითხი 
საქართველოს მაგალითზე, კერძოდ 1918-1921 წლებში. მას შემდეგ, რაც აღსდგა 
საქართველოს სახლემწიფოებრივი დამოუკიდებლობა და ხელისუფლებაში 
ქართული სოციალ-დემოკრატიული პარტია მოვიდა დაიწყო მუშაობა სხვადასხვა 
მიმართულებით, მათ შორის მნიშვნელოვანი იყო ეროვნული უმცირესობების 
საკითხი.

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-
ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების 
რაოდენობა

1. ლევან გორდეზიანი; ძველაღმოსავლური წყაროები; ენციკლოპედია „ანტიკური 
კავკასია“, ტ. 1 (მეორე გამოცემა), ISBN: 9789941974373, თბ., „ლოგოსი“, 33 გვერდი.

2. ვალერიან ვაშაკიძე; „საზღვრის“ ცნება ბერძნულენოვან ტექსტებში; ჟურნალი 
„ქრონოსი“ N 3, ISSN 2667-9477, 977-2667-9-4700-4, თბ., „პრინტჯეო“, 14 გვერდი.

3. ნანა ბახსოლიანი, პ. ბუხრაშვილი; „ორნამენტირებული“ ორპირი ცული 
ნაზარლების სამლოცველოდან, კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო-
კვლევითი საზოგადოებრივი ინსტიტუტის მოამბე „ამირანი“, XXXVI, ISSN 1512-
0449, თბილსი-მონრეალი, 18 გვერდი.
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4. მარიამ ჩხარტიშვილი; ქართლის ერისმთავრის სტეფანოზ I-ის რეპრეზენტაცია 
ძველ ქართულ საისტორიო მწერლობაში: ჟანრის კანონი და 
მეტაისტორიგრაფიული კონტექსტი, კრ. „ქართული წყაროთმცოდნეობა“, XXIV, 
ISSN 1987–9563, თბ., „პრინტჯეო“, 32 გვერდი.

5. მარიამ ჩხარტიშვილი; ილიას ეროვნული კონცეფცია ნაციონალიზმის 
იდეოლოგიის უნივერსალიების შუქზე, კრ. „ილია ჭავჭავაძე და ევროპული 
ღირებულებები“, ISBN 978 9941 503 63 4, თბ., 48 გვერდი.

6. მარიამ ჩხარტიშვილი; „თუალი იგი ბივრიტი“ ანუ კვლავ ქართული ანბანის 
შექმნის დროის შესახებ, კრ. „იოსებ ალიმბარაშვილი - 60“, ISBN 978-9941-8-4224-5, 
გორი, გორის სსუ-ის გამომ., 38 გვერდი.

7. ეკა კვაჭანტირაძე; ტერიტორიული კონფლიქტები სომხეთში (XX ს.), კავკასიის 
უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, N 8, ISSN 1987-8869, თბ., 
კავკასიის უნივერსიტეტის გამომც., 7 გვერდი.

8. ეკა კვაჭანტირაძე; ჰენოტიკონი - ქართლის პოლიტიკური თუ ღირებულებითი 
არჩევანი, კრ. „ქართული წყაროთმცოდნეობა“, XXIV, ISSN 1987–9563, თბ., 
„პრინტჯეო“, 7 გვერდი.

9. ავთანდილ სონღულაშვილი; რელიგია და ქალის უფლებები (ისლამის 
მაგალითზე), კრ. „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“, N1 (26), ISSN 1512-
3154, თბ., „პრინტჯეო“, 16 გვერდი.

10. ნიკოლოზ ჯავახიშვილი; თავად ჯანდიერთა საგვარეულოს ისტორიიდან, კრ. 
„ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“, N1 (26), ISSN 1512-3154, თბ., 
„პრინტჯეო“, 40 გვერდი.

11. ვაჟა კიკნაძე; ქართულ საგვარეულოთა ისტორია (საყვარელიძეთა ერთი ოჯახის 
კახეთში დამკვიდრების ისტორია), კრ. „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“, 
N1 (26), ISSN 1512-3154, თბ., „პრინტჯეო“, 16 გვერდი.

12. ელდარ ბუბულაშვილი; საინტერესო დოკუმენტი ეგზარქოსობის დროინდელი 
სამონასტრო ცხოვრების შესახებ, წიგნში „ათონის მთა - მთაწმინდა“, წიგნი მეორე, 
თბ., „ალილო“, 9 გვერდი.

13. ელდარ ბუბულაშვილი; საქართველოს ეკლესიის ისტორიოგრაფია ეგზარქოსობის 
დროს, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, VIII, ISSN: 1987-9784, თბ., 26 
გვერდი.

14. ალექსანდრე დაუშვილი; საქართველოში კაპიტალიზმის გენეზისის 
საკითხისათვის, ჟურ. „ანალები“, N18, ISSN 1512-343X, თბ., „უნივერსალი“, 93 
გვერდი.

15. ლელა მიქიაშვილი; რუსული გეოპოლიტიკური საინფორმაციო ბაზა საქართველოს 
შესახებ XVIII ს. II ნახევარში, კრ. „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“, N 1 
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სივრცეს (და სამლოცველოც ხომ ერთგვარი ,,შიდა“ სივრცეცაა, სადაც 
დაფიქსირებულია კიდევაც ეს ცული) უნდა აღნიშნავდეს.

4. მედიევალური ქართული ისტორიოგრაფიის ორი მთავარი ძეგლი „მოქცევაჲ 
ქართლისაჲ“ და „ქართლის ცხოვრება“ გვაწვდის ინფორმაციას ქართლის 
ერისმთავრის სტეფანოზ პირველის შესახებ, რომელიც ზეობდა VII საუკუნის 20–
იან–30–იან წლებში. ეს ინფორმაციები ურთიერთგამომრიცხავია: პირველის 
მიხედვით სტეფანოზ პირველი იყო დიდი მმართველი, მორწმუნე, ქვეყნის 
მთავარი ტაძრის – ჯვრის  ეკლესიის – მაშენებელი; მეორეს მიხედვით,  ის იყო 
ურწმუნო, არათუ ახალი  ეკლესიები არ აუშენებია, უკვე აშენებულებსაც არაფერი 
შეჰმატა. სხვა დეტალებიც ამ წყაროებში არის არაიდენტური, მაგალითად, 
სტეფანოზის ზეობის ქრონოლოგია. 
აქედან გამომდინარე ამ გამოკვლევის მთავარი კითხვა ფაქტობრივად იყო იმის 
შესახებ თუ რომელი წყაროს მიერ წარმოდგენილი პორტრეტი არის სინამდვილის 
უფრო ადექვატურად ამსახველი. როგორც ირკვევა, პოზიტიური პორტრეტი 
დაიწერა ერისმთავართა მმართველი სახლის დაკვეთით. ეს მოხდა VII საუკუნის 
შუა ხანებში სტეფანოზ მეორის ზეობაში. ეს იყო სტეფანოზ პირველის სეხნია და 
მისი შვილიშვილი, მისი ძის ადარნერსეს ძე. მეორე პორტრეტის  შექმნის 
სოციალური წიაღი იყო ცენტრალურ ხელისუფლებასთან დაპირისპირებული 
ფეოდალური არისტოკრატია. ჯუანშერ ჯუანშერიანი გახლდათ ერთ-ერთი 
პრივილეგირებული ერისთავი, რომელიც მოღვაწეობდა VIII საუკუნის მეორე 
ნახევარში. 

ამ ფაქტების გარკვევამ  წამოჭრა სხვა კითხვა: რატომ წარმოსახავდა ჯუანშერ 
ჯუანშერიანი სტეფანოზ პირველს უარყოფითად? მისი უმთავრესი წყარო ხომ 
„მოქცევაჲ ქართლისაჲ“ იყო, ამას გარდა მცხეთის ჯვრის აღმოსავლეთ ფასადზე 
სტეფანოზის საპატიო ადგილი არ შეიძლება მისთვის უცნობი ყოფილიყო.
ირკვევა, რომ ისტორიკოსი სტეფანოზ პირველის ბიოგრაფიის რეპრეზენტაციისას 
იცნობდა როგორც დადებითი, ისე არადადებითი ინფორმაციის შემცველ 
ტექსტებს. უარყოფით ინფორმაციას ის იყენებდა.  დადებით ცნობებს  კი 
უგულებელყოფდა. ამგვარი არჩევანის  მიზეზი  იყო მისი, როგორც 
ცენტრიდანული ფეოდალური არისტოკრატიის წარმომადგენლის მიერ 
სტეფანოზის მსგავსი მმართველის  მიუღებლობა, მმართველისა, რომელსაც 
ჰქონდა ამბიცია   ყოფილიყო  თავისი ქვეშევრდომების აბსოლუტური სიუზერენი, 
მათ შორის ისეთი პრვილეგირებულებისაც, როგორც გახლდათ ჯუანშერ 
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ჯუანშერიანი. ეს მიუღებელი იყო შესაბამისისოციალური ფენისათვის, რომელსაც 
უკვე მოესწრო გემო გაეგო „თავისუფლებისათვის“ კლასიზმის გამო ჯუანშერ 
ჯუანშერიანმა  აპრიორი „იცოდა“ რომ სტეფანოზ პირველის მსგავსი ერისმთავარი 
იყო ცუდი პიროვნება და ცუდი მმართველი.  როგორც დღეს, ასევე წინამოდერნულ 
ეპოქაში ისტორიის წერა მჭიდროდ უკავშირდებოდა ვალდებულებას „სიმართლის 
თქმისა“. გამონაგონის რეპრეზენტაცია და არასწორი ინტერპრეტაცია ჟანრის 
იდენტობასთან  შეუთავსებელი იყო. მსოფლიო ისტორიოგრაფია  ბევრ მაგალითს 
გვაძლევს იმისა თუ როგორ ცდილობდნენ ისტორიკოსები  ყველა ეპოქაში და ყველა 
ქვეყანაში დაეცვათ ჟანრის ეს  უმთავრესი პრინციპი. შუა საუკუნეების  ქართველი 
ისტორიკოსების მიერ ამ პრინციპის გაგება იყო ისეთივე როგორც ყველგან. რაც 
შეეხება კონკრეტულად ჯუანშერ ჯუანშერიანს, მისი პრინციპი იყო თხრობა ისე, 
როგორც ამას ისტორიკოსი დაინახავდა. მაგრამ ეს პრინციპი ტოვებდა ადგილს 
მონაცემების სუბიექტური  ინტერპრეტაციისათვის, რადგან იგი გულისხმობდა არა 
საზოგადო სიმართლეს, არამედ სიმართლეს დანახულს კონკრეტული 
დამკვირვებლის პოზიციიდან. ეს სწორედ ის იყო, რაც ფაქტობრივად გააკეთა 
ჯუანშერ ჯუანშერიანმა სტეფანოზ პირველის ბიოგრაფიის  რეპრეზენტაციის 
შემთხვევაში. ამიტომ უნდა ვიფიქროთ, რომ ჟანრობრივი პრინციპიდან 
პრაქტიკული საქმიანობის დაცილება  მისთვის არ წარმოადგენდა ჟანრის 
მოთხოვნასთან შეუსაბამობას.  

წარმოდგენილი შემთხვევა არის ძალიან სპეციფიკური და არ იქნება 
მართებული რომ განვაზოგადოთ ქართული სინამდვილისთვისაც კი. მითუმეტეს, 
შეუძლებელია მისი საშუალებით ვიმსჯელოთ  წინა მოდერნის პერიოდში  
ისტორიგრაფიული კანონის  რაობაზე მსოფლიო მასშტაბით, მაგრამ ამგვარი 
ფაქტების ცოდნა მაინც  გამოსადეგია  რამდენადაც ის გვეხმარება უფრო ღრმად 
გავიაზროთ ისტორიკოსთა მეტაისტოროგრაფიული მოტივაციები... და ისტორიის 
წერის პრაქტიკასთან დაკავშირებული შესაძლო პრობლემები.

5. ილია და მისი ნააზრევის ინტერპრეტაცია ქართულ ჰუმანიტარულ მეცნიერერების 
ერთი მთავარი საზრუნავია ნაშრომში ერის შესახებ თანამედროვე დასავლური 
თეორიის მოშველიებით გაანალიზებულია ილიას ეროვნული კონცეფცია. 
ნაჩვენებია, რომ ეს კონცეფცია სრულად შეესატყვისება ნაციონალიზმის 
იდეოლოგიის ფუნდამენტურ იდეალებს და, ამგვარად, ქართული მაგალითიც 
უკავშირდება ნაციონალიზმის უნივერსალიებს. ილიას შემოქმედების განხილვა 
განსხვავებული თეორიული მიდგომის საფუძველზე, საშუალებას იძლევა ღრმად 
ჩავწვდეთ ილიას ნააზრევს და მისი ღვაწლი, როგორც „ქართველი ერის მამისა“ 
აღვწეროთ  იმაზე უფრო ადეკვატურად, ვიდრე ეს აქამდე კეთდებოდა. 

6. „ქართლის ცხოვრებამ“, კერძოდ, ისტორიკოსმა ლეონტი მროველმა  სრულიად 
ცალსახა ცნობა შემოგვინახა ამის შესახებ: ცენტრით მცხეთაში ქართული 
სახელმწიფოს დამაარსებელმა მეფე ფარნავაზმა  განახორციელა მთელი რიგი 
რეფორმებისა, რომელნიც ქართული იდენტობის განმტკიცებას უწყობდა ხელს.  
მაგალითად, შექმნა ექსკლუზიურად ეთნიკური ქართველებისათვის რელიგიური 
პანთეონი უზენაესი ღვთაების არმაზის მეთაურობით, ქართულ ენას მიანიჭა 
სახელმწიფო სტატუსი.  ამ ვითარებაში ანბანის შექმნა ლოგიკური აუცილებლობა 
იყო. ის რომ ფარნავაზის დროიდან წარწერებმა ჩვენამდე არ მოაღწია, არავითარი 
არგუმენტი არ არის. უზარმაზარი დრო გვაშორებს ამ ეპოქისაგან. თანაც არ უნდა 
დაგვავიწყდეს, რომ ქრისტიანობაზე მოქცევა გამოიწვევდა ანბანის შემცველი 
არტეფაქტების  მნიშვნელოვანი ნაწილის განადგურებას: ისინი ხომ სწორედ 
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რელიგიური შინაარსის  საკულტო დანიშნულების ტექსტები უნდა ყოფილიყო.  
თუმც, ისტორიული ჩანაწერი ამ ეპოქიდან შემოგვრჩა და ეს „მოქცევაი 
ქართლისაიში“ წარმოდგენილი ცნობებია ქართლის სამეფოს დაარსების შესახებ. 

ივ. ჯავახიშვილმა  ანბანის წარმოშობის  დროის გარკვევა თავად ანბანის 
ანალიზით გადაწყვიტა. ამიტომ, მიუხედავად იმისა, რომ წარმართულ ეპოქაში 
ვარაუდობდა ქართული ანბანის შექმნას, ცნობას მეფე ფარნავაზის მიერ ქართული 
ანბანის  შემოღების შესახებ ის ნდობას არ უცხადებდა და ქართული ანბანის 
წარმოშობას ფარნავაზზე ბევრად ადრე ვარაუდობდა.  ივ. ჯავახიშვილის ღვაწლი 
უდიდესია თავად ქართული ანბანის კვლევაში, მაგრამ  პრობლემა ისაა, რომ 
მხოლოდ ანბანის ანალიზზე დამყარებული ისტორიული რეპრეზენტაცია რჩება 
დეტალების გარეშე:  ვერ ვუთითებთ მისი შექმნის  ზუსტ დროს და კონტექსტს, ვერ 
ვასახელებთ ისტორიულ პირებს, რომლებიც მონაწილეობდნენ ანბანის შექმნაში. 

მსგავსი  დამოკიდებულება ჰქონდა რ. პატარიძესაც, რომელმაც ასევე ძალიან 
დიდი წვლილი შეიტანა თავად ქართული ანბანის  ანალიზში, წარმოაჩინა მისი 
გრაფიკული საფუძვლები და ის ფაქტი, რომ ქართული ასომთავრული ანბანი 
წარმართული მსოფლხედვის ნაყოფს წარმოადგენს. ამგვარად,  რ.პატარიძეც  
ქართული ანბანის წარმოშობას უკავშირებდა წარმართულ ეპოქას, მაგრამ, ამის 
მიუხედავად  ცნობას ფარნავაზის  მიერ ანბანის შექმნის შესახებ  ისიც არ 
უცხადებდა ნდობას, ამ ფაქტს რ. პატარიძეც  ფარნავაზზე ადრე ვარაუდობდა 

ასეთივე იყო თ. გამყრელიძის დამოკიდებულებაც ქართული წყაროსადმი, 
თუმც თ.გამყრელიძე, განსხვავებით ივ. ჯავახიშვილისა და რ. პატარიძისაგან,  
ქართულ ანბანს ქრისტიანულ ეპოქაში შექმნილად მიიჩნევდა. 

სტატიაში გაანალიზებულია ყველა არსებულ ნარატიული წყაროა და სწორედ 
მათი შეჯერებით არის აღდგენილი ქართული ანბანის ისტორია. აი, ეს არის ახალი 
ჩემს გამოკვლევაში. ყველა ნარატიული  წყაროს საფუძველზე ისტორიული  
რეპრეზენტაცია. ქართული და სომხური წყაროების  ცნობები ურთიერთგამომრიც-
ხველად წარმოედგინათ მეცნიერებს, მაგრამ ეს სინამდვილეში ასე არაა. ქართული 
წყარო ეხება ქართული ანბანის შექმნის ფაქტს,  ხოლო სომხური წყარო  -  მესროპ 
მაშთოცის მცდელობას, შეცვალოს წარმართული ქართული ანბანი ახლით, 
ქრისტიანულით.  სომხური წყარო აუცილებლად  ქართულ წყაროსთან ერთად 
უნდა გავიაზროთ, რომ ადეკვატურად განვმარტოთ იგი:  შეუძლებელია  მესროპ 
მაშთოცის  შემთხვევაში საქმე ეხებოდეს შექმნას, რადგან შექმნის შესახებ 
ინფორმაცია ქართულ წყაროში  არის მოცემული და  არავითარ საფუძველს არ 
გვაძლევს ეჭვისათვის. 

7. სომხების ეროვნული იდენტობა აგებულია ერთი მხრივ ოსმალეთის იმპერიაში 
მომხდარი გენოციდის, ხოლო მეორე მხრივ ყარაბაღის ომის გარშემო. სომხეთი 
საკუთარი ისტორიული მეხსიერების ტყვეა.

1918 წლის მაისში, სამხრეთ კავკასიაში სამი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს 
შექმნის შემდეგ, მწვავედ დადგა ისტორიული საზღვრების საკითხი, რადგან 
ისტორიული სამართლიანობა და ფაქტობრივი სინამდვილე შეუსაბამობაში 
აღმოჩნდა. ასე მიაკუთვნეს ყარაბაღი, ნახჭევანი, ზაქათალას ოლქი, ელდარის და 
დავით გარეჯის ველი აზერბაიჯანს, ზანგეზური, ლორეს ე. წ. ნეიტრალური ოლქი 
სომხეთს, რითაც ფაქტიურად დაუსაბუთებელი პრეტენზიების დაკმაყოფილების 
პრეცედენტი შეიქმნა. 

პირველი შეიარაღებული სომხურ-აზერბაიჯანული შეტაკება 1905 წელს 
ეთნიკურ ნიადაგზე ბაქოსა და შუშაში მოხდა. ეს დაპირისპირება სომხების მიერ 
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იყო პროვოცირებული. ამის შემდეგ, 1918-1920 წლების სომხეთისა და 
აზერბაიჯანის პირველმა რესპუბლიკებმა არაერთხელ იომეს და არაერთი ხოცვა-
ჟლეტა მოაწყვეს ბაქოში, ყარაბაღში, ნახჭევანში, ზანგეზურში. შეიარაღებული 
კონფლიქტი დაიწყო კვლავ სომხეთის მიერ დასავლეთ აზერბაიჯანის დიდი 
ტერიტორიის დაპყრობით.  ბოლშევიკებმა და სომხურმა დაშნაკურმა 
პარტიამ აზერბაიჯანს ომი გამოუცხადა.  9 მარტს, აზერბაიჯანული დივიზიის 
მეთაურის, გენერალ ტალიშინსკის დაპატიმრებამ ბაქოს აზერბაიჯანულ 
მოსახლეობაში დიდი პროტესტის გრძნობა გააჩინა. შედეგად, ქ. ბაქოში რუსულ-
სომხურმა არმიამ 12000 აზერბაიჯანელი დახოცა. აზერბაიჯანის დამხმარედ 
გამოდის თურქეთი. გაერთიანებული თურქულ-აზერბაიჯანული არმია 
ოქტომბერში ბაქოში შევიდა და სომხების მიერ მოწყობილ სასაკლაოს პასუხად, 20 
000-მდე სომეხი გაჟლიტა. 1918 წლის დასაწყისში, სომხეთის მთიან ნაწილში 
შეიქმნა მთიანი სომხეთის რესპუბლიკა. აგვისტოში მათ შუშა აიღეს და ის 
ადმინისტრაციულ ცენტრად გამოაცხადეს. 1920 წლის აპრილისთვის, სომხეთს 
მთელი ყარაბაღი და მისი შემოგარენი ეჭირა თუმცა კონფლიქტის ბოლოს ყარაბაღი 
საკვანძო ადგილი იყო სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის 
დასრულების გზაზე. 1920 წლის მარტში იქ დაწყებულმა სომხურმა აჯანყებამ, ამას 
მოყოლილმა სისხლისღვრამ და ორი სახელმწიფოს არმიების ფრონტზე მობილი-
ზაციამ ბაქო სრულიად დაუცველი დატოვა, სადაც უბრძოლველად შევიდა 
ჩრდილო კავკასიიდან გადმოსული წითელი არმია და აზერბაიჯანის გასაბჭოება 
განახორციელა. აზერბაიჯანის გასაბჭოების შემდეგ, რუსეთმა სომხების მიერ 
ოკუპირებული ტერიტორიების გათავისუფლება დაიწყეს, რასაც მოყვა სომხეთის 
ოკუპაცია (აპრილი, დეკემბერი). 1920-იანი წლების საბჭოთა ხელისუფლებამ მის 
ხელთ არსებული სტატუს ქვო დიდწილად უცვლელი დატოვა: ნახჭევანი და 
ყარაბაღი აზერბაიჯანს, ხოლო ერევანი და ზანგეზური სომხეთს მიაკუთვნა. ანუ 
სომხეთის მიერ ოკუპირებული  მთელი ტერიტორია აზერბაიჯანს  დაუბრუნდა.  
ასე იყო 90-იან წლებამდე. 

ამრიგად, ეს კონფლიქტი სომხებმა დაიწყეს, მათი სამხედრო მოკავშირე 
რუსეთია, თუმცა ბოლოს ღალატობს, ამ შეიარაღებული დაპირისპირებით 
აზერბაიჯანთან სომხეთმა ტერიტორიული მოგება ვერ ნახა.

8. სტატიის მთავარი ასპექტია, მთავარი კითხვაა - პოლიტიკურ თუ ღირებულებით 
არჩევანს აკეთებს ამ პერიოდის ქართული სახელმწიფო? დასავლეთსა და 
აღმოსავლეთს შორის არჩევანის წინაშე დგას ვახტანგ გორგასლის დროინდელი 
ქართლი, მაშინ როცა ბიზანტიის მიერ გამოცემულ დოკუმენტზე - ჰენოტიკონზე 
თანხმობაზე დგება ჯერი. ვახტანგისათვის ჰენოტიკონი მის არჩევანთანაა 
დაკავშირებული - დასავლეთს აირჩევს თუ აღმოსავლეთს?  მას არჩევანი აქვს 
გასაკეთებული ირანსა და ბიზანტიას შორის. ბიზანტია რელიგიურ 
დაპირისპირებებშია ჩაბმული და დასუსტებულია, ირანი კი ამ პერიოდისათვის 
ბევრად ძლიერ პოზიციებს იკავებს. თუკი ვახტანგი დასავლურ არჩევანს გააკეთებს, 
ეს მისგან ზენონის საეკლესიო პოლიტიკის შეწყნარებას მოითხოვს. ვახტანგი 
უერთდება ჰენოტიკონს.

კონფლიქტი ხდება ვახტანგს და მთავარეპისკოპოს მიქაელს შორის. ქართულ 
ისტორიოგრაფიაში მეფესა და ეპისკოპოსს შორის მომხდარ კონფლიქტს უმეტესად 
კონფესიურ ნიადაგზე წამოჭრილი დაპირისპირებით ხსნიან. ჩვენი აზრით, 
ვახტანგსა და მიქაელს შორის შეუთავსებლობა რელიგიურ მრწამსს არ ეხებოდა და 
არც შეიძლება შეხებოდა. როგორც ვახტანგ გორგასლის ისტორიკოსი ჯუანშერი 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%AA%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%AA%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/9_%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%9D
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
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არაერთხელ აღნიშნავს, მიქაელი დიოფიზიტობის ურყევი დამცველი, ხოლო მისი 
აღზრდილი ვახტანგი უდრეკი ქრისტიანი იყო. სწორედ ვახტანგის რწმენაში 
სიმყარემ და მართებულმა ღირებულებებმა მიაღებინა მას გადაწყვეტილება - 
კრიტიკულ მომენტში ქართული იდენტობის უმთავრესი მარკერის - რელიგიის 
დაცვის გზით წასულიყო. იმ მომენტში მას, რთულ პოლიტიკურ და რელიგიურ 
სიტუაციაში მყოფი ბიზანტიისათვის უნდა დაეჭირა მხარი, ბიზანტიისათვის, 
რომელსაც ერთადერთს შეეძლო ქართლისთვის რელიგიური მარკერის 
შენარჩუნების გარანტორი ყოფილიყო. ბიზანტიისთვის მხარდაჭერა იმ მოცემულ 
მომენტში ვახტანგისაგან ჰენოტიკონის გაზიარებას მოითხოვდა, ამიტომ 
უერთდება ვახტანგი ჰენოტიკონს, მრწამსის თვალსაზრისით მიუღებელს. მაგრამ 
უერთდება ბიზანტიისთვის დახმარებას, როგორც ქართული საზოგადოების სწორი 
თვითცნობიერების არსებობას გრძელვადიან პერსპექტივაში. აქ არა მონოფიზიტ-
დიოფიზიტს შორის დაპირისპირებაა, არამედ სხვადასხვა პერსპექტივიდან 
დანახული ფაქტი. მიქაელისთვის ჰენოტიკონის გაზიარება რელიგიური 
დათმობაა, ვახტანგისათვის კი ქართული იდენტობის უმთავრეს მარკერზე 
ზრუნვის გამოხატულება. სწორედ ამ ნიადაგზეა საძიებელი კონფლიქტის მიზეზი 
და არა კონფესიურ განსხვავებაში.

ვახტანგისა და მიქაელის მიერ ჰენოტიკონი სხვადასხვაგვარადაა გააზრებული, 
სხვადასხვა დატვირთვა აქვს. მიქაელისთვის ჰენოტიკონის მხარდაჭერა წმინდად 
რელიგიური აქტია, მისთვის როგორც ურყევი ქალკედონიტისთვის ეს გადახვევაა 
ჭეშმარიტი მრწამსისაგან, ვახტანგისათვის კი ეს მხარდაჭერა არჩევანის 
დაფიქსირებაა, გრძელვადიანი არჩევანის, რომელიც ქვეყნის უმთავრესი 
ფასეულობის, მისი სარწმუნოებრივი მარკერის დაცვაში გამოიხატება. 
ქართლისათვის ჰენოტიკონი არაა პოლიტიკური აქტი, ბიზანტიისათვის კი, ეს მისი 
სახელმწიფოს გადარჩენაა. ბიზანტიისათვის ეს პოლიტიკური აქტია რელიგიის 
სახელით, საქართველოსთვის კი ღირებულებითი აქტია პოლიტიკის სახელით. რა 
დააკლდება ქვეყანას პოლიტიკური არჩევანით?  ვერ შეასრულებს მთავარ მისიას, 
ვერ დაიცავს ქართული იდენტობის უმთავრეს ნიშნულს. ვახტანგის 
გადაწყვეტილება მის ღირებულებით და არა პოლიტიკურ არჩევანს უკავშირდება. 
რადგან თუ წარმატებულ პოლიტიკურ სვლას გააკეთებს, ძლიერი ირანი უნდა 
აირჩიოს. ვახტანგი ირჩევს დასავლეთს არა გეოგრაფიული ან პოლიტიკური 
პრიორიტეტით, არამედ ფასეულობით, რაც ნიშნავს ქრისტიანობაზე სწორებას. 
ვახტანგ გორგასლის ეს ნაბიჯი - მისი ცივილიზაციური არჩევანია.

9. თითოეული რელიგია განსაზღვრავს ადამიანის ადგილსა და დანიშნულებას 
სამყაროში, როგორ და რისთვის უნდა იცხოვროს. ის კი მოითხოვს გარკვეული 
მორალური ნორმების დამკვიდრებას, რომელთა დაცვა ადამიანს სასურველ 
მიზნამდე მიიყვანს. მსოფლიოს მოსახლეობის თითქმის მეხუთედი (მილიარდზე 
მეტი ადამიანი) მუსლიმია. დასავლეთ ევროპასა და შეერთებულ შტატებში 
ისლამის 20 მილიონზე მეტი მიმდევარია და მათი რიცხვი სისტემატურად 
იზრდება. მორწმუნეების აზრით, ისლამი მეორე რელიგიაა მსოფლიოში 
ქრისტიანობის შემდეგ. ისლამის დამოკიდებულება ქალების მიმართ ძალიან 
მკაცრია. ამ შემთხვევაში, ის მხარს უჭერს სხვა რელიგიებს, თუმცა, უფრო შორს 
მიდის. ის ქალს უკიდურესად დამამცირებელ მდგომარეობაში აყენებს, რასაც 
კიდევ უფრო ამყარებს განსაკუთრებული აღმოსავლური დესპოტიზმი. ყურანი 
ქალებს კაცებზე დაბალ ადამიანებად მიიჩნევს. ქალთა უფლებების შეზღუდვა 
იმითაც არის განპირობებული, რომ ისლამი მამაკაცებს 4 ცოლის ყოლის უფლებას 
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ოფიციალურად აძლევს. ცხოვრებაში ქალის უფლებები შედარებით მკაფიოდ 
ვლინდება ოჯახში. ქალებთან დაკავშირებული სამართლებრივი და მორალური 
ნორმები, როგორც მოცემულია ყურანში და შარიათში, ასახავს „მუსლიმური 
სამართლის“ ფაქტობრივ ფეოდალურ-პატრიარქალურ ნარჩენებს.

10. სტატია მიმოიხილავს ჯანდიერების - ერთ-ერთი გამორჩეული სათვადო გვარის 
ისტორიას კახეთში - ქართული სამეფოს აღმოსავლეთ ნაწილში. ისინი იყვნენ 
უმაღლესი დიდებულები – თავადები. XVI-XIX საუკუნეების ისტორიულ 
წყაროებში ბაგრატიონთა სამეფო დინასტიიდან ქართველი მეფეების ერთგულ 
მეომრებად და გამგებლებად დასახელდნენ თავადები ჯანდიერები (იგივე 
ჯანდიერიშვილნი). სამშობლოსა და მეფეებისადმი ასეთი ერთგულებითა და 
თავდადებით ტრადიციულად გამორჩეულ ამ გვარს მეფენიც სწყალობდნენ. 
ბაგრატოვანმა ხელმწიფეებმა მათ უბოძეს როგორც ნასახჩიბაშობა, ასევე 
მოურავობა 11 სოფლისა: ერწო, საგარეჯო, ქვემო ხოდაშენი, ვანთა, შაშიანი, 
კალაური, ურიათუბანი, ველისციხე, გურჯაანი, ჯიმითი და ყანდიაური/ყანდაურა. 
ამ საგვარეულოს არაერთი  სახელოვანი სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწე, 
მეცნიერი, ხელოვანი და მწერალი ნაყოფიერად იღვწოდა საქართველოს სამეფოს, 
რუსეთის იმპერიის, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკისა და სსრ 
კავშირის არსებობის ხანაში, და თანამედროვე ეტაპზეც წარმატებით საქმიანობენ.

11. სტატიაში პირველად ქვეყნდება საყვარელიძეების ოჯახში დაცული სამი 
ისტორიული დოკუმენტი. (1808, 1829 და 1832 წწ.) ყველა მათგანი დედანია და 
არასდროს გამოქვეყნებულა. დოკუმენტები გადმოსცემენ საყვარელიძეთა გვარის 
ერთი ოჯახის დამკვიდრებას კახეთში, სოფელ ხორხელში. განსაკუთრებით 
საყურადღებოა 1832 წლის სიგელი, რომელსაც გასცემენ ცნობილი საზოგადო 
მოღვაწეები და მწერლები, 1832 წლის შეთქმულების აქტიური წევრები 
ალექსანდრე და ვახტანგ ორბელიანები.

12. ნაშრომში ახლად გამოვლენილ წერილობით წყაროებზე დაყრდნობით, 
შესწავლილია ეგზარქოსოსბის დროს შესუსტებული სამონასტრო ცხოვრების 
აღდგენისათვის, თუ როგორ ცდილობდნენ იმდროინდელი საქართველოს 
ეკლესიის მთვდელმთავრები ათონური სამონასტრო ცხოვრების გადმოტანას 
საქართველოში. 

13. ნაშრომში განხილულია ეგზარქოსობის დროს საქართველოს ეკლესიის 
ისტორიოგრაფიის განვითარების საკითხები. აღნიშნულია, რომ ბეჭდური 
პროდუქციის გამოცემას, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობას საკმაო დიდი ხნის 
ისტორია აქვს, მაგრამ XIX საუკუნის დასაწყიში პოლიტიკური ძალმომრეობის 
შედეგად სახელმწიფოებრიობა და ავტოკეფალიადაკარგული ქვეყნისა და 
ქართველი ხალხის წარსულს, მის მდიდარ ქრისტიანულ კულტურას, ზნე-
ჩვეულებას, საეკლესიო ისტორიას და სხვა ერთმორწმუნე რუსეთი კარგად არ 
იცნობდა. აღნიშნულია, რომ პლატონ იოსელიანის გარდა, ეგზარქოსობის 
დროინდელი საეკლესიო ისტორიოგრაფიას დიდი ამაგი დასდო მელიტონ თომას 
ძე ფომინ-ცაგარელმა, მიქელ გობრონ საბინინმა, მოსე ჯანაშვილმა, ეპისკოპოსმა 
კირიონ საძაგლიშვილმა, კალისტრატე ცინცაძემ; უცხოეთში მოღვაწე მიხეილ 
თამარაშვილმა და სხვებმა. განსაკუთრებით საინტერესოა მელიტონ 
კელენჯერიძისა და ევსევი ნიკოლაძის ღვაწლი საეკლესიო ისტორიოგრაფიის 
განვითარებაში, რომლებმაც საინტერესო განმაზოგადებელი ნაშრომები შექმნეს 
საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიის შესახებ. ნაშრომში მათი 
ღვაწლის ჩვენებას დიდი ადგილი ეთმობა.
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14. საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ისტორიოგრაფიის კრიტიკული ანალიზის, უცხოელი  
მეცნიერებისა და ექსპერტების თანადროული და უახლესი შეხედულებების 
გათვალისწინებით,  ჩვენ მიერ ჩატარებული საკვლევაძიებო სამუშაოს – ახალი 
საარქივო დოკუმენტების, მემუარული მასალის, პრესის მონაცემების 
გათვალისწინებით ,ჩამოგვიყალიბდა მოსაზრება, რომ: საქართველოში 
კაპიტალიზმის გენეზისის დასაწყისად შეიძლება მივიჩნიოთ მხოლოდ 1861 წლის 
შემდგომი პერიოდი, როცა შეიქმნა გარკვეული პირობები საქართველოში 
ბურჟუაზიისა და პროლეტარიატის, როგორც კლასების, ფორმირებისათვის, თუმცა 
ბოლომდე არასრულყოფილი, რადგან კვლავ არსებობდა ფეოდალთა კლასი, 
გლეხობის დროებითი ვალდებულებები და ა. შ. საქართველოში, ისევე როგორც 
რუსეთის იმპერიაში, კაპიტალიზმი ვითარდებოდა რუსეთის თვითმპყრობელური 
მონარქიის სოციალურ-ეპკონომიკური პოლიტიკის ვითარებაში (ანუ 
„კაპიტალიზმის არათავისუფალი განვითარება“), რუსული ბიუროკრატიული 
სახელმწიფო მანქანის მიერ ძლიერ დამახინჯებული. ამასთან, საქართველოში ამას 
ემატებოდა „კოლონიზატორული პოლიტიკის“ რეალიზების პირობები აშკარად 
გამოხატული „მიბაძვითი ფორმით“ და მთელი თავისი არსებობის მანძილზე 
მუდამ  ჰქონდა ევროპის „დაწევის“ მიზანი. კლასიკური კაპიტალიზმისაგან 
განსხვავებით, საქართველოში (ისევე როგორც რუსეთში) ის განვითარდა 
ორთოდოქსული საზოგადოებრივი ცნობიერებისა და ყოფიერების პირობებში (მ. 
ვებერის კონცეფციის გათვალისწინებით). ამან პროტესტანტული 
მსოფლმხედველობის განვითარების ორგანულ შედეგს – კაპიტალიზმის 
ეკონომიკურ და სოციალურ ურთიერთობებს თავისი სპეციფიკური შინაარსი და 
აქედან გამომდინარე, მკვეთრი თავისებურებები შესძინა, რამაც  საგრძნობლად 
შეაფერხა სოცილურ-ეკონომიკური პროგრესი ამ სფეროში (ასე იყო 100-120 წლის 
წინ  და ასეა, მნიშვნელოვანწილად, დღესაც). საქართველოში აგრარული სექტორი 
ყველაზე ნაკლებად დაემორჩილა კაპიტალიზმის განვითარების თავისებურებებს: 
ვერ მოხდა ტოტალური გარდაქმნა ფეოდალი მემამულისა კაპიტალისტურ 
აგრომეწარმედ. თავადაზნაურობის როგორც კლასის ევოლუცია მრავალმხრივ იყო 
გაძნელებული რუსეთის იმპერიული მანქანის თავადაზნაურული ბუნების გამო. 
არსებული ისტორიული გამოცდილება ადასტურებს, რომ თითქმის ყველა 
ქართულ თავადაზნაურ-კაპიტალისტური წამოწყება აგრარულ სფეროში, 
უპერსპექტივო აღმოჩნდა და შეწყვიტა არსებობა (დ. ჭავჭავაძის მამული, ივ. 
მუხრან-ბატონის მამული და სხვ.). საქართველოს გლეხობის უზარმაზარი სტიქია 
პროლეტარიზაციის პროცესს ნაკლებად დაექვემდებარა და თავისუფალი 
პროლეტარიატი („მოჯამაგირეები“) გლეხობის საერთო შემადგენლობის 
უმნიშვნელო პროცენტს შეადგენდა. რაც შეეხება სოფლის ბურჟუაზიას, მისი 
ხვედრითი წილი მერყეობდა 1,2 პროცენტიდან (რ. კოჭლამაზაშვილი)  5 
პროცენტამდე (ა. კიკვიძე). გლეხობის ძირითადი მასა ერთპიროვნული გლეხური 
მეურნეობის მქონე „საშუალო გლეხის“ კატეგორიას წარმოადგენდა უხვად 
შემორჩენილი გლეხური ფსიქოლოგიით, რაცთ ასევე აძნელებდა საზოგადოების 
კაპიტალიზაციის პროცესს. კაპიტალიზაციის პროცესთან სრულ თანხვედრაში ჩანს 
საქართველოს სავაჭრო-კომერციული სექტორი, რომელიც ქართულ სინამდვილეში 
„პირველადი კაპიტალის დაგროვების“ მთავარი ბერკეტი გახდა და სწორედ ამ 
სფეროში მოპოვებული ფულით დაიწყო კაპიტალიზმის ადრეული ინვესტიციები 
ინდივიდუალურ, კომერციულ დონეზე. რამდენადაც საქართველოში სავაჭრო-
კომერციული სფერო ძირითადად მონოპოლიზებული იყო არაქართველი 
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ეთნოსების მხრიდან (ამ სფეროში უფრო აქტიურობდნენ სომხები), საქართველოში 
კაპიტალისტებს შორის გაბატონებული მდგომარეობა თავიდანვე მოიპოვეს ამ 
ეთნოსის წარმომადგენლებმა, რამაც არა მარტო მნიშვნელოვანი ზეგვლენა დაატყო 
კაპიტალიზმის განვითარებას საქართველოში, არამედ არაჯანმრთელი 
ურთიერთობა ჩამოაყალიბა სომეხ ბურჟუასა და ქართველ პროლეტარიატს შორის; 
სომეხ ბურჟუაზიასა და საქართველოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოს შორის. 
საქართველოში დაწყებული კაპიტალიზმის დამკვიდრების პროცესი შეეხო 
მეურნეობრიობის მრავალ  მიმართულებებს, მაგრამ კაპიტალიზაციის მაღალი 
ხარისხით გამოირჩეოდნენ მხოლოდ ის საწარმოები, რომლებიც საერთაშორისო 
ეკონომიკურ მიმოქცევაში თავიდანვე ჩაებნენ და მსოფლიო ბაზრის ინტერესებს 
აკმაყოფილებდნენ (მარგანეცისა და ქვანახშირის წარმოება, ბაქოს ნავთობის 
ევროპაში იმპორტისათვის  ბიდონების წარმოება,  სპილენძის წარმოება და ა. შ.). 
დანარჩენი საშუალო და წვრილი საწარმოები გამოირჩეოდნენ არასტაბილური 
მუშაობით და აშკარად მილევად რეჟიმში იმყოფებოდნენ კაპიტიალისტური 
საწარმოებისათვის მანქანა-დანადგარები და კვალიფიციური მუშახელი კაპიტალი-
ზაციის თითქმის სრულ  პერიოდში (1870-1920 წწ.) იყო დასავლეთ ევროპული. ამ 
აუცილებელი „კონვეირის“ შეფერხება, მისი მწყობრიდან გამოსვლა იწვედა 
მთლიანი ეკონომიკური ციკლის მოშლასმეტად დრამატული სოციალურ-
ეკონომიკური შედეგებით (ამის მაგალითი ბევრია). საქართველოს ეკონომიკაში 
განხორციელებული ინვესტიციებში მნიშვნელოვანი წილი იმპერიის საფინანსო 
ინსტიტუციებს ეკუთვნდა („სახაზინო წარმოება“) – რინიგზები, პორტების, 
უმნიშვნელოვანესი საწარმოების, „საუფლისწულო მამულების“ ფლობა და 
განკარგვა სახელწიფოს ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენდა. პარალელურად, 
ეკონომიკაში შემოდიოდა უცხოური (ნობელის, როტშილდის, „ბელგიის 
ანონიმური საზოგადოების“ და ა. შ.) და ადგილობრივი (ხოშტარიას, 
სარაჯიშვილის, იარალოვის, ადელხანოვისა და სხვ.) მნიშვნელოვანი 
ინვესტიციებიც. სერიოზულ საინვესტიციო გარემოს ქმნიდნენ კომერციული 
ბანკები და საფინანსო ორგანიზაციები. XIX-XX საუკუნეთა მიჯნაზე, რუსეთში 
განხორციელებული ფინანსური რეფორმის წყალობით, შენარჩუნებული იქნა 
გარკვეული ფინანსური სტაბილურობა, დაბალი ინფლაცია და  ეკონორმიკურ 
პროცესების დინამიკა. ამ სფეროში (სექტორებში) კაპიტალიზაციის დონე 
შედარებით მაღალი ჩანს. მაკრნოეკონომიკური სტისტიკის ანალიზი ადასტურებს, 
რომ საკვლევ პერიოდში კაპიტალიზმის განვითარება საქართველოში  შეიძლება 
ყოფილიყო მხოლოდ „გარდამავალი“ (ე. წ. „გარდამავალი პერიოდის ეკონომიკა“), 
ანუ მისი პირველი ეტაპი, რომლისთვისაც დამახასიათებელი იყო: არამდგრადობა 
განვითარებაში, ალტერნატიულობა, მრავალწყობიანობის სინდრომი, 
ტრადიციული ფასეულობების შენარჩუნების სურვილი, ეკონომიკური 
საქმიანობის მოტივირება და ა. შ. (პროფ. პროსკურიაკოვას თვალსაზრისი). 1900-
იანი წლების ეკონომიკურმა კრიზისმა, რუსეთ-იაპონიის 1904 წლის ომმა, 1905-1907 
წლების რევოლუციამ და I მსოფლიო ომმა ძირი გამოუთხარა რუსეთში 
მაკროეკონომიკურ ბალანსს და სერიოზული სოციალურ-ეკონომიკური და 
პოლიტიკური კატაკლიზმები გამოიწვია, მათ შორის საქართველოშიც. სწორედ 
მაკროეკონომიკური ბალანსის რღვევამ, ეკონომიკურმა კრიზისმა და სტაგნაციამ 
გამოიწვიეს გადაულახავი სოციალური კატაკლიზმები, რამაც შეამზადა ნიადაგი 
რადიკალური სოციალური რევოლუცი-ებისათვის, რაც დასრულდა ბოლშევიკური 
დიქტატურით. სხვა წინაპირობებთან ერთად, ამან გამოიწვია ჯერ ამიერკავკასიის, 
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ხოლო 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება. 
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელმძღვანელობას, უდიდესი 
სურვილის მიუხედავად, არც დრო და არც შესაძლებლობები არ ჰქონდა, რომ 
დასახული სციალურ-ეკონომიკური გეგმები განეხორციელებინა და ქართულ 
ეროვნულ ნიადაგზე განევითარებინა თავისუფალი საბაზრო ურთიერთობები, 
რომლის შედეგი იქნებოდა კაპიტალიზმის სრულყოფილი განვითარება 
საქართველოში. 1921 წლის თებერვალ-მარტში ბოლშევიკური რუსეთის არმიებმა 
საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკის არსებობას ბოლო მოუღეს.

15. კავკასიის რეგიონით რუსეთის დაინტერესება შორეული წარსულიდან დაიწყო: 
XVIII  ს-ში რუსეთის სამეცნიერო წრეებში უკვე გამოჩნდა ნაშრომები კავკასიის 
ქვეყნებისა და ხალხების მრავალმხრივი და დეტალური აღწერილობით. ცხადია, ამ 
ნაშრომებს წინ უძღოდა ხანგრძლივი სამუშაოები კავკასიის რეგიონისა და მისი 
მოსახლეობის შესახებ ცნობების შესაკრებად; ასეთი სახის ინფორმაციის შეგროვება 
რუსეთის არქივებში ჯერ კიდევ XVI ს. შუა ხანებიდან დაიწყო, როდესაც რუსეთსა 
და კავკასიის ქვეყნებს შორის  პირველი დიპლომატიური, პოლიტიკური და 
კულტურულ-ეკონომიკური კავშირები ისახებოდა და ამ პროცესში 
უმნიშვნელოვანესი ადგილი ეკავა საქართველოს. აღსანიშნავია, რომ ამ ცნობების 
მოპოვებაში რუსებთან ერთად უდიდესი წვლილი მიუძღოდათ უცხოელ 
ავტორებსაც. სტატიაში განხილულია რუსეთის პირველი არქივების შექმნის 
ისტორია და მათ ფონდებში არსებული მასალები საქართველოს შესახებ. 

16. სტატია შესრულებულია შ. რუსთველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტის 
ფარგლებში და ეხება საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცულ მასალას, კერძოდ 
დოკუმენტებს, რომლებიც ასახავს საქართველოში წითელი ჯვრის საზოგადოების  
საქმიანობას XX საუკუნის 20-იან წლებში.

17. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია რუსეთის 1917 წლის თებერვლის 
რევოლუციის შემდეგ, იმავე წლის 12 (25) მარტს აღდგა. პეტროგრადის 
დროებითმა მთავრობამ საქართველოს ეკლესიის დამოუკიდებლობა მხოლოდ 
ეროვნული ნიშნით აღიარა. მის შემადგენლობაში შესვლა-არშესვლის საკითხი 
აფხაზებს თვითონ უნდა გადაეწყვიტათ. რუს საერო და სასულიერო პირთა 
მეცადინეობით აფხაზეთში სეპარატიზმი გაძლიერდა. 1918 წლის 26 მაისს 
დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ საქართველოს დემოკრატიული 
რესპუბლიკის მთავრობასა და აფხაზთა სახალხო საბჭოს შორის 1918 წ. 11 ივნისს 
ხელშეკრულება დაიდო. 1918 წ. ზაფხულში აფხაზეთში არსებული პოლიტიკური 
ვითარება თურქი ასკერებისა და ბოლშევიკების შესვლით გართულდა. მათი 
კანონსაწინააღმდეგო ქმედებების ალაგმვისათვის აფხაზთა სახალხო საბჭოს 
მიწვევით საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ძალების მოქმედებას 
მცხოვრებთა დაზარალება, ასკერებთან ურთიერთობაში მხილებულთა 
დაპატიმრებები მოჰყვა, რამაც აფხაზთა უკმაყოფილება გამოიწვია. იმავე წლის 
აგვისტოში პროქართული მიმართულების სოხუმელებმა გიორგი მიხეილის ძე 
შარვაშიძის ხსოვნის აღანიშნავად მიტროპოლიტი ამბროსი ჭყონდიდელი (ხელაია) 
მიიწვიეს. მისთვის სოხუმის საკათედრო ტაძარში წირვის აღვლენის 
შესაძლებლობის მიცემაზე აფხაზთა სახალხო საბჭოს თავმჯდომარე ვარლამ 
შარვაშიძემაც იზრუნა. სოხუმში მყოფმა ამბროსი ჭყონდიდელმა აფხაზთა 
სახალხო საბჭოსთან მოლაპარაკებები აწარმოა. მან საქართველოს მთავრობის 
წარმომადგენლებთან აფხაზეთში წინასწარი დაკითხვით ნაკლებ დანაშაულში 
მხილებული გლეხების გათავისუფლებისთვის იშუამდგომლა და შედეგსაც 
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მიაღწია. ორივე მხარე თანხმდებოდა, რომ აფხაზეთში ანტიქართული განწყობის 
გაძლიერებას პროვოკატორები ცდილობდნენ. რუსეთის ეკლესიის სოხუმელი 
მღვდელმთავარი სერგი (პეტროვი) საქართველოს რესპუბლიკისადმი მტრობით 
ბოლშევიკებსაც კი შეეკრა. მათი მცდელობანი აფხაზეთი საქართველოსაგან 
ჩამოეშორებინათ, მაშინ წარუმატებლად დამთავრდა. 1919 წ. 20 მარტს აფხაზეთი 
ავტონომიის სახით საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 
შემადგენლობაში შევიდა. ამავე წლის 7 ოქტომბერს კი აფხაზეთის ეპარქიის 
მღვდელმთავრად მიტროპოლიტი ამბროსი (ხელაია) აირჩიეს. შედეგად, 
საქართველოს ეკლესიის იურისდიქცია აფხაზეთში აღდგა. ამაში საქართველოს 
ეკლესიასა და მიტროპოლიტ ამბროსისთან ერთად აფხაზთა სახლახო საბჭოსაც 
მიუძღვის წვლილი. საქართველოსა და აფხაზეთის ერთობის მოწინააღმდეგეთა 
მცდელობების მიუხედავად, საქართველოს ეკლესიისა და აფხაზთა სახალხო 
საბჭოს ურთიერთობამ სასურველი შედეგი გამოიღო.

18. 1833 წელს რუსეთსა და ოსმალეთს შორის უნკიარ-ისკელესის შეთანხმებას მოეწერა 
ხელი, რომლის ძალითაც რვა წლის მანძილზე რუსეთს შავი ზღვის აუზში 
თავისუფალი მოქმედების უფლება მიენიჭა.რუსეთის პოლიტიკური ელიტა 
მიღებული პრივილეგიის გამოყენებას შეეცადა და საბრძოლო მოქმედებების 
ეპიცენტრი კავკასიის ომის მარცხენა ფლანგიდან (ჩეჩნეთ-დაღესტნიდან) მარჯვენა 
ფლანგზე გადაიტანა. ისტორიკოსთა უმეტესობა რუსეთის უმაღლესი რანგის 
მოხელეების ამ გადაწყვეტილებას მიურიდიული მოძრაობის გაძლიერების 
წინაპირობად და აქედან გამომდინარე, პოლიტიკურ შეცდომად მიიჩნევს, თუმცა 
მას საკმაოდ სერიოზული მიზეზები და მიზნები ჰქონდა.შავი ზღვის ჩრდილო-
აღმოსავლეთ სანაპიროზე რუსეთის დამკვიდრების პირველ  მცდელობებს მთელი 
რიგი სირთულეები ახლდა თან. აღნიშნული ტერიტორია ფაქტიურად უცნობი და 
შეუღწევადი იყო რუსეთისთვის, რის გამოც კავკასიის რუსულმა ადმინისტრაციამ, 
სერიოზული ძალისხმევის მიუხედავად, შავი ზღვის მოცემულ მონაკვეთზე 
ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა მხოლოდ მე-19 საუკუნის 30-იანი წლების ბოლოს, 
ადგილობრივთა ძლიერი წინააღმდეგობის ფონზე მოახერხა.

19. ნაშრომში შესწავლილია საქართველოს საგანამანათლებლო სისტემა 1918-1921 
წლებში ეროვნული იდენტობის, ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის და 
სოციალურ ფენათა დაახლოების ფონზე. ნაჩვენებია ყველა ის მახასიათებელი, 
რომელმაც გავლენა იქონია განათლების სისტემის ჩამოყალიბებაზე.

20. საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცულია პოლონეთში საქართველოს 
მთავრობის წარმომადგენლისა და „პოლონეთში საქართველოს კომიტეტის“ 
თავმჯდომარის იოსებ სალაყაიას წერილები საქართველოს დემოკრატიული 
რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე ნოე ჟორდანიას, საგარეო საქმეთა 
მინისტრ – ევგენი გეგეჭკორს, საფრანგეთში საქართველოს წარმომადგენელ – აკაკი 
ჩხენკელს, სოსიპატრე ასათიანს, შინაგან საქმეთა მინისტრ – ნოე რამიშვილს და 
ფინანსთა და ვაჭრობისა და მრეწველობის მინისტრ კონსტანტინე კანდელაკს. 
დოკუმენტების ქრონოლოგიური ჩარჩო მოიცავს 1923-1931 წლებს. იოსებ 
სალაყაიას საარქივო დოკუმენტები მნიშვნელოვანი წყაროა პოლონეთში ქართული 
ემიგრაციის ისტორიისა და პოლონეთ-ქართული ურთიერთობების შესასწავლის 
თვალსაზრისით. კერძოდ, წერილებში მოცემულია ინფორმაცია: „პოლონეთში 
ქართული კომიტეტის“ საქმიანობის, პირველი მსოფლიო ომისა და რუსეთის 
სამოქალაქო ომის დროს სამხედრო ბანაკებში მყოფი ქართველების, პოლონური 
საზოგადოებისთვის ქართული საკითხის გაცნობისა და ქართული პოლიტიკური 
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ემიგრაციის საქმიანობისშესახებ.   საქართველოს ოკუპაციის პირველ წლებში 
ქართული პოლონეთის კომიტეტის წევრები საქართველოს დემოკრატიული 
რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ნოე ჟორდანიას და ელჩის აკაკი 
ჩხენკელის დავალებით ცდილობდნენ პოლონეთის პოლიტიკური ინტერესების 
გარკვევას და პოლონეთის ოფიციალურ წრეებთან კონტაქტების დამყარებას. 
პოლონეთში საქართველოს კომიტეტის თავმჯდომარე სისტემატურად უგზავნიდა 
მოხსენებებს საქართველოს მთავრობის წევრებს პარიზში და აწვდიდა 
ინფორმაციას კომიტეტის საქმიანობის, ქართული ემიგრაციის მდგომარეობის, 
პოლონეთის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის შესახებ. დოკუმენტების უმეტესობა 
კონფიდენციალური და დაშიფრულია. 

21. ისტორიისა და ეთნოლოგიის საკვლევი ინტერესების გადაკვეთისა თუ 
თანხვედრის საკითხი, ეთნოგრაფიის, როგორც სამეცნიერო დარგის 
ჩამოყალიბების პროცესის თანმდევი თემაა. XX საუკუნეში სამეცნიერო მეთოდიკის 
განვითარებას, ინტერესთა სფეროების გაფართოებასა და ემპირიულ სიახლეებს 
მეთოდოლოგიური და თეორიული მიდგომების გადასინჯვა მოჰყვა თან. 
ეთნოლოგიური (ანთროპოლოგიური) სკოლებისა და ტრადიციების 
სხვადასხვაობამ განსხვავებული მიდგომების გაჩენა განაპირობა ინგლისურენოვან, 
გერმანულენოვან და ფრანგულ-ენოვან სივრცეებში. ტრადიციებმა განსაზღვრა 
ისტორიული მეთოდოლოგიის აქტუალობა. ისტორიული განზომილება უფრო 
მნიშვნელოვანი გახდა თანამედროვე ანთროპოლოგიისათვის 1980-იანი წლებიდან, 
რადგან საშუალებას იძლევა გაანალიზდეს სოციალური ყოფის მსგავსება-
განსხვავებები ისტორიულ ან გენეალოგიურ კონტექსტში და დაგროვდეს 
კომპარატიული ცოდნა ადამიანთა ყოფის შესახებ. ისტორიული მეთოდოლოგის 
გამოყენება ისტორიულ ეთნოლოგიაში ნიშნავს თანამედროვე კულტურებიდან 
წარსულის რეტროსპექციას, დღეს მცხოვრები ადამიანების კუტურული 
მეხსიერების, ზეპირი ისტორების, ისტორიული წყაროებისა და დოკუმენტების 
წყალობით. ისტორიულ რეკონსტრუქციის მიზანი კი, მთელი კონტექსტის აღდგენა 
უნდა იყოს და არა მისი ფრაგმენტებისა. კონტექსტები კი დროთა ვითრებაში 
ცვლებადია. შესაბამისად, ისტორიული განგრძობითობა იგივე კატეგორიების, 
ღირებულებებისა თუ მოტივების განგრძობითობაში კი არ არის საძიებელი, არამედ 
ტრანსფორმაციული პროცესების ლოგიკაში. ამიტომ არის სინქრონული და 
დიაქრონული ხედვების შეჯერება ყველაზე ეფექტური წარსულისა თუ 
თანამედროვეობის ჰოლისტური ანალიზისას.

22. საქართველოს უძველესი მოსახლეობის სამედიცინო ტრადიციების შესახებ 
ინფორმაციას არქეოლოგიური მასალა გვაწვდის. ბრინჯაოს ხანიდან 
მოყოლებული, არქეოლოგიური აღმოჩენები მოიცავს ქირურგიულ 
ინსტრუმენტებს, შეხორცებულ ძვლებს, ტრეპანირებულ თავის ქალებს... შუა 
საუკუნეების ქართულ სამედიცინო ლიტერატურაში იმდროინდელი 
ცივილიზებული სამყაროს კლასიკური სამედიცინო ცოდნის გარდა, გარკვეული 
ხალხური სამედიცინო ცოდნაც აისახა. საქართველოს რეგიონების ტრადიციული 
მედიცინა გარკვეული თავისებურებებით გამოირჩევა. მაღალმთიანეთში 
გეოგრაფიულმა გარემომ, სოციალურმა, კულტურულმა და ისტორიულმა 
პირობებმა მათი ცხოვრების სპეციფიკასთან ერთად ხელი შეუწყო ტრავმების 
მკურნალობის განსაკუთრებულ განვითარებას. დაბლობში ხალხური 
ტრავმატოლოგიის გარდა, ტრადიციული მედიცინა მოიცავდა მეანობას. 
განვითარდა ხალხურ მკურნალთა ინსტიტუტი. ქართული ტრადიციული 
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მედიცინა ოფიციალურ სამედიცინო დაწესებულებებთან ერთად ემსახურებოდა 
მოსახლეობას და დღესაც ემსახურება. ბევრმა ტრადიციულმა სამკურნალო 
საშუალებამ გაუძლო დროს. ზოგიერთი მათგანი დანერგილია თანამედროვე 
მედიცინაში. 

23. სტატია შეეხება აფხაზეთის მთავარ სალოცავს - ილორის წმინდა გიორგის 
სახელობის ეკლესიას, რომელიც უმნიშვნელოვანესი სალოცავია მთელი დასავლეთ 
საქართველოსათვის; მასთან დაკავშირებულ გადმოცემებს და ტრადიციებს, მათ 
შორის აფხაზეთში ჩამოსახლებული მოსახლეობისათვის, აუცილებლად 
შესასრულებელ რიტუალებს; ასევე, დღევანდელ ვითარებას ილორის ეკლესიასთან 
დაკავშირებით.

24. ქვემო იმერეთში, ძველადაც და ახლაც ექიმის როლსა და სტატუსს 
განსაკუთრებული პატივისცემით ეკიდება მოსახლეობა. ისინი სიყვარულითა და 
პატივისცემით იხსენებენ იმ ექიმებს, რომლებიც პროფესიონალიზმითა და 
ადამიანური თვისებებით გამოირჩეოდნენ და დატოვეს კვალი მოსახლეობის 
მეხსიერებაში. ამის ნათელი დასტურია ის ფაქტი, რომ მათი სახელები ორი და სამი 
თაობის შემდეგაც კი ცოცხალია საზოგადოების მეხსიერებაში. საზოგადოების 
გადმოსახედიდან პროფესიონალიზმის გარდა ექიმისათვის აუცილებელ 
თვისებებებად მიიჩნევა გულისხმიერება, ჰუმანურობა და პროფესიული ტაქტი, 
რასაც ექიმი ავადმყოფთან მიმართებაში უნდა ამჟღავნებდეს და რითაც უნდა 
ხასიათდებოდეს სოციალურ ურთიერთობათა შორის აგრერიგად მნიშვნელოვანი 
და განსაკუთრებული ურთიერთობა მკურნალისა და პაციენტისა. მოსახლეობის 
დამოკიდებულება მოქმედი ექიმებისადმი ხასიათდება არაერთგვაროვნობით: 
შეიმჩნევა სკეპტიციზმიც ექიმთა პროფესიონალიზმისადმი და განსაკუთრებული 
ნდობაც ექიმებისადმი. ორივე თვალსაზრისისათვის ამოსავალი წერტილი 
ემპირიული გამოცდილებაა: პირველს უარყოფითი გამოცდილება განაპირობებს, 
მეორეს კი, ეფექტური მკურნალობით მიღწეული დადებითი შედეგები, რომელიც 
საზოგადოებაში გროვდება ცალკეულ წევრთა გამოცდილების სახით და ქმნის 
საზოგადოების დამოკიდებულებას ექიმისადმი. არაერთგვაროვნობით 
ხასიათდება, ასევე, მოსახლეობის დამოკიდებულება ხალხური მკურნალებისადმი 
და წარმმართველი ამ შემთხვევაშიც ის ემპირიული გამოცდილებაა, რომელიც ამა 
თუ იმ ექიმის სამკურნალო პრაქტიკის ეფექტურობას უკავშირდება.

25. ქართულ ხალხურ დღესასწაულთა სისტემა ტრადიციული ქართული კულტურის 
განუყოფელი ნაწილია. დღესასწაულთა დიდი ჯგუფი ჯერ კიდევ არქაული 
სააზროვნო სისტემიდან იღებს სათავეს, შემდეგ ზოგიერთი დღეობა ქრება, ზოგიც 
სიცოცხლეს აგრძელებს ტრანსფორმირებული სახით: არქაული რწმენის 
ელემენტებს ერთვის ანტიკური ხანის ქართველთა რწმენა-წარმოდგენები, უფრო 
გვიან კი ქართული ეროვნული რელიგიის – არმაზისადმი თაყვანისცემის  
ამსახველი ფორმები. ახალი რელიგიის – ქრისტიანობის შექმნისა და გავრცელების 
შემდეგ  ქართველთა სულიერი კულტურის წარმმართველი და მასაზრდოებელი 
წყარო ქრისტიანული თეოლოგია ხდება. საქართველოში მკვიდრდება და 
ვითარდება ქრისტიანული კულტურა. მდიდარი ადგილობრივი კულტურისა და 
ქრისტიანული ცოდნის სინთეზით ყალიბდება ქართული ეროვნული კულტურა, 
რომლის მნიშვნელოვან სეგმენტს ხალხური ყოფა ქმნის. შუა საუკუნეების 
ხალხური ყოფის სულიერი, სოციალური და თვით სამეურნო კულტურის 
წარმმართველ მექანიზმად ქრისტიანული მსოფლაღქმა გვევლინება. საეკლესიო 
კალენდარი და ქრისტიანობის ძირითადი დოგმები წარმართავს ქართველთა 
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ყოველდღიურობას: სამართალს, ეთიკისა და ეტიკეტის საკითხებს, ნათესაობის 
სისტემას, არეგულირებს საქორწინო ურთიერთობებს, დაკრძალვის ტრადიციებს, 
კვებით სისტემას, წლიურ სამეურნეო ციკლს და  ა. შ. არაერთი ქართველი 
ეთნოლოგი იკვლევდა და ამჟამადაც შეისწავლის ქართველთა ხალხურ რწმენა-
წარმოდგენებსა და დღესასწაულებს. ნაშრომში განხლულია მათი წვლილი. 

26. უახლესი  სამეცნიერო კვლევების შედეგად, საქართველოს ტერიტორია მიჩნეულია 
მევენახეობა-მეღვინეობის უძველეს არეალად. ამ დასკვნის საფუძველია ქვემო 
ქართლში (აღმოსავლეთ საქართველო) არქეოლოგიური გათხრების შედეგად 
აღმოჩენილი პალინოლოგიური მასალის და თიხის ჭურჭლის კედლებზე ღვინის 
მარკერების ლაბორატორიული ანალიზი.  საქართველოში მევენახეობა-
მეღვინეობის  არსებობის შესახებ  ცნობები უძველეს წერილობით წყაროებშიცაა. 
ძველი ბერძენი ავტორები მოგვითხრობენ კოლხური ღვინის შესახებ. გარდა ამისა, 
დასავლეთ საქართველოს (ძველი კოლხეთის) ტერიტორიაზე არქეოლოგიური 
გათხრების შედეგად მოპოვებული ქვევრები გვიანბრინჯაოს ხანიდან მაინც 
მიგვითითებენ კოლხეთში მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარების მაღალ 
დონეზე. გვიან შუა საუკუნეებში, სამეგრელოში მევენახეობა-მეღვინეობის 
განვითარების შესახებ გვაწვდიან ცნობას იტალიელი მისიონერი არქანჯელო 
ლამბერტი და პირველი ქართველი გეოგრაფი  ვახუშტი ბატონიშვილიც. 
არქეოლოგიური მონაცემებისა და წერილობითი წყაროების გარდა, სამეგრელოში 
მევენახეობა მეღვინეობის განვითარებას ადასტურებს საველე ეთნოგრაფიული 
მასალა (თითქმის ბოლო დრომდე შემორჩენილი წეს-ჩვეულებები, რიტუალები და 
ტოპონიმიკა). სამეგრელოში საკმაოდ ბევრი ტოპონიმიკური სახელია მევენახეობა-
მეღვინეობასთან დაკავშირე-ბული (ნახარდანუ, კიკიური, ჩეშონური, ჭვიტილონი, 
ოჩე, ჯანაშური, ჩეშონა, პანეშონა, გოდაცურონი, მორცხვინა, ბჟანოური, კოლოში, 
დურცხონა, ჩერგვალონი, დღუნდღუშონა, ხოჯიში თოლი, პალეშონა, ნახარდანუ, 
ოხარდანე, ნამარნუ და სხვა). ეს განსაკუთრებით თვალშისაცემია აღმოსავლეთ და 
ჩრდილო-აღმოსავლეთ სამეგრელოში (მარტვილისა და ჩხოროწყუს რაიონებში). 
სამეგრელოს ცენტრალურ და სამხრეთ რეგიონებში ეს მაჩვენებელი საგრძნობლად 
ნაკლებია. მევენახეობასთან დაკავშირებული ტოპონიმები, ძირითადად, ამა თუ იმ 
ყურძნის ჯიშის სახელიდან არის ნაწარმოები. ივანე ჯავხიშვილის კვლევების 
მიხედვით, სამეგრელოში 53 ყურძნის ჯიშია (37 შავი, 16 თეთრი). შედარებისთვის 
რაჭაში 59, ლეჩხუმში 36, გურიაში 59, აჭარაში 26, კახეთში კი, 66 ჯიშია 
დაფიქსირებული. სამეგრელოში ღვინის მაღალი კულტურის არსებობას 
ადასტურებს ტრადიციული „ოხვამერი ლაგვანების“ სიმრავლე და მარნის დიდი 
საკრალურ-რელიგიური დანიშნულება - „ლაგვანი“ საზედაშე ქვევრია, რომელსაც 
მეგრელები „ოხვამერს“ (სალოცავს) უწოდებენ. ეს ქვევრები იყო ჩაფლული მარანში, 
რომელიც ასრულებდა სამლოცველოს (ეკლესიის) როლს.

27. სტატიაში საუბარია, რომ იმერეთში მოწმდება საბავშვო სნეულებანი. ერთი-ერთია 
ნაღიბრალა//სიმჭლე, რომელიც რაქიტის აღმნიშვნელი ხალხური ტერმინებია. 
აღნიშნული დაავადების მკურნალობა კომპლექსურია და, რა თქმა უნდა, ამას 
თავისი დადებითი ეფექტი ჰქონდა. ბუნებრივი საშუალება თავისი შემადგენლობის 
გამო, დადებითად მოქმედებდა ავადმყოფზე, ხოლო მაგიურ-რელიგიური - 
ფსიქოთერა-პიულ ზემოქმედებას ახდენდა და მკუნალობის ეფექტს აძლიერებდა.

28. ნაშრომში ეხება ქალაქ ცხინვალსა და მის მოსახლეობას. დადასტურებულია, რომ 
ცხინვალში ოსები არ ცხოვრობდნენ მე-20 საუკუნის 20-იანი წლების დასაწყისამდე. 
ქალაქში ყოველთვის ცხოვრობდნენ ქართველები, ქართველი ებრაელები და 
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სომხები, რომელთა ნაწილი გაგრიგორიანებული ქართველი იყო. ცხინვალის 
მეზობლად არსებობდა სოფელი დგვრისი, რომელშიც ასევე ქართველები 
ცხოვრობდნენ. დგვრისი დღეს ცხინვალთანაა შეერთებული, რომელშიც ასევე 
ოსები დასახლდნენ. ცხინვალი და მისი მოსახლეობა შესწავლილია ქართულ და 
რუსულ დოკუმენტებზე დაყრდნობით. აგრეთვე გამოყენებულია მე-18 საუკუნის 
აღწერის დავთრები.

29. 2022 წელს დაბადებიდან 100 წელი შეუსრულდებოდა ცნობილ ქართველ 
ეთნოლოგს გიორგი ჯალაბაძეს. კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული, XXII ეძღვნება 
მის საიუბილეო თარიღს. სტატიაში საუბარია გიორგი ჯალაბაძის მეცნიერულ 
წვლილზე საქართველოს ეთნოლოგიის განვითარებაში.

30. ნაშრომი ეხება კავკასიის მოსახლეობას, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში 
მრავალი ეთნოსით იყო დასახლებული. მაგრამ უნდა ითქვას, რომ აქ ეთნოსები 
არცთუ ისე იშვიათად იცვლებოდნენ. სამხრეთ კავკასიაში ესენი იყვნენ 
ალბანელები, ჩრდილოეთ კავკასიასში კი სხვადასხვა წარმომავლობის ირანული და 
თურქული ეთნიკური ჯგუფები. კავკასიაში მცხოვრები ხალხები სოციალურ-
ეკონომიკური, კულტურული განვითარების დონით განსხვავდებოდნენ 
ერთმანეთისაგან, ზოგიერთ მათგანს ჰქონდა სახელმწიფოებრიობა, მაღალი 
კულტურა, ზოგიერთები კი განვითარების ასეთ დონეზე არ ასულან. სტატიაში 
საუბარია კავკასიელთა განვითარების სხვადასხვა დონის მიზეზებზე. 
განსხვავებულობის მიზეზი იყო კავკასიის სხვადასხვა რეგიონების 
სხვადასხვაგვარი გეოგრაფიული გარემო. 

31. ნაშრომი ეხება ქართველი ხალხის ცენტრალური კავკასიის ხალხებთან 
ურთიერთობას, კონკრეტულად მიგრაციულ პროცესებსა და ეთნიკურ 
ურთიერთობას. ცენტრალურ კავკასიაში ოსები მკვიდრობდნენ, რომლებიც 
მიგრირდნენ ისტორიული საქართველოს მიწა-წყალზე - დვალეთში. დადგენილია 
ოსების დვალეთში მიგრაციის მიზეზები, დრო და მათ მიერ ქართველთა 
ეთნოგრაფიული ჯგუფის - დვალების ასიმილაციის საკითხები. საკითხის 
გასარკვევად გამოყენებულია საისტორიო წყაროები, საბუთები, მატერიალური 
კულტურა, ეთნოგრაფიული და ფოლკლორული მასალები, ტოპონიმები. გაირკვა, 
რომ დვალები იყვნენ ქართველი მთიელები. მათი დიდი ნაწილი დასავლეთ და 
აღმოსავლეთ საქართველოში გადასახლდა. ამ გადასახლების ერთ-ერთი მიზეზი 
იყო ოსთა თარეშები, შავი ჭირის ეპიდემია.

32. ეთნოკულტურული ტრადიციები ეთნოსის (ტომის, ხალხის, ერის) შექმნა-
განვითარების პროცესში ისტორიულად ჩამოყალიბებულ, თაობიდან თაობაში 
გარდამავალ და ერთობლივად აღიარებულ პრინციპს წარმოადგენს, რომელიც 
საფუძვლად ედება ადამიანთა შორის მრავალმხრივ ურთიერთობათა ნორმებს 
ცხოვრების ყველა სფეროში. ტერმინი ტრადიცია მოგვიანებით დამკვიდრდა 
საქართველოში და შეესატყვისება ქართულ „წესს, ჩვეულებას“.  XIX საუკუნეში 
დაიწყო ერთგვარი კამპანია, რომელიც ქართული  ეროვნული იდეოლოგიისა და 
წეს-ჩვეულებების (ტრადიციების) მოსპობის რუსიფიკატორული პოლიტიკის 
წინააღმდეგ იყო  მიმართული; რუსული სახელმწიფო ინსტიტუტები მავნე 
ტრადიციებთან ბრძოლის მიზეზით ცდილობდნენ ეროვნული ჩვეულებების 
აღმოფხვრას. ქართულ ტრადიციებთან ბრძოლა გაგრძელდა საბჭოთა პერიოდშიც. 
მიუხედავად ამისა, ძველი ჩვეულებითი ნორმები საქართველოში ყოველთვის 
მნიშვნელოვან როლს ასრულებდნენ სოციალურ ურთიერთობებსა და 
ყოველდღიურ ყოფაში, განსაზღვრავდნენ პიროვნების უფლება-მოვალეობას 
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საკუთარი სოციუმის მიმართ. პოსტსაბჭოთა პერიოდში   ეროვნული ტრადიციის, 
როგორც იდენტობის ერთ-ერთი მარკერის მოქმედება  უფრო მეტად შეუზღუდავი  
გახდა და განსხვავებული   დატვირთვა  შეიძინა. განსაკუთრებით კი იმ 
შემთხვევაში, როდესაც ეთნიკური კულტურის ან მისი ელემენტების არსებობა 
საფრთხის წინაშე დგას. ხშირად დაპირისპირება ტრადიციულსა და 
არატრადიციულს შორის იწვევს უკვე დავიწყებული ტრადიციის აღორძინებას.   
სახელმწიფო ინსტიტუტების მოქმედების შეზღუდული შესაძლებლებების გამო 
ჩვეულებითი ნორმების კონსერვაციის ხარისხი უფრო მაღალია საქართველოს 
მთაში. როგორც ჩანს, სწორედ ამას ემყარება არცთუ არგუმენტირებული 
შეხედულება, რომ ქართველთა თანამედროვე ყოფაში დამკვიდრებული 
ჩვეულებები,   მხოლოდ მთის მოსახლეობას  უკავშირდება.

33. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდგომ ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური 
ოლქში (ყსოაო) მიმდინარე მოვლენები, რუსეთის ექსპანსიონისტური სტრატეგიის 
ნაწილია, რომლითაც იგი ნაბიჯ-ნაბიჯ ცდილობს რეგიონის მიერთებას, და 
სამხრეთ კავკასიაში გეოპოლიტიკური გეგმების განხორცილებას. რუსეთის 
ექსპანსია მრავალი მიმართულებით მიმდინარეობს; სახეზეა სამხედრო, 
ეკონომიკური, კულტურული, დემოგრაფიული და მორალურ-ფსიქოლოგიური 
ექსპანსია; ეს მიმართულებები კი იმდენად ურთიერთშეპირობებულია, რომ 
ერთიან სისტემას ქმნის, სადაც ერთის გააქტიურება დანარჩენებსაც თავისთავად 
ააქტიურებს. ოკუპირებულ რეგიონში რუსეთის სამხედრო ექსპანსია საოკუპაციო 
ზოლის ბორდერიზაციაში გამოიხატა, რასაც ოსური მხარე რუსეთის 
უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის (ФСБ) მესაზღვრეების დახმარებით 
ახორციელებს; რუსეთი ამ ე. წ. საზღვარს ამაგრებს სასაზღვრო ბაზებით, 
ყოველწლიურად ზრდის სამხედრო კონტინგენტს და აძლიერებს მათ სამხედრო 
შეიარაღებას - ახდენს ოკუპირებული ტერიტორიების მილიტარიზაციას; რეგიონში 
ინტენსიურად ტარდება სამხედრო წვრთნები; სამხედრო ძალის დემონსტრირება 
საოკუპაციო ზოლის აქეთ მყოფი სოფლების მოსახლეობას მორალურად 
ანადგურებს და მუდმივ შიშში ამყოფებს. საოკუპაციო რეჟიმი აპატიმრებს ე. წ. 
“საზღვრის დამრღვევთ”; რიგ შემთხვევებში ადგილი აქვს უკანონო პატიმართა 
სიცოცხლის ხელყოფას. კულტურული ექსპანსიის გაცხადებული მაგალითია 
ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი ქართული სკოლების გაუქმებისა და 
რუსულ სკოლებად მათი გარდაქმნის პოლიტიკა, სკოლებში ქართული ენაზე 
საუბრის აკრძალვა, ქართული ენისა და ლიტერატურის საათების შემცირება, 
ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ აბიტურიენტთათვის საქართველოს 
კონტროლირებად ტერიტორიაზე უმაღლეს სასწავლებლებში ჩაბარების აკრძალვა 
და სამაგიეროდ, მათთვის რუსეთის უმაღლესი სასწავლებისაკენ გზის გახსნა. 
ოფიციალური თბილისის მიერ ეს ქმედებები რუსიფიკაციის პოლიტიკის მორიგ 
მანიფესტაციად და ოკუპაციის ნამდვილ გამოვლინებად შეფასდა. დაირღვა 
ტრადიციული ქართულ-ოსური რელიგიური კავშირები, რაც ხელს უწყობდა ამ 
ხალხთა შორის მჭიდრო ინტეგრაციას. საქართველოს მართლმადიდებელი 
ეკლესიის იურისდიქცია ოკუპირებულ რეგიონში ფაქტობრივად არ ვრცელდება, 
ქართული ეკლესიების ნაწილი ბორდერიზაციის შედეგად ოსების 
კონტროლირებად ტერიტორიაზე აღმოჩნდა და ქართული მღვდელთმასხურება, 
მხოლოდ რამდენიმე მათგანში აღესრულება. რეგიონის მოსახლეობა 
ეკონომიკურად სულ უფრო დამოკიდებული ხდება რუსეთის ბაზარზე; გაუქმდა 
დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის როკის საბაჟო; დანარჩენ საქართველოსთან კავშირის 
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არქონის გამო რეგიონის მოსახლეობის გარესამყაროსთან დამაკავშირებელი 
ერთადერთი გზა ჩრდილოე-თისკენ გადის; ინტენსიურად მიმდინარეობს 
ოკუპირებული რეგიონის მოსახლეობისთვის რუსეთის მოქალაქეობის მინიჭება, 
რაც ადგილობრივი მოსახლე-ობის სამოქალაქო იდენტობას რუსეთის 
მოქალაქეობის სასარგებლოდ ცვლის. რუსეთის პოლიტიკის გამოისობით 
ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მყოფი ქართველი მოსახლეობა იძულებულია ან 
რეგიონი დატოვოს, ან მოქალაქეობა შეიცვალოს. მოსკოვის ექსპანსიონისტური 
პოლიტიკა საბოლოოდ საქართველოს ამ ისტორიული ტერიტორიის რუსეთის 
იმპერიის შემადგენლობაში ინტეგრირებისაკენ არის მიმართული.

34. გასული საუკუნის 30-იან წლებამდე (კოლექტივიზაციამდე) მთის რაჭაში  
მიწათმოქმედების პრიმიტიული წესი და მსხვილფეხა მესაქონლეობა იყო 
გაბატონებული. ცხოვრების მძიმე პირობები და სამეურნეო რესურსების სიმწირე 
განაპირობებდა მოსახლეობის მიდრეკილებას ხელოსნობისა და შრომითი 
მიგრაციებისაკენ. სოციალისტურ პერიოდში მოხდა გარკვეული ცვლილებები: 
მექანიზაციის ხვედრითი წილის გაზრდის შედეგად მთლიანად ამოვარდა 
ხმარებიდან ადგილობრივი შრომის იარაღები; იმ ხანებში მკვიდრდებოდა ახალი 
სამიწათმოქმედო კულტურები და ქრებოდა ძველი; კოლექტივიზაციის და 
მრეწველობის განვითარების პირობებში ირღვეოდა ტრადიციული 
ურთიერთობები; ყოველივე ეს ხდებოდა ძლიერი მიგრაციული და  ურბანული 
პროცესების ფონზე. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ყოფილი მოკავშირე 
რესპუბლიკები, და მათ შორის საქართველოც, ძირფესვიანად შეცვლილი 
რეალობის წინაშე დადგნენ. ქვეყანა მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ პროცესებსა და 
დამოუკიდებლობის აღდგენას მოუმზადებელი შეხვდა. კრიზისული ვითარება 
შეიქმნა ცხოვრების თითქმის ყველა სფეროში. ეს განსაკუთრებით მწვავედ აისახა 
ზემო რაჭის მოსახლეობის ყოფაში. შედეგად სოფლების უმეტესობა თითქმის 
დაიცალა. საზღვრისმიღმა მეზობლებთან კომუნიკაციის სრული გაწყვეტა, 
ტრადიციული სამეურნეო-ეკონომიკური ურთიერთობების მოშლა, ადრე მოქმედი 
წვრილი საწარმოების გაჩერება, მძიმე დემოგრაფიული ვითარება და ა. შ. მთის 
რაჭის არასახარბიელო ეკონომიკური პერსპექტივის მოლოდინს ქმნის.

35. სტატიაში შესწავლილია ისტორიული სამურზაყანოს, თანამედროვე გალის 
რაიონის ეთნოგრაფიული მონაცემები, ყოფისა და ტრადიციის ცალკეული ელე-
მენტები, კერძოდ დაკრძალვისა და მიცვალებულის დატირების ტრადიციები. 
მეგრე¬ლები (ქართველები) ქრისტიანული წესებით სარგებლობდნენ, თუმცა, 
ჩვეულებებს თან უძველესი ხალხური წესებით ახლდა. XVIII ს. კათოლიკე, 
მისიონერის არქანჯელო ლამბერტის, ფრანგი მოგზაურის ჟან შარდენის, XX ს-ის 
ცნობილი ისტორიკოსის ს. მაკალათიას და სხვა მეცნიერთა ეთნოგრაფიული 
მონაცემების ანალიზთან ერთად ნაშრომში პირადი საველე მასალის, დაკვირვების 
და ჩანაწერების კონტენტ-ანალიზის საფუძველზე გამოტანილია დასკვნები.

36. ნაშრომი ეხება დასავლეთ საქართველოს ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში მდ. 
რიონისა და მისი შენაკადების ხეობაში მდებარე რაჭის რეგიონსა და მათ 
კულტურულ ურთიერთობას ყარაჩა, ბალყარეთსა და ოსეთთან.  მათთან 
რაჭველებს ძველთაგანვე როგორც დადებითი, ისევ იუარყოფითი ურთიერთობები 
ჰქონდათ. მთის რაჭველებს მეზობლები ზოგჯერ ქურდულად გადმოვიდოდნენ 
უღელტეხილის ციცაბო ბილიკებით და მათ სოფლებს ესხმოდნენ თავს. თუმცა, მათ 
კარგი ურთიერთობებიც ჰქონდათ მათთან ჩვეულებითი წესებით გამოყენებით – 
სტუმარ-მასპინძლობისა და აქედან გამომდინარე „კერძ-მოკეთეობითი“ ჩვეულების 
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გამოყენებით. ასევე იყენებდნენ  ბავშვის გაძიძავებისა და აღზრდის ხალხურ 
წესებს, გლოვისა და დაკრძალვის წესებში ურთიერთმონაწილეობას და 
ურთიერთდახმარების განსაკუთ-რებულ ქცევებს.

37. ივ. ჯავახიშვილის ღვაწლი ქართულ ისტორიულ მეცნიერებათა წინაშე დიდია. იგი 
სხვადასხვა სამეცნიერო დარგისა და მიმართულების საკითხებს თანაბარი 
ინტერესით იკვლევდა. დიდია მისი ინტერესი ქართული ეთნოლოგიის მიმართაც. 
მის მიერ შესწავლილ და გაანალიზებულ იქნა ქართველ მოსახლეობაში აგრარულ 
კულტთან,  მესაქონლეობასთან, ბუნებისა და ხეთა მსახურებასთან, ნადირობასთან 
დაკავშირებუ-ლი ხალხური ქრისტიანობამდელი რწმენა-წარმოდგენები, 
რომლისთვისაც იგი ტერმინ „წარმართობას“ მოიხმარდა. ქართველურს მან 
აფხაზებში გავრცელებული „წარმართული“ ფორმებიდან – სამეურნეო, 
საზოგადოებრივი, საოჯახო ყოფა-ცხოვრებაში, საქორწინო და სხვა ჩვეულებებში 
არსებული ფორმებიდან გამოავლინა და შეისწავლა რა იყო ქართულიდან შესული.

38. ნაშრომში საუბარია აფხაზებზე უცხოურ და ქართულ საისტორიულ წყაროებში – 
(უძველესი პერიოდი XV საუკუნემდე) მოცემული მონაცემებზე. აფხაზური 
საზოგადოების ყოფა-ცხოვრებაზქ, ასახულია ფოლკლორულ მასალებში 
მიგრაციული მოძრაობის შესახებ ჩრდილო კავკასიიდან საქართველოს 
ტერიტორიაზე, რადგან ყველა უმწერლობო ხალხის ცხოვრების რეალიების 
დადგენაში  გვეხმარება მათივე ხალხური შემოქმედება. „ნართულ ეპოსში“, 
ლეგენდებში, ეთნოგენეტურ და გენეალოგიურ თქმულებებში მოცემულია 
დამადასტურებელი მასალები დაკრძალვის წესსა და საგვარეულო სალოცავებზე, 
რომლებიც ადასტურებენ მათი ჩამოსახლების ფაქტებს. საუბარია დასახლებისა და 
მატერიალური კულტურის ფორმებზე, რომლებიც აშკარად ქართულ გავლენას 
განიცდიან; ასევე, საუბარია ალან-ოსების შესახებ უცხოური და ქართული 
წყაროებში არსებულ მასალებზე. უცხოელ მეცნიერთა კვლევის შედეგებზე, მათ 
ჩამოსახლებაზე საქართველოს ტერიტორიაზე XV საუკუნეში. ჩამოსახლება  
თავდაპირველად მოხდა დარიალის ხეობისა და მამისონის უღელტეხილს შორის, 
ქედის სხვა ნაწილებისაგან განსხვავებით ეს გზა უფრო დაბალია და სამხრეთ 
კავკასიის ფერდობებისკენ ადვილი დასაძლევია. ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები 
მკვიდრი ქართველი მთიელები - დვალები შეავიწროვეს, რომელთაგან  ზოგი 
აიყარა და ქვეყნის შიგნით გადასახლდა, ნაწილი კი - გააოსეს. ასევე, განხილულია 
ოსთა ყოფა-ცხოვრება, ოჯახი და მისი თავისებურება.  დასახლების ფორმები და 
საცხოვრისი, წეს-ჩვეულებები, ადათით გათვალისწინე-ბული ტრადიციული 
კულტურა.

39. კავკასია იშვიათი პოლიეთნიკურობით და რელიგიური მრავალფეროვნებით, 
უძველესი დროიდან იქცევდა დიდ ყურადღებას. ცენტრალური კავკასია 
გვევლინება ორი სრულიად განსხვავებული ეთნოკულტურული სამყაროს - 
ირანულენოვანი და თურქულენოვანი ერთობების (ოსების, ბალყარების, 
ყარაჩაელების) და მკვიდრი  კავკასიელების ურთიერთშეჯახების და 
ურთიერთშერწყმის სანიმუშო რეგიონად.  საინტერესოა სულიერი კულტურის 
სფეროში ამ განსხვავებული ეთნოსების, ეთნიკური ჯგუფების ურთიერთობები 
როგორც წინარე ქრისტიანული, ან წინა ისლამური წეს-ჩვეულებების და 
რიტუალების, ისე ურთიერთგავლენის თვალსაზ-რისით (მაგ., ოსთა 
გაქრისტიანებაში გადამწყვეტი  როლი საქართველომ შეასრულა). ნაშრომში 
აისახება ქართველებისა და ცენტრალური კავკასიის ხალხთა ტრადიციული 
კულტურა საზოგადოებრივი ცხოვრების მარეგულირებელი ეთნიკური ნორმები, 
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ფასეულობათა სისტემა და ნაირგვარი ნაზავი ელემენტები, რასაც რეგულარული 
შეხედულებები ასაზრდოებდა.

40. ნაშრომში განხილულია  ცენტრალური კავკასიონის რაჭის მონაკვეთის 
მოსახლეობის და მათ მეზობელ ჩრდილოკავკასიელთა  ურთიერთობები და ამ 
კონტექსტში წარმოდგენილია ხალხური ზეპირსიტყვიერების ზოგიერთი ნიმუშის   
რეინტერპრე-ტაციის  მცდელობა. კერძოდ, განხილულია რაჭული საფერხულო 
ლექსები,  „დიგორსა დასხდნენ ვეზირნი“ და „მაღლა მთას მოდგა, თეთრი 
ფრინველი“. ნაშრომში გამოთქმული მოსაზრება განსხვავებულია მეცნიერებაში 
ტრადიციულად დამკვიდრებული პოზიციისა, სადაც  მეორე  ლექსის   სიუჟეტი 
დვალებისა და ოსების ბრძოლის ამსახველად არის მიჩნეული. ჩვენი პოზიციით კი, 
ის რაჭველებისა და დვალ-ოსთა ბრძოლას ეძღვნება.

41. ეთნოლოგიურ ლიტერატურაში აღწერილი ტრადიციები და მათთან 
დაკავშირებული ტრავმატიზმის ანარეკლი ნათლად ჩანს ხევსურეთიდან 
მოპოვებულ და ჩვენ მიერ შესწავლილ განვითარებული და გვიანი შუა 
საუკუნეების, ძვლოვან მასალაზე. გვინი შუა საუკუნეების ხევსურებს ძირითადად, 
აღინიშნებოდათ სისოცხლის დროინდელი ტრავმები, რომელთა მიყენების შემდეგ, 
პიროვნებას ათეულობით წელი უნდა ეცხოვრა, ამას ადასტურებს ზოგიერთ თავის 
ქალაზე სხვადასხვა დროს მიყენებული მრავლობითი ტრავმები. ტრავმის 
გამომწვევი სავარაუდო საგნის განსაზღვრისას, გამოყოფილი იქნა: მკვრივი-ბლაგვი 
და მჭრელი-მჩეხავი საგნები. 8 შემთხვევაში ორივე ტიპის საგნით მიყენებული 
დაზიანებები გვხვდება, 4 შემთხვევაში მხოლოდ ბლაგვი, დანარჩენ 7 შემთხვევაში 
კი - მხოლოდ მჭრელი-მჩეხავი თვისების მქონე საგნით განვითარებული ტრავმები. 
ტრავმების ლოკალიზაცია უმეტესად განლაგებულია შუბლის მიდამოში, შემდეგ 
თხემზე, საფეთქელზე, კეფასა და სახეზე. ტრავმები გვხვდება როგორც მარჯვენა, 
ასევე მარცხენა მხარეს, თუმცა უმეტესი ნაწილი მდებარეობს მარცხნივ, რაც 
გვაფიქრებინებს, რომ მოწინააღმდეგის პირისპირ მდგარ პიროვნებას დაზიანებები 
მიადგა მარჯვენა ხელიდან. 12 შემთხვევაში გვხვდება კომბინირებული ტრავმები 
როგორც მარჯვენა, ასევე მარცხენა მხარეს, 1 შემთხვევაში მხოლოდ მარჯვნივ, 
ხოლო დანარჩენ 6 შემთხვევაში მარცხნივ. თავის ქალების დეტალური შესწავლით 
4 შემთხვევაში აღმოჩნდა სამედიცინო მანიპულაციის, თავის ქალას ტრეპანაციის 
კვალი. ის დამოწმებულია: საფეთქლის, თხემის და კეფის მიდამოებში. თავის 
ქალებზე მიყენებული ტრავმის ტიპიდან და მოცულობიდან გამომდინარე 6 
შემთხვევაში სიკვდილის მიზეზი სწორედ ქალა-ტვინის ტრავმა უნდა გამხდარიყო. 
განვითარებული შუა საუკუნეების პერიოდით დათარიღებული 22 კაცის თავის 
ქალადან ტრავმის კვალი აღმოჩენილი იქნა 6 თავის ქალაზე. სამ თავის ქალას 
აღენიშნებოდა სიცოცხლის პერიოდში მიყენებული ტრავმები, ხოლო სამ მათგანს 
სიკვდილამდე ახლო პერიოდში მკვრივი-ბლაგვი საგნით გამოწვეული ტრავმები, 
რომლებიც უნდა გამხდარიყვნენ სიკვდილის მიზეზი. ერთ შემთხვევაში საგანი 
უნდა ყოფილიყო როგორც მკვრივი-ბლაგვი, ასევე მჭრელი თვისების მქონე, ხოლო 
დანარჩენ 5 შემთხვევაში მხოლოდ მკვრივი-ბლაგვი. დაზიანებების ლოკალიზაცია 
ამ შემთხვევაშიც უპირატესად გვხვდება შუბლის, შემდეგ კი საფეთქლისა და სახის 
მიდამოებში. გვიანი შუა საუკუნეების პერიოდით დათარიღებული თავის 
ქალებისგან განსხვავებით, ამ სერიაში ტრავმების უმეტესობა მარჯვენა მხარეზე 
მოდის. ყველა ეპოქაში ადამიანის სიცოცხლე უზენაესია და მიუხედავად უმძიმესი 
ტრავმებისა, რაც თავის ქალებზე იქნა მიკვლეული, ხევსური დასტაქრები მაინც 
ენერგიას და ცოდნას არ იშურებდნენ, რათა გადაერჩინათ სიკვდილის პირას მყოფი 
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ადამიანები. ხევსურების სიმამაცე და ვაჟკაცობის კვალი ნათლად ჩანს 
ანთროპოლოგიურ ძვლოვან მასალაზე. განვითარებული და გვიანი შუა 
საუკუნეების თავის ქალებზე ტრავმა (შესაბამისად) 27,2% და 59,4%-ში 
გამოვლინდა. ხევსურეთში გავრცელებულმა ფარიკაობის ტრადიციამ 
გარდაცვალების საშუალო ასაკი 2-1.5 წლით შეამცირა. გვიან შუა საუკუნეებში 
მცხოვრებთა გარდაცვალების  საშუალო ასაკი უფრო დაბალია, ვიდრე 
განვითარებული შუა საუკუნეების მოსახლეობისა; ტრავმის გარეშე 
გარდაცვლილთა გარდაცვალების ინდივიდუალური ასაკი  ყველაზე მაღალია 
განვითარებულ შუა საუკუნეებში, რაც რეალობაა და მინიმალური და მაქსიმალური 
ასაკებითაც ჩანს. საქართველოს ტერიტორიაზე მოპოვებული მასალებით, გვიანი 
შუა საუკუნეების და განვითარებული შუა საუკუნეების გარდაცვალების საშუალო 
ასაკი ბევრად დაბალია, ვიდრე შესაბამისი პერიოდების ხევსურებში, რაც 
ლოკალური ჯგუფის წეს-ჩვეულებებითა და გარემოსთან ადაპტაციით აიხსნება. 
ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ტრავმის კვალი მხოლოდ კაცების თავის ქალებზე იქნა 
აღმოჩენილი, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ხევსურები არ გამოხატავდნენ აგრესიას 
ქალების და ბავშვების მიმართ არ ძალადობდნენ.

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

7.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
7.2. სახელმძღვანელოები
ავტორი/ავტორები; სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.

7.3. სტატიები
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI;  
ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების რაოდენობა

1. ლევან გორდეზიანი, ი. ტატიშვილი, Hittite Funeral Traditions and Afterlife Beliefs in the 
Context of Hittite Cosmology, „Ancient Near Eastern Weltanschauungen in Contact and in 
Contrast: Rethinking the Terms Ideology and Propaganda“, ISBN 978-3-96327-186-1, ISBN 
978-3-96327-187-8 (ელ. ვერსია), 13 გვერდი.

2. ნანა ბახსოლიანი, ე. ალავერდოვი, Norms of Human Rights in the Ancient Near Eastern 
and Caucasian Civilizations, Regulating Human Ritghs, Social Security and Socio-Economic 
Structures in a Global Perspective, DOI: 10.4018/978-1-6684-4620-1.ch003; თავი წიგნში: 
„Regulating Human Rights, Social Security, and Socio-Economic Structures in a Global 
Perspective“, ISBN 13:9781668446201, 12 გვერდი.

3. ნანა ბახსოლიანი, The Paradigm of Power in Theory and Practice of International 
Relations, კრ. „Inequality and Unemployment in the Time of COVID-19“ (ICOPEC 13, აააააა. 
აააააააა), ISBN 978-1-913809-32-4, 6 აააააა.
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4. ნანა ბახსოლიანი, Mechanisms of Implementation of Russian Soft Power in Georgia and 
Existing Challenges, USBED Journal & Conference (აააა. მასალები), ISBN 978-625-00-
1031-0, 10 გვერდი.

5. მარიამ ჩხარტიშვილი; Saint Hripsime and her Companions according to Georgian 
Narrative Sources, DOI:10.56812/2953-7851-2022.1-11, კრ. „The Caucasus on the 
Crossroads of International Trade and Cultural Exchanges“ (თეზისი), N 1, ISSN: 2953-
7851, სომხ. მეცნ. აკადემია, ერევანი, გვ. 11-12.

6. გიორგი ჭეიშვილი; Kingship and Frontiers in Medieval Georgia, DOI:10.56812/2953-
7851-2022.1-15, კრ. „The Caucasus on the Crossroads of International Trade and Cultural 
Exchanges“ (თეზისი), N 1, ISSN: 2953-7851, სომხ. მეცნ. აკადემია, ერევანი, გვ. 15-17.

7. სოფიო ქადაგიშვილი; Georgian and Armenian Identity Perception According to the 
Georgian Medieval Sources, DOI:10.56812/2953-7851-2022.1-26, კრ. „The Caucasus on the 
Crossroads of International Trade and Cultural Exchanges“ (თეზისი), N 1, ISSN: 2953-
7851, სომხ. მეცნ. აკადემია, ერევანი, გვ. 26-27.

8. ზურაბ თარგამაძე; From the History of Georgia in the Middle Ages: Qutlu Arslan’s 
Conspiracy Against the Georgian Royal Power, DOI:10.56812/2953-7851-2022.1-19, კრ. 
„The Caucasus on the Crossroads of International Trade and Cultural Exchanges“ 
(თეზისი), N 1, ISSN: 2953-7851, სომხ. მეცნ. აკადემია, ერევანი, გვ. 19-21.

9. ელდარ ბუბულაშვილი; ТБИЛИССКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ И СЕМИНАРИЯ, 
Православная Энциклопедия, т., LXIII, ISBN 978-5-89572-070-7, М., გამომ. Церковно-
научный центр „Православная Энциклопедия“, 3 გვერდი.

10. ნიკოლოზ ჯავახიშვილი; Клады XVI-XVII веков с монетами Речи Посполитой, 
обнаруженные на территории Грузии, „NUMIZMATIKA“, Journal of National Museum 
of Lithuania (Lietuvos Nacionalis Muziejus), ISSN 1392-8570, Vilnius, 11 გვერდი. 

11. ქეთევან ხუციშვილი, ს. ფონ ლოვისი, ბ. ეშმენტი, Dynamics of Bordering in the Post-
Soviet Space over the Last 30 Years, A Kaleidoscope of Shifting Lives and Lands, DOI 
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ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. – 
2. ადამიანის ქცევის, აღქმებისა და აფექტების ცვლილებები ცივილიზაციის პროცესის 

არსებით ნაწილადაა მიჩნეული. ცივილიზაციას მეცნიერული ცოდნის 
განვითარება, რელიგიური იდეები და ჩვეულებები, ქალისა და მამაკაცის 
ცხოვრების წესი და სამართლებრივი დასჯის ფორმები მიესადაგება. 
ცივილიზაციის ცნება თავის თავში „ნაციონალურ“ ხასიათს ატარებს, მაგრამ ცნებას 
იმავდროულად უკანა პლანზე გადააქვს ნაციონალური განსხვავებანი ხალხებს 
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შორის, რადგან ერთი მხრივ აქცენტი კეთდება იმაზე, რაც ადამიანებისათვის 
საერთოა ან საერთო უნდა იყოს, მეორე მხრივ, სხვადასხვა ხალხთა 
თვითშემეცნებაზე, რომელთა ნაციონალური საზღვრები საკმაოდ მტკიცეა, რასაც 
ათასწლეულები ადასტურებს.

კავკასიას ინტენსიური კულტურული კავშირები ძველ ახლო აღმოსავლეთთან 
უძველეს პერიოდშივე ჰქონდა. ლითონის დამუშავების დასაწყისმა ბიძგი მისცა 
ზოგადად ხალხთა მიგრაციას, რამაც დღის წესრიგში დააყენა ადამიანის 
უფლებებისა და თავისუფლებების განსაზღვრა და ამ აუცილებლობით 
გამოწვეული კანონთა კოდიფიცირებული სისტემის შექმნა. 

საკვლევ ობიექტად შევარჩიე ხეთური კანონები, მასში ადამიანის უფლებათა 
დაცვასთან დაკავშირებით, პრიორიტეტულ და აქტუალურ მიმართულებას 
წარმოადგენს თავისუფალი და არათავისუფალი ქალისა და მამაკაცის უფლებრივი 
მდგომარეობა, რომელიც საოჯახო სამართლის იმ მუხლებითაა განსაზღვრული, 
რომელიც საქორწინო ურთიერთობებს შეეხება. კავკასიელ ხალხებში კი, ადამიანის 
უფლებათა დაცვა კანონთა არა კოდიფიცირებული სახით, არამედ რელიგიური 
რწმენითა და ჩვეულებებით იყო განმტკიცებული.

ჩემი მიზანი იყო, ფოკუსირება გამეკეთებინა კანონთა კოდიფიცირებულ  
სისტემასა და ჩვეულებებით განმტკიცებულ ადამიანის უფლებათა დაცვის 
სამართლებრივ რეგულაციებზე ძველაღმოსავლურ და კავკასიურ 
ცივილიზაციებში და შედარებითი მეთოდით გამოვთქვა ვარაუდი იმის შესახებ, 
რომ მტკიცე ნაციონალური საზღვრების მიუხედავად, საკვლევი საკითხი აჩვენებს 
ორივე ცივილიზაციაში იმას, რომ საზოგადოებრივი ინსტიტუტები შემდგარია, რაც 
კარგად ჩანს ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების დაცვის საკითხში.

3. საერთაშორისო ურთიერთობათა სისტემაში წამყვანი ადგილი პოლიტიკურ 
ურთიერთობებს უკავია. პოლიტიკური რეგულირების ეფექტურობა თვით 
საერთაშორისო ურთიერთობათა სისტემისა და მათი მარეგულირებელ 
საშუალებათა ბუნებამ განსაზღვრა: პოლიტიკურ რეგულირებას ორი ფორმა 
ჰქონდა - ძალა და კომპრომისი. სხვადასხვა ეპოქაში საერთაშორისო ძალის 
წყაროები განსხვავებულია. დიდი სახელმწიფოების ტრადიციული ტესტი 
საერთაშორისო პოლიტიკაში იყო ძალა ომისთვის. დღესაც, ცალკეული 
პოლიტიკური ლიდერები სამხედრო მოქმედებებზე და სამხედრო 
გადაწყვეტილებებზე ფოკუსირებენ. საამისო საფუძველს დიდი ტერიტორია მასზე 
განსახლებული მრავალრიცხოვანი მოსახლეობით იძლევა. თუმცა, საუკეთესო 
ძალით დაჯილდოებულნიც კი ყოველთვის ვერ იღებენ სასურველ შედეგს. 
საერთაშორისო ურთერთობების ყველა თეორიული სკოლა ხაზგასმით აღნიშნავს 
საერთაშორისო პოლიტიკის საფუძვლად ძალას. პრაქტიკაში ძალას ხშირად 
განმარტავენ როგორც უნარის და რესურსების ქონას. ბოლო დროს 
განვითარებულმა მოვლენებმა, როგორიცაა პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური 
და ფინანსური რყევები, ცივილიზაციათა დაპირისპირება, ნათლად წარმოადგენს 
პოსტ-ბიპოლარული მსოფლიოს სურათს, მუდმივად აყენებს ძალის იდეას და მის 
ახლებურ გააზრებასა და აქცენტების დასმას გვკარნახობს.

4. რუსეთი საერთაშორისო ასპარეზზე უხეში ძალის პარალელურად, რბილი ძალის 
თავისებურ ნაზავს მიმართავს. ეს ნაზავი, როგორც წესი, ეკონომიკური და 
იდეოლოგიური შეღწევის სხვადასხვა ფორმაა. ამისთვის რუსეთს შედარებით 
„ნოყიერი“ ნიადაგი ხვდება ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცეში, სადაც 
საზოგადოების დიდ ნაწილში ჯერაც ცოცხალია საბჭოთა პერიოდის „კავშირები“. 
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რუსეთის რბილი ძალის მახასიათებლები საქართველოში წარმოჩნდება 
კულტურულ (ღირებულებები) და ისტორიულ კავშირში რუსეთთან და 
დასავლური პოლიტიკური ღირებულებებთან რუსეთის ე. წ. „რეალპოლიტიკის“ 
(ძალის პოლიტიკა) წინა-აღმდეგ. ეკონომიკასთან ერთად, რელიგიური 
წარმოდგენები და კულტურული მეხსიერება რუსეთის რბილი ძალის არსენალში 
ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი ინსტრუმენტია.

5. ნაშრომში გაანალიზებულია ის ცნობები, რომელთაც გვაწვდის ქართული 
ნარატიული წყაროები წმინდა რიფსიმეს შესახებ. გაკეთებულია დასკვნა, რომ 
რიფსიმეანთა ისტორიის  ქართული ვერსია მნიშვნელოვან სხვაობას აჩვენებს 
აგათანგელოსთან ასოცირებული ლიტერატურული  ციკლის  თხზულებებში 
დაცულ ვერსიებთან.  ავტორის აზრით, ამ განსხვავებათა მიზეზი არის ის, რომ 
ქართველი ავტორი სარგებლობს უფრო ძველი და, სავარაუდოდ. ავთენტური 
წყაროთი, ვიდრე აგათანგელოსის დღეს ცნობილი რედქციებია. ეს დასკვნა ძალიან 
მნიშვნელოვანია, როგორც არმენოლოგიური, ისე ქართველოლოგიური და 
ზოგადად, კავკასიური კვლევებისათვის. 

6. ნაშრომში განხილულია სამეფო ხელისუფლების შესახებ არსებული კონცეფციების 
ევოლუცია საქართველოს სამეფოს ტერიტორიულ ევოლუციასთან კავშირში. 
ნაჩვენებია, რომ ქართველ ბაგრატიონთა კოსმოკრატიზმი, მათი „ახალი 
კონსტანტინობა,“ თუ „მეორე სოლომონობა“ მჭიდროდ იყო დაკავშირებული 
ბრძოლებთან თურქ-სელჩუკების წინააღმდეგ, სამეფოს საზღვრების 
გაფართოებასთნ, საქრისტიანოს გამოხსნასთან და ნიკოფსიითგან 
დარუბანდამდის, ანუ შავ ზღვიდან კასპიის ზღვამდე გადაჭიმული პანკავკასიური 
სახელმწიფოს განვითარებასთან.

7. ტოტალური ისტორიის კვლევამ ისტორიის შესწავლის სხვადასხვა მიმართულება 
გააჩინა მსოფლიო ისტორიოგრაფიაში. ერთ-ერთი ასეთია აღქმებზე დაკვირვება, 
რომელიც ერთობას სულ სხვა რაკურსით დაგვანახებს. ერთობა უპირველეს 
ყოვლისა უნდა განვიხილოთ როგორც კულტურული ერთობა, რომლისათვისაც 
დამახასიათებელია სხვადასხვა ეთნიკური მახასიათებლებით: ენა, რელიგია, 
საერთო ისტორიული მეხსიერება, საერთო წინაპრის მითი და ასე შემდეგ. 
ეთნიკურობის ეს მახასიათებლები ცვალებადია დროში, ხოლო მახასიათებლებზე 
დაკვირვება თავად ერთობის არსს გამოხატავს. ეთნიკური იდენტობის 
პერცეფციების დასაკვირვებლად ძალიან მდიდარია ქართული შუა საუკუნეების 
ისტორიოგრაფია, სადაც ქართული ერთობა ხშირად იდენტიფიცირდება სხვასთან 
მიმართებაში. ხშირად ეს „სხვები“ არიან სომხები და ბიზანტიელები. დღევანდელი 
მოხსენების მიზანია ეთნიკურ მახასიათებლებზე დაკვირვებით ქართველთა 
თვითაღქმის და სხვების (ამ შემთხვევაში სომხები) დაფიქსირება შუა საუკუნეების 
წყაროების მიხედვით. 

8. ყუთლუ-არსლანის დასის გამოსვლა საქართველოს სამეფოს ისტორიაში ერთ-ერთი 
ყველაზე უფრო საინტერესო და ამავე დროს, საკამათო საკითხია. შეიძლება ითქვას, 
რომ თავისი სოციალური და პოლიტიკური შინაარსით, ის ცალსახად 
განსხვავდებოდა სხვა ამბოხებებისაგან, რომლებიც მიმართული იყო ცენტრალური 
ხელისუფლების წინააღმდეგ. პრაქტიკულად, ეს იყო პირველი და უკანასკნელი 
ანტისახელისუფლო გამოსვლა, რომლის მოთხოვნაც მეფის ხელისუფლების 
შეზღუდვა და ხელისუფლების დანაწილება გახლდათ.  ქართველ ისტორიკოსთა 
დიდი ნაწილი, ამ პრობლემას დასმისას, ყუთლუ-არსლანის დასის გამოსვლის 
მონაწილეთა მიზანდასახულობის გარკვევისას ძირითად ყურადღებას 
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მეთაურის/მეთაურების სოციალური კუთვნილების საკითხის გარკვევას უთმობს. 
ქართულ ისტორიოგრაფიაში ამ გამოსვლის შინაარსთან დაკავშირებით რამდენიმე 
მოსაზრებაა გამოთქმული. აქამდე გამოთქმული თვალსაზრისების ყუთლუ-
არსლანის გამოსვლასთან დაკავშირებით შეიძლება ასე ჩამოყალიბდეს: თამარის 
მეფობის პერიოდში, ყურთლუ-არსლანის გამოსვლას თანაუგრძნობდნენ როგორც 
დიდებულები, ასევე მესამე წოდების წარმომადგენლებიც. ფაქტი ისაა, რომ 
საისტორიო წყაროები ყუთლუს კლასობრივი კუთვნილებისა და შესაბამისად, ამ 
საფუძვლით მისი გამოსვლის სოციალური ხასიათის განსაზღვრისათვის, ერთობ 
მცირეა. ცხადია, თავისთავად საინტერესო შეიძლება იყოს იმის გარკვევა თუ 
რომელ წოდებას ეკუთვნოდა ყუთლუ, თუმც რისი მოცემა შეუძლია დამატებით 
ეპოქისა და კონკრეტულად ამ მოვლენის პოლიტიკური მნიშვნელობის შესახებ, ამ 
დეტალის ცოდნას? პოლიტიკური ისტორიის თვალსაზრისით ფაქტობრივად 
არაფრის! რა მნიშვნელობა აქვს, რომელ სოციალურ ჯგუფს ეკუთვნოდა ყუთლუ? 
დავუშვათ, რომ ყუთლუ იყო დიდგვაროვანი, ამ მოსაზრების სასარგებლოდ 
მეტყველებს ის გარმოება, რომ ყუთლუ არ გვხდება დასჯილ დიდებულებს შორის, 
ამასთან ვიცით, რომ ის მეჭურჭლეთუხუცესის სახელოსაც ფლობდა. ან დავუშვათ, 
რომ ის გახლდათ დაბალი, ე. წ. მესამე წოდებიდან აღზევებული ვაჭარი, 
მოთხოვნების ხასიათიდან გამომდინარე, არ ჩანს, რომ მისი პროგრამა ცალსახად 
კლასობრივი და ეკონომიკური ხასიათისა იყო, აშკარაა, რომ შეთქმულება უფრო 
პოლიტიკური მიზანი გააჩნდათ, ვინაიდან მოთხოვნებში საუბარია პოლიტიკური 
სისტემის რეორგანიზაციაზე. მისი გამოსვლის მნიშვნელობის განსაზღვრისათვის 
საქართველოს პოლიტიკური ისტორიის პრობლემების იდენტიფიცირებისას, 
მნიშვნელოვანია ამ მოვლენის პოლიტიკური აზრის განვითარების პრიზმაში 
დაკვირვება, ანუ ყუთლუ-არსლანის დასის გამოსვლა საინტერესოა 
ინტელექტუალური ისტორიის, ანუ აზრის ისტორიის თვალსაზრისით. მით უფრო, 
რომ ფაქტია, წყაროებში არსებული მწირი მონაცემების მიხედვით ამ 
გამოსვლასთან დაკავშირებული ისტორიული მოვლენების ზუსტად დადგენა 
პრაქტიკულად შეუძლებელია. ვფიქრობთ, აღნიშნული მოვლენის გარემოებების 
გარკვევისას ყურადღება უნდა მივაქციოთ ზოგადად ისტორიულ კონტექსტს. საქმე 
ისაა, რომ მე-12 საუკუნე, საქართველოს სამეფო ოჯახში განვითარებული 
მოვლენების გათვალისწინებით, პოლიტიკური თვალსაზრისით, საკვანძო 
პერიოდი გახლავთ. აჯანყებათა სერია იწყება დემეტრე პირველის (1125-1156) 
მეფობის პერიოდში, მის წინააღმდეგ გამოდის მისი უმცროსი ძმა ვახტანგი, ასევე 
მისი ვაჟი დავით მეხუთე. პირველ შემთხვევაში, ვახტანგის გამოსვლა, როგორც 
ხელისუფლების წინააღმდეგ მიმართული ქმედება სასტიკად იქნა ჩახშობილი, რაც 
შეეხება დავით მეხუთეს (საქართველოს მეფე 1155), ის გახლდათ ტახტის 
ლეგიტიმური მემკვიდრე. მან ფაქტობრივად აიძულა მამისი გადამდგარიყო 
ტახტიდან. თუმცა, სულ რამდენიმე თვეში, დავით მეხუთის საეჭვო ვითარებაში 
გარდაცვალების შემდეგ, ტახტი ხელმეორედ დაიკავა, მანამდე ბერად შედგომილმა 
დემეტრემ. თავისთავად ეს ფაქტი ბევრ რამეზე მეტყველებს,  მით უფრო, იმის 
გათვალისწინებით, რომ როგორც ჩანს დემეტრემ ეს გააკეთა იმისათვის, რომ 
მისთვის სასურველი მემკვიდრის, გიორგის (დემეტრეს უმცროსი ვაჟი), 
გამეფებისათვის შეექმნა სამათლებრივი საფუძველი. სამეფო ოჯახის წევრებს 
შორის არსებული დაპირისპირება ამით არ ამოწოურულა, დავით მეხუთეს ჰყავდა 
კანონიერი მემკვიდრე დემნა, რომელიც იზრდებოდა ივანე ორბელის ოჯახში. 
საგულისხმოა, რომ ორბელი თავის დროზე გიორგი მესამეს (1156-1184), დაეხმარა 
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პოზიციების გამყარებაში, სწორედ, და როგორც ჩანს სწორედ იმ რწმენით, რომ 
დემნა, როგორც კანონიერი მემვიდრე სრულწლოვანების მიღწევის შემდეგ 
დაიკავებდა ტახტს. ამის ნაცვლად გიორგი მესამემ, დემნა უფლისწული, მისი ძმის 
შვილი, ივანე ორბელის აჯანყების სახელით ცნობილი გამოსვლის (1178) შემდეგ 
შეიპყრო. საბოლოოდ დემნა მისთვის გამოტანილი სასჯელის შედეგად 
მიყენებული დაზიანებებით გარდაიცვალა. სწორედ, ამის შემდეგ დაისვა 
თანამოსაყდრედ გიორგი მესამემ მისი ასული თამარი. ვფიქრობთ, დემეტრეს ამ 
ნაბიჯმა შექმნა ტახტის მყრობელთა ლეგიტიმურობის რპობლემა. ცხადია, 
შეუძლებელია აასეთი პრეტენზია ასახულიყო ოფიციალურ ისტორიოგრაფიაში, 
თუმცა ცენტრალური ხელისუფლების წინააღმდეგ მიმართული გამოსვლები, 
რომლებიც არც მომდევნო პერიოდში შეწყვეტილა მიგვაჩნია, რომ სწორედ ამაზე 
მიანიშნებს. სამეფო ხელისუფლების წინააღმდეგ გამოსვლის ახალი ტალღა 
უკავშირდება თამარის (1184-1213) გამეფებას. 1184 წელს, მისი გამეფებისთანავე 
ხდება დიდებულების ნაწილის გამოსვლა. რასაც მოყვება ყუთლუ-არსლანის დასის 
გამოსვლა და ბოლოს თამარის პირველი ქმრისა და ქართველი დიდებულების 
აჯანყება 1191 და 1193 წლებში. ვფიქრობთ, რომ ყუთლუ-არსლანის გამოსვლის 
ხასიათის გაგებისათვის აუცილებელია, ჩვენ მიერ ლეგიტიმაციის პრობლემასთან 
დაკავშირებული ზემოთ ხსენებული გარემოების გათვალისწინება. ყუთლუ-
არსლანის დასის გამოსვლა და მათი მიზანი შეექმნათ ე.წ. „კარავი“ (წოდებრივ 
წარმომადგენლობითი ორგანო), რაც თავის მხრივ, მეფის ხელისუფლების 
შეზღუდვას გულისხმობდა, უნდა გავიაზროთ ამ პირობებში. ვფიქრობთ, 
აღნიშული გამოსვლა შთაგონებული იყო არსებული პოლიტიკური კრისიზით, 
რომელიც თავის მხრივ ტახტის მპყრობელთა ქმედებებმა განაპირობა და 
უკავშირდებოდა პოლიტიკური ლეგიტიმაციის პრობლემას. ნაშრომში ყუთლუ 
არსლანის გამოსვლა გააზრებული იქნა, როგორც ტახტის გარშემო სამეფო ოჯახის 
წევრებს შორის წარმოქმნილი დაპირისპირების შედეგად განვითარებული 
პოლიტიკური კრიზისის გაგრძელება, რაც ვფიქრობთ, ერთობ საგულისხმო და 
საინტერესო გარემოებებს გამოკვეთს, როგორც საკუთრივ ამ გამოსვლის ხასიათის 
განსაზღვრისათვის, ასევე ქართული პოლიტიკური აზრის განვითარების 
თვალსაზრისითაც. 

9. საენციკლოპედიო სტატიაში საუბარია თბილისის სასულიერო აკადემიისა და 
სემინარიის ისტორიის შესახებ.

10. სტატიაში დადგენილია, რომ საქართველოს ტერიტორიის სხვადასხვა ადგილას და 
დროს აღმოჩენილი ევროპული სამონეტო განძები უხვად შეიცავენ პოლონეთში, 
ლიტვაში და  ლუბლინის უნიის (1569 წ.) დადების შემდეგ არსებულ ლიტვა-
პოლონეთის გაერთიანებულ სახელმწიფოში ანუ რეჩ-პოსპოლიტაში XVI-XVII 
საუკუნეებში მოჭრილ ვერცხლის მონეტებს. სტატიაში ქრონოლოგიური 
თანამიმდევრობით არის დაფიქსირებული თითოეული ასეთი სამონეტო აღმოჩე-
ნის ფაქტი და წარმოდგენილია მათი შემადგენლობის ანალიზი. ნაშრომში ავტორს 
გამოყენებული და გაანალიზებული აქვს ქართველი ნუმიზმატების - რევაზ ქებუ-
ლაძისა და თინათინ ქუთელიას ის გამოკვლევები, სადაც მათ ყურადღება 
გაამახვილეს შესაბამისი სამონეტო განძების აღმოჩენაზე. მათ დამატებული აქვს ის 
სამონეტო აღმოჩენებიც, რომლებიც XXI საუკუნის პირველ ოცწლეულში მოხდა. 
დადგენილია, რომ აღმოჩენილ განძებში ჭარბობს ის მონეტები (ორტები, 
სამგროშიანები და პოლტორაკები), რომლებიც მოჭრილია პოლონეთის მეფისა და 
იმავდროულად ლიტვის დიდი მთავრის, ვაზას დინასტიის წარმომადგენლის - 
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სიგიზმუნდ მესამის მეფობის პერიოდში, ანუ 1587-1632 წლებში. დადგენილია, რომ 
აღნიშნული მონეტები ფართოდ გამოიყენებოდა საქართველოში XVI საუკუნიდან 
დაწყებული - XVII საუკუნის  30-იან წლებამდე. ამის შემდეგ კი აღნიშნული 
მონეტები მთლიანად ჩაანაცვლა თბილისის ზარაფხანაში მოჭრილმა სპარსული 
ტიპის მონეტებმა.

11. ნაშრომში მოცემულია ფაქტობრივი ინფორმაცია პოსტ-საბჭოთა პეროდში 
მიმდინარე სასაზღვრო პრობლემების შესახებ. გაანალზებულია, კავკასიისა და 
ცენტრალური აზიის მაგალითები. დეტალურადაა ჩამოყალიბებული პრობლემათა 
მრავალფეროვ-ნება და მათი ლოკალურ კონტექსტური მახასიათებლები.

12. ნაშრომში აღწერილია ტრადიციულ ქართულ კულტურულ მეხსიერებაში 
შემონახული ცოდნა თამარ მეფის შესახებ. განხილულია თანამედროვე 
საქართველოს პოლიტიკური საზღვრების მიღმა შეკრებილი ეთნოგრაფიული 
მასალაც. გამოვლენილია საისტორიო წყაროებისა და ეთნოგრაფიული მასალის 
ურთიერთმიმართების საკითხები. გაანალიზებულია თაარ მეფის სახება - 
ძირითადი მახასიათებლები, რომელთა ვარიაციები გვხვდება ყველა ქართულ 
ისოტირულ-ეთნოგრაფიულ მხარეში (თამარ მეფის წმინდანობა, თამარ მეფის 
ღვაწლით შექმნილი ძლევამოსილი საქართველო, საბრძოლო გამარჯვებების ექო, 
სტაბილური სოციალური ყოფა და სხვა). ყურადღება გამახვილებულია 
თანამედროვე ვითარებაზეც და ნაჩვენებია, რომ ამ საკითხს აქტუალობა არ 
დაუკარგავს ჩვენს დროშიც და თამარ მეფის ხატება ისტორიის რეპრეზენტაციის 
მუდმივი თემაა ქართველთათვის.

13. დღესდღეობით რუსეთის მიერ კონტროლირებად საქართველოს ტერიტორიაზე 
მოქცეულია 135 სოფელი. ე. წ. ბორდერიზაციის შედეგად, რასაც რუსული/ოსური 
მხარე 2011 წლიდან ინტენსიურად აწარმოებს, ზოგიერთი სოფელი ორად 
გაყოფილი აღმოჩნდა. ე. წ. საზღვრმა მოსახლეობის ნაწილისათვის მიუწვდომელი 
გახადა მათი კერძო საკუთრება. საგანგაშოა ე. წ. საზღვრის უკანონო გადაკვეთის 
ბრალდებით რუსების მიერ დაკავებული ადამიანების  რიცხვი. რუსეთის 
საოკუპაციო პოლიტიკამ ქართველებსა და ოსებს შორის ტრადიციული 
ეთნოკულტურული და ეკონომიკური კავშირების მოშლა, მათი იზოლაცია და 
გაუცხოება გამოიწვია. შექმნილი ვითარება შეუქცევად ზიანს აყენებს ქართულ-
ოსურ ურთიერთობებს და სავარაუდოდ, რუსეთის მიერ კონტროლირებად 
ნაწილში მცხოვრები მოსახლეობის ეთნიკური და სახელმწიფოებრივი იდენტობის 
ტრანსფორმაციას გამოიწვევს. ბორდერიზაციის შედეგები მინიმუმამდე ამცირებს 
ამ ეტაპზე რაიმე კონსტრუქციული პროცესის დაწყების შესაძლებლობას.

14. ნაშრომში წარმოგენილია ადამიანების გენეტიკური მრავალფეროვნება სივრცესა 
და დროში  ანატოლიაში, ირანში, ლევანტში, სამხრეთ კავკასიასა და ეგეოსის 
კუნძულზე, უზარმაზარ რეგიონში, სადაც განვითარდა ყველაზე ადრეული 
ნეოლითური გადასვლა და ჩამოყალიბდა რთული იერარქიული საზოგადოებება. 
კვლევა განხორციელდა 35 ახალი უძველესი გენომის, 382 უძველესი და 23 
თანამედროვე გამოქვეყნებული გენომების შერწყმით. აღმოვაჩნდა, რომ 
გენეტიკური მრავალფე-როვნება თითოეულ რეგიონში სტაბილურად გაიზარდა 
ჰოლოცენის განმავლობაში. ზოგადად, ანატოლიის ტერიტორიაზე გენეტიკური 
ცვლილებები ყველაზე მაღალი  აღმოჩნდა და რომ დროთა განმავლობაში  გენთა 
ნაკადის სავარაუდო წყაროები შეიცვალა. ჰოლოცენის პირველ ნახევარში სამხრეთ-
დასავლეთ აზიის მოსახლეობა ერთმანეთში ჰომოგენიზირებული იყო. თუმცა, 
ბრინჯაოს ხანიდან მოყოლებული, რეგიონალური პოპულაციები დაშორდნენ 
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ერთმანეთს, სავარაუდოდ, გარე წყაროებიდან გენების ნაკადის გამო. 
რეგიონალური გენეტიკური დივერგენციის (ალელების ჩანაცვლება) გაზრდა 
დაფიქსირებულია გენეტიკური დისტანციებით სავარაუდო გარე წყაროს f3 
გამოყენებით, მაგრამ არა ფართოდ გამოყენებადი ST სტატისტიკის მეშვეობით, 
რადგან ცნობილია მისი მგრძნობელობა FST მიმართ და არ  ვრცელდება გარე 
წყაროს f3 -ის  შიდაპოპულაციურ მრავალფეროვნების მიმართ. და ბოლოს, 
ჰოლოცენის მთელ პერიოდის განმავლობაში აღინიშნება მამაკაცების მობილობის 
მზარდი რაოდენობა და როლი შერევის მოვლენებში, ანუ ალელების ჩანაცვლებაში. 
ახალ გენომებს შორის არის საქართველოდან წაღებული ნიმუშები დოღლაურის 
ადრე ბრინჯაოსა და გვიან ბრინჯაო-რკინის პერიოდის ორი, დიდნაურის გვიან 
ბრინჯაოს სამი და ნაზარლების  ნიმუშების სამი გენომი.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი

1. ვალერიან ვაშაკიძე; ტერმინი „საზღვარი“ ანტიკურ წყაროებში; 3-5 ოქტომბერი, 
თსუ-ს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 
მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ილიაუნი-ს გ. წერეთლის სახელობის 
აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი.

2. ნანა ბახსოლიანი;  საზღვრის ცნება ბიბლიაში; 3-5 ოქტომბერი, თსუ-ს ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 
მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ილიაუნი-ს გ. წერეთლის სახელობის 
აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი.

3. ნანა ბახსოლიანი; ნანა ხაზარაძე და ქალის სულიერი სამყარო; 22 სექტემბერი, 
საქართველოს ქალთა საბჭოს ფორუმი „ქალი და მშვიდობა“.

4. ნანა ბახსოლიანი; Georgian Diaspora - Past and Contemporaneity; 28 დეკემბერი, 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

5. მარიამ ჩხარტიშვილი, ზურაბ თარგამაძე, სოფიო ქადაგიშვილი; Process of National 
Identity Forging: We vs Others (According to Nineteenth Century Georgian Literary 
Fiction); 24-29 ივლისი, თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი.

6. მარიამ ჩხარტიშვილი; რიფსიმეანთა ისტორია წმინდა ნინოს „ცხოვრების“ უძველეს 
რედაქციებში; 2-3 ნოემბერი, თსუ აღმოსავლეთმცოდნეობის ს/ს ინსტიტუტის 
არმენოლოგიის კათედრა.

7. მარიამ ჩხარტიშვილი; ქართლის ერისმთავრები სტეფანოზ I და ადარნერსე I. 
წყაროთა ანალიზი და სამეცნიერო ლიტერატურის კრიტიკული მიმოხილვა, 23 
დეკემბერი, თსუ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტი.

8. მარიამ ჩხარტიშვილი; ილია ჭავჭავაძე დღეს, 26 დეკემბერი, თსუ.
9. ვახტანგ გოილაძე; „რანისა და მოვაკანის“ საპიტიახშო „მეფეთა ცხოვრებაში“, 23 

დეკემბერი, თსუ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტი.

10. ეკა კვაჭანტირაძე; სასაზღვრო დავები სომხეთში - ისტორიულ მეხსიერებაში 
დალექილი გამოცდილების ანარეკლი, 16-17 თებერვალი, კავკასიის 
უნივერსიტეტი.



97

11. ეკა კვაჭანტირაძე; დასრულებული თუ დაუსრულებელი კონფლიქტი?, 23 
დეკემბერი, თსუ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტი.

12. გიორგი ჭეიშვილი; „ალბანთა მეფის“ ტიტულის გაგებისათვის, 23 დეკემბერი, თსუ 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.

13. გიორგი ჭეიშვილი; ალბანეთის პოლიტიკური გეოგრაფიის საკითხები IX-X 
საუკუნეებში; 2-3 ნოემბერი, თსუ აღმოსავლეთმცოდნეობის ს/ს ინსტიტუტის 
არმენოლოგიის კათედრა.

14. ალექსანდრე თვარაძე; სახელმწიფოს მართვის განსხვავებული მოდელებისთვის 
შუა საუკუნეებში: ღონისძიებების გატარება დედაქალაქიდან თუ მეფის მიმოსვლის 
და რეგიონებში ადგილზე ყოფნის საშუალებით, 23 დეკემბერი, თსუ ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.

15. ქეთევან ქუთათელაძე; კარი (ყარსი) ქართული წყაროების მიხედვით, 24-25 ივნისი, 
საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის უნივერსიტეტი.

16. ქეთევან ქუთათელაძე; „ხერთვისები“ ქართული საისტორიო წყაროების მიხედვით, 
25-28 აგვისტო, თსუ, მესტიის ეროვნული მუზეუმი.

17. ქეთევან ქუთათელაძე; საზღვრის აღმნიშვნელი სახელწოდებები ქართულ 
წყაროებში, 3-5 ოქტომბერი, თსუ-ს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ილიაუნი-ს გ. 
წერეთლის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი.

18. ქეთევან ქუთათელაძე; დარუბანდი ქართულ წყაროებში, 14-16 ნოემბერი, თსუ, არნ. 
ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.

19. ქეთევან ქუთათელაძე;  ბრძოლა ლორესთვის XV-XVI საუკუნეებში, 2-3 ნოემბერი, 
თსუ აღმოსავლეთმცოდნეობის ს/ს ინსტიტუტის არმენოლოგიის კათედრა.

20. ქეთევან ქუთათელაძე;  შიდა ქართლის ტოპონიმია, როგორც საისტორიო წყარო, 9-
10 დეკემბერი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

21. ქეთევან ქუთათელაძე; ხიდების სახელწოდებანი „ქართლის ცხოვრების“ 
მიხედვით, 23 დეკემბერი, თსუ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.

22. პაპუნა გაბისონია; ენგურის ხეობის სამეგრელოს სოფლების ისტორიიდან და 
ისტორიული გეოგრაფიიდან, 23 დეკემბერი, თსუ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.

23. სოფიო ქადაგიშვილი; ტერიტორია და იდენტობა ქართული ისტორიოგრაფიული 
ძეგლების მიხედვით (XI-XV სს.), 23 დეკემბერი, თსუ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.

24. ზურაბ თარგამაძე; საბჭოთა პერიოდის ქართული საისტორიო სკოლის პრაქტიკა: 
შუა საუკუნეების რეპრეზენტაციის ზოგიერთი თავისებურებების შესახებ, 23 
დეკემბერი, თსუ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტი.

25. ზურაბ თარგამაძე; ისტორიული რეპრეზენტაციის გავლენა კოლექტიური 
მახსოვრობის ფორმირებაზე: საქართველოში მონღოლთა ლაშქრობების კვლევის 
მაგალითის მიხედვით, 8-10 სექტემბერი, საქართველოს ეროვნული არქივი.

26. ავთანდილ სონღულაშვილი; ისლამი და ქალთა უფლებები, 11 მარტი, 
საქართვგელოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

27. ვაჟა კიკნაძე; ახალი მასალა სვანეთში შავი ჭირის ეპიდემიის გავრცელების შესახებ 
XIV ს-ში, მიხედვით, 25-28 აგვისტო, თსუ, მესტიის ეროვნული მუზეუმი.



98

28. ვაჟა კიკნაძე; პულავი - პოლონურ-ქართული ურთიერთობების შეუსწავლელი კერა, 
6-7 ოქტომბერი, თსუ.

29. ვაჟა კიკნაძე; გიორგი ბოჭორიძე - სამუზეუმო საქმის მკვლევარი, 16 ნოემბერი, 
გორის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი.

30. ელდარ ბუბულაშვილი; ვარლამ ჩერქეზიშვილის ღვაწლი საქართველოს 
მართლმადიდებელი ეკლესიის წინაშე, 27 მაისი, თსუ.

31. ელდარ ბუბულაშვილი; უნიატიზმის იდეა XX ს-ის პირველი ოცეულის 
საქართველოში, 7-8 ივნისი, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი.

32. ელდარ ბუბულაშვილი; 1927-1935 წლებში საქართველოში არსებული უცნობი 
„საქართველოს ეროვნულ-სოციალისტური პარტიის“ ისტორიიდან, 3-5 
ოქტომბერი, ოქტომბერი, თსუ-ს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ილიაუნი-ს გ. 
წერეთლის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი.

33. ელდარ ბუბულაშვილი; წმ. ამბროსი აღმსარებლის (ხელაია) ეპისტოლარული 
მემკვიდრეობიდან, 21-22 სექტემბერი, გელათის მეცნიერებათა აკადემია, ქუთაისი.

34. ნიკოლოზ ჯავახიშვილი; რატომ სწირავდნენ კახთა მეფენი ზარებს და ვერცხლის 
თასებს სვანეთის ეკლესიებს? (კახეთის ბაგრატოვან ხელმწიფეთა სვანეთთან 
კავშირის დადგენისათვის), 25-28 აგვისტო, თსუ, მესტიის ეროვნული მუზეუმი.

35. ნკოლოზ ჯავახიშვილი; გამყრელიძეთა წარმომავლობა და მათი საგვარეულო 
განშტოებანი, 3-5 ოქტომბერი, ოქტომბერი, თსუ-ს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 
ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, 
ილიაუნი-ს გ. წერეთლის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი.

36. ნიკოლოზ ჯავახიშვილი; ლევან ხეთაგუროვის სახელის წარმომავლობის 
დადგენისათვის, 13-14 ოქტომბერი, თსუ-ს ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეც-
ნიერო-კვლევითი ცენტრი.

37. ქეთევან მანია; ბერძნები და ქართული იდენტობა ბეჭდური მედიის 
რეპრეზენტაციით (დროება, ივერია, ცნობის ფურცელი), 8-10 სექტემბერი, 
საქართველოს ეროვნული არქივი.

38. ირინა არაბიძე; ტოპონიმ „ცაბაურთას“ კვლევისათვის, 5-6 ივლისი, ბსუ ნიკო 
ბერძენიშვილის სახელობის ინსტიტუტი.

39. ნატო სონღულაშვილი; ჯარისკაცი და განათლება საქართველოს პირველ 
რესპუბლიკაში (1918-1921), 26-29 მაისი, თსუ.

40. ნატო სონღულაშვილი; ეროვნული იდენტობა და განათლება 1918-1921 წლებში, 27 
ივლისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

41. ნატო სონღულაშვილი; ქართულ-ევროპული იდენტობა და სახელმწიფოს 
მშნებლობის პროცესი (მეოცე საუკუნის 90-იანი წლები), 28-29 ივლისი, 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 

42. ნატო სონღულაშვილი; საგანმანათლებლო სისტემის დასავლური იდეა 1918-1921 
წლებში, 29-30 სექტემბერი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 

43. ნატო სონღულაშვილი; პროექტები განათლების შესახებ საქართველოს პირველ 
რესპუბლიკაში (1918-1921), 8-10 სექტემბერი, საქართველოს ეროვნული არქივი.

44. ნატო სონღულაშვილი; საქართველოს საზღვრისპირა რეგიონების ეროვნულ-
უმცირესობათა განათლება (მეოცე საუკუნის 40-იანი წლები), 3-5 ოქტომბერი, 
ოქტომბერი, თსუ-ს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტი, მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ილიაუნი-ს გ. წერეთლის 
სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი.
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45. ნატო სონღულაშვილი; დემოკრატიული ღირებულებები ქართულ-დასავლური 
ურთიერთობის კონტექსტში (მეოცე საუკუნის 90-იანი წლები), 17 დეკემბერი, 
წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტი.

46. შორენა მურუსიძე; ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის მონაწილეობა 
პრომეთეისტულ მოძრაობაში, 24-25 ნოემბერი, კორნელი კეკელიძის სახელობის 
საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.

47. ქეთევან ხუციშვილი; საზღვრების მატერიალურობა და სიმბოლურობა (ხევის 
ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით), 4 მარტი, საქართველოს საპატრიარქოს წმ. 
ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, სოხუმის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

48. ქეთევან ხუციშვილი; ისტორიული მეთოდოლოგია და ეთნოლოგიური კვლევები, 
14-16 ივლისი, თსუ.

49. ქეთევან ხუციშვილი; ანზორ ქალდანის მეცნიერული მემკვიდრეობა, 28 ნოემბერი, 
თსუ, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.

50. ქეთევან ხუციშვილი; სასაზღვრო ურთიერთობები სამხრეთ კავკასიაში - პოსტ-
საბჭოთა პრობლემები, 1 სექტემბერი, თსუ, საქართველოს ანთროპოლოგთა 
ასოცაცია.

51. ქეთევან ხუციშვილი; სასაზღვრისპირა რეგიონის ყოფითი სპეციფიკა (ჯავახეთი), 
11-12 ოქტომბერი, თსუ.

52. ქეთევან ხუციშვილი; დე ფაქტო ერთეულის პერფორმატიული ბუნება (აფხაზეთის 
მაგალითი), 8-9 დეკემბერი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კორნელი 
კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი.

53. ნინო მინდაძე; დაავადებებთან დაკავშირებული ხალხური ლექსიკა სამედიცინო 
ანთროპოლოგიის კვლევის წყარო, 3-5 ოქტომბერი, თსუ-ს ივ. ჯავახიშვილის 
სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, მეცნიერებათა ეროვნული 
აკადემია, ილიაუნი-ს გ. წერეთლის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის 
ინსტიტუტი.

54. ნინო მინდაძე; დეკანოზი ბესარიონ ნიჟარაძე და ქართული ხალხური მედიცინის 
საკითხები, 28 ნოემბერი, თსუ, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი.

55. ნაზი აზიკური; ქართული სახიანი ნაბდის ორნამენტი, 30-31 მაისი, გ. 
ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის 
ეროვნული ცენტრი.

56. როზეტა გუჯეჯიანი; ხევის სასაზღვრო ზოლის ეთნოგრაფიული თავისებურებანი, 
4 მარტი, საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის 
ქართული უნივერსიტეტი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

57. როზეტა გუჯეჯიანი; ფოცხოვისწყლის ხეობის სოციო-კულტურული 
მახასიათებლები, 11-12 ოქტომბერი, თსუ.

58. როზეტა გუჯეჯიანი; დიმიტრი ბაქრაძის (1826-1890 წწ.) მოგზაურობა სვანეთში, 27-
28 აპრილი, თსუ.

59. როზეტა გუჯეჯიანი; შუა საკუნეების სვანეთის ტრადიციული კულტურა 
(სვანეთის საისტორიო დოკუმენტების ანალიზი), 8-9 მაისი, სვანეთის ისტორიისა 
და ეთნოგრაფიის მუზეუმი.

60. როზეტა გუჯეჯიანი; „ქართლის ცხოვრება“ - საქართველოს ისტორიისა და 
კულტურის რეპრეზენტაციის მთავარი წყარო’’, 11 მაისი, თსუ.
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61. როზეტა გუჯეჯიანი; ხალხური დღესასწაულის ტრანსფორმაცია ეთნიკური 
იდენტობის მარკერად (მარიობა თურქეთში). 14-16 ივლისი, თსუ.

62. როზეტა გუჯეჯიანი; დალის ხეობა (სოციო-კულტურული ასპექტები), 8-9 
დეკემბერი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კ. კეკელიძის სახ. საქართველოს 
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. 

63. თეა ქამუშაძე; რელიგიურობის ახალი ფორმები - ეზოს სამლოცველოების 
სამოქალაქო განზომილება 22-24 ივნისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

64. თეა ქამუშაძე; კოვიდ პანდემიის კულტურული განზომილება და საქართველოს 
გამოცდილება, 5-6 ივლისი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის 
უნივერსიტეტი.

65. თეა ქამუშაძე; კოვიდ პანდემიის კვლევა და ქართული აკადემიური გარემო, 3-5 
ოქტომბერი, თსუ-ს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტი, მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ილიაუნი-ს გ. წერეთლის 
სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი.

66. როლანდ თოფჩიშვილი; თურქეთში მცხოვრებ ქართველთა ეთნიკური 
ცნობიერების პრობლემები, 24-25 ივნისი, თბილისი.

67. როლანდ თოფჩიშვილი; ქართველ ებრაელთა გვარსახელები და მათი ადგილი 
ქართულ სოციალურ სისტემაში, 19-20 ოქტომბერი, თბილისი. 

68. სალომე ოქრუაშვილი; აფხაზთა ზოგიერთი ისტორიულ-ეთნოლოგიური 
პრობლემისათვის, 29-30 ოქტომბერი, ქუთაისის ილ. ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო 
ბიბლიოთეკა.

69. ლიანა ბითაძე, შორენა ლალიაშვილი და სხვა; შავი ჭირის უძველესი გენომები 
კავკასიიდან, 25-28 აგვისტო, თსუ, მესტიის ეროვნული მუზეუმი.

70. ლიანა ბითაძე, ნ. თავართქილაძე, რ. შენგელია და სხვა; საქართველოს 
მოსახლეობის ისტორიის მიკრომასშტაბური კვლევა დიაქრონიული 
არქეოგენომური მონაცემების მიხედვით, 25-28 აგვისტო, თსუ, მესტიის ეროვნული 
მუზეუმი.

71. ლიანა ბითაძე, დავით ჭითანავა, შორენა ლალიაშვილი, ე. ყვავაძე, ე. როვა და სხვა; 
საქართველოს მტკვარ-არაქსის კულტურის კვლევის ძირითადი შედეგები, 25-28 
აგვისტო, თსუ, მესტიის ეროვნული მუზეუმი.

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

1. ბერძნულ და ლათინურენოვან თხზულებებში დაცული ცნობების საისტორიო 
წყაროდ გამოყენებისას, მკვლევართა წინაშე წამოიჭრილი პრობლემებიდან ერთ-
ერთი უმთავრესია ტექსტის დედანში გამოყენებული ტერმინების შესწავლა და 
იმის დადგენა, რა გაგებას დებს კონკრეტული ავტორი ამა თუ იმ ცნებაში. 

ნაშრომში გარკვეულია ,,საზღვრის“ მნიშვნელობა ანტიკურ მწერლობაში და ის 
ტერმინები, რომელთაც მის გადმოსაცემად მიმართავდნენ ბერძენი და ლათინი 
ავტორები.

2. საზღვრის ცნება ბიბლიაში გეოგრაფიულთან ერთად, ეთნიკურ, რელიგიურ და 
პოლიტიკურ სამკვიდრებელს გამოხატავდა. საზღვარი ადგენდა ღვთაებრივ 
წესრიგს მის შიგნით, მაშასადამე ცივილიზაციას, რომლის გარეთ არსებულ მიწებსა 
და მასზე მოსახლე ხალხებს ნაციონალური იდენტობით და რელიგიით 
ემიჯნებოდა, საზღვარი ჰყოფდა და ერთმანეთს უპირისპირებდა ორ სამყაროს და 
ამავდროულად, იყო ის პარადოქსული ადგილი, სადაც ისინი ერთმანეთს 
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უკავშირდებიან. საზღვრების გარეშე არ არსებობს წესრიგი, კანონი და 
სამართლიანობა.

3. ნანა ხაზარაძის კალამს არაერთი ნარკვევი ეკუთვნის, რომელიც ქალის ადგილსა და 
როლს, მის მნიშვნელობას შეეხება სახელმწიფოსა და საზოგადოებაში. ერთ-ერთი 
გამორჩეული ადგილი უკავია ნარკვევს „ღვთისმშობლის სარტყლის ქვეყანაში“. 
ქართული და უცხოური წერილობითი წყაროების მეცნიერული ანალიზისა და 
ურთიერთშეჯერების საფუძველზე დამაჯერებლადაა რეკონსტრუირებუილი 
ღვთისმშობლის სარტყლის ისტორია. ნანა ხაზარაძის მიერ სკრუპულოზურად 
შეკრებილი და მოხმობილი ისტორიული რეალიები, რომლებიც ასე სრულად, 
ფაქტობრივად, პირველადაა თავმოყრილი, ფასდაუდებელია. მიუხედავად იმისა, 
რომ საქართველოში ღვთისმშობლის სარტყლის გამოჩენის თავდაპირველი 
ისტორია დამატებით შესწავლას მოითხოვს, ქალბატონ ნანას მიერ ჩატარებულ 
შრომატევად კვლევა-ძიებათა შედეგად სავსებით ნათელია, რომ ღვთისმშობლის 
სარტყელი ქართველი ხალხის წმინდათაწმინდა რელიკვიას წარმოადგენდა და 
საუკუნეთა მანძილზე ღვთისმშობლის კვართთან ერთად საქართველოშია 
დაბრძანებული.

4. ჯერ ქართულმა კულტურულ-საგანმანათლებლო კერებმა და მოგვიანებით 
დიასპორებმა შეძლეს წარსული და აწმყო ერთიან, უწყვეტ კონტექსტად 
გადაექციათ. ეს შესაძლებელი იმ შემთხვევაშია, როდესაც ქვეყანას ერის 
ინტელექტუალური ნაწილი ტოვებს და „თავის სამშობლოს“ მიმღებ ქვეყანაში 
აშენებს იმ საგანმანათლებლო-სამონასტრო კერების დაარსებით, სადაც უწყვეტად 
მიმდინარეობდა ნაციონალური იდენტობის არა მხოლოდ შენარჩუნების, არამედ 
გაძლიერებისათვის მუშაობა. ადამიანურ რესურსებს შეადგენდნენ ცნობილი 
საეკლესიო მოღვაწენი, ფილოსოფოსები, მწერლები, მთარგმნელები, სამხედრო და 
პოლიტიკური მოღვაწეები, რომლებიც მიმღებ ქვეყნებში ხშირად აღწევდნენ მაღალ 
იერარქიულ თანამდებობებს. მაშინაც ნაციონალური იდენტობის გაძლიერება 
კულტურული ფაქტორით იყო წარმოდგენილი. ისიცაა გასათვალისწინებელი, რომ 
ქართული სათვისტომოები და კერები ამ ამოცანას თავს თანაბარი წარმატებით 
ართმევდნენ არა მხოლოდ ახლო აღმოსავლეთის, არამედ დასავლეთის ქვეყნებსა 
და რუსეთშიც. ხანდახან ქართველები  პოლიტიკურ მოვლენათა  ვექტორსაც 
ცვლიდნენ.

უცხოეთში ქართული დიასპორების გაჩენა 20 საუკუნეში ახალი გამოწვევების 
შედეგია. ამის მიზეზი არა მარტო კონკრეტულ პერიოდში შექმნილი ძნელბედობის 
ვითარებაა, არამედ მსოფლიო ისტორიული პროცესის თანამედროვე ეტაპიც, 
რომლისგან ქართული სინამდვილის განცალკევება არ შეიძლება.

ციფრულ ხანაში დიასპორა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს: დიასპორა - 
ხიდი მსოფლიოსთან კულტურათა დაახლოების შესაძლებლობას იძლევა. ასევე, 
დიასპორის სახით ძლიერი საერთაშორისო ლობისტური ძალის ჩამოყალიბება 
პრიორიტეტულია. მათთან ურთიერთობის შენარჩუნება და საქართველოსთან 
მათი კონტაქტების გაღრმავება, ეროვნული თვითშეგნების შენარჩუნება და 
განმტკიცება, წარსულსა და აწმყოსთან ერთად მომავლის ზედ დაშენებაც, რაც 
საქართველოს წარმატების საწინადრია.

5. ნაციონალური იდენტობის ფორმირებისათვის (საზოგადოდ, კოლექტიური 
კულტურული იდენტობის ფორმირებისათვის) ძალიან მნიშვნელოვანია „სხვის“ 
კონცეპტი.  სწორედ „სხვის“ („მნიშვნელოვანი სხვის“) პირისპირ ყალიბდება  ჩვენ-
ჯგუფი და მისი იდენტობა. ეს არის ზოგადი კანონზომიერება. ნაშრომში ავტორები 
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მიზნად ისახავდნენ ამ ზოგადი კანონზომიერების შემოწმებას ქართული 
მაგალითის მეშვეობით. წყაროებად  შერჩეული იყო მეცხრამეტე საუკუნის 
ქართული მხატვრული ლიტერატურა, რომელიც იდენტობის ისტორიის 
კვლევისათვის შესანიშნავ წყაროს წარმოადგენს.  კვლევის შედეგად ნაჩვენები იქნა, 
რომ ამ დროს, ანუ ნაციონალური კონსოლიდაციის ეპოქაში  ქართული 
კულტურული ელიტა, რომელიც დიდწილად წრამოდგენილი იყო სწორედ 
მწერლებით, ახდენს ეთნიკური და სოციალური, რელიგიური და პოლიტიკური 
სხვების იდენტიფიცირებას. ზოგ შემთვევაში, ეროვნული კონსოლიდაციის 
პროცესისათვის აუცილებელი ხედვა საზრრის ელიმინიტრება, ზოგ შემთვევაში კი 
პირიკით იდენტობრივი საზრრის დანარჩუნებაა მიზანშეწონილი. ამიტომ ელიტის 
დამოკიდებულება არ არის ერთგვაროვანი, მიუხედავად იმისა, რომ მიზანი ყველა 
შემთხვევაში ერთია: ეროვნული კონსოლიდაციის პროცესის განვითარება.

6. გამოქვეყნებულია.
7. გამოკვლევა ეფუძნება ჩემს ადრე გამოქვეყნებულ  ნაშრომებს, კერძოდ, მათ, 

რომლებშიც მე წარმოვადგენ გვიანი ანტიკურობის პერიოდის საქართველოს 
პოლიტიკურ ისტორიას. არაერთი ფაქტი, რომელიც  ზემოთ დავიმოწმე,  სწორედ 
ჩემ მიერ არის დადგენილი. ამ დასკვნებს ზოგი მეცნიერის მხრიდან მოჰყვა 
უარყოფითი, და ჩემდა გასაკვირად, ზოგ შემთვევაში, არაკორექტული, 
გამოხმაურებანი. ამ გამოხმაურებებს  მე პასუხები უკვე გავეცი  და ზემოთ 
შესაბამისი პუბლიკაციების ნაწილი დამოწმებულია კიდეც. თუმც, ეტყობა, 
დისკუსია ამ საკითხებზე ჯერ არ ამოწურულა და არც არაკორექტულობის პათოსი 
დამცხრალა. ამას მაფიქრებინებს ორიოდე წლის წინ გამოქვეყნებული ვ. გოილაძის 
ახალი მონოგრაფია „ქართლის ერისმთავრები სტეფანოზ I და ადარნასე“ 
(თბილისი, 2022), რომელშიც მკვლევარი უბრუნდება ადრე უკვე არაერთხელ 
განხილულ პრობლემებს და აკრიტიკებს, მისი აზრით, ქართული წყაროებისადმი 
ჰიპერკრიტიკულად განწყობილ მკვლევრებს. ამ კონტექსტში იგი, რატომღაც მეც 
მომიხსენიებს. ანუ მკვლევარს, რომელმაც ქართულ წყაროთა „რეაბილიტაციას“ 
არაერთი ნაშრომი მივუძღვნა. კონცეპტუალური თვალსაზრისით, ახალი ვ. 
გოილაძის მსჯელობაში არაფერი არ არის იმასთან შედარებით, რაც ადრე 
სპეციალურ ლიტერატურაში არ ყოფილა დაფიქსირებული და რაზედაც მე ჩემს 
წინა პუბლიკაციებში პასუხი არ მქონდეს გაცემული. წინამდებარე სტატიაში, 
ალბათ, არც კი შევჩერდებოდი ვ. გოილაძის აღნიშნულ მონოგრაფიაზე, ერთი 
გარემოება რომ არა: იგი ირონიულად საუბრობს ჩემს თვალსაზრისებზე. 
განსხვავებული აზრის მქონე კოლეგების ნააზრევზე მსჯელობისას ამგვარი ტონი 
ჩვენს ისტორიოგრაფიაში  ვ. გოილაძეს არ შემოუტანია (მას ამ მხრივ, სამწუხაროდ,  
ჰყავს საკმაოდ ტიტულოვანი წინამორბედნი), მაგრამ  აღნიშნულ მკვლევარს ეს 
სტილი აშკარად მოსწონებია და იყენებს თავის ხსენებულ წიგნში.  ამას ის  აკეთებს 
იმისათვის, რომ ჩემი არგუმენტაციისათვის კონტრარგუმენტების არქონის ფაქტი 
შეუჩნეველი გახადოს. ეს ხერხი, ცხადია, გათვლილია არამოაზროვნე მკითხველზე, 
რადგან მოაზროვნე სპეციალისტ მკითხველს, თუნდაც  კონკრეტულ პრობლემაში 
ჩაუხედავს,  ცხადია, არგუმენტის არქონის ფაქტს  ვერ გამოაპარებს. 

8. ილია და მისი ნააზრევის ინტერპრეტაცია ქართულ ჰუმანიტარულ მეცნიერერების 
ერთი მთავარი საზრუნავია ნაშრომში ერის შესახებ  თანამედროვე დასავლური 
თეორიის მოშველიებით გაანალიზებულია ილიას ეროვნული კონცეფცია. 
ნაჩვენებია, რომ ეს კონცეფცია სრულად შეესატყვისება ნაციონალიზმის 
იდეოლოგიის ფუნდამენტურ იდეალებს და, ამგვარად, ქართული მაგალითიც 
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უკავშირდება ნაციონალიზმის უნივერსალიებს. ილიას შემოქმედების განხილვა 
განსხვავებული თეორიული მიდგომის საფუძველზე, საშუალებას იძლევა ღრმად 
ჩავწვდეთ ილიას ნააზრევს და მისი ღვაწლი, როგორც „ქართველი ერის მამისა“ 
აღვწეროთ  იმაზე უფრო ადეკვატურად ვიდრე ეს აქამდე კეთდებოდა.  

9. I. მას შემდეგ რაც, XX ს-ის დამდეგს ფარნავაზ მეფის (ძვ. წ. III ს.) ხანიდან „ჟამითი-
ჟამად“ ნაწერი „მეფეთა ცხოვრების“ თხრობა „ქართველი ერის უუძველესი 
ისტორიისათვის თითქმის სრულებით გამოუდეგარად“ გამოცხადდა (ივ. 
ჯავახიშვილი),  მის ცნობებს ან იშვითად იყენებდნენ ან საერთოდ უარყოფდნენ. 
აღნიშნულმა განაპირობა მასში „რანისა და მოვაკანის“ საპიტიახშოს შექმნის შესახებ 
არსებული მითითებები დღემდე რომ მსჯელობის საკითხი არ გამხდარა.
II. „მეფეთა ცხოვრების“ ცნობით, „რანისა და მოვაკანის“ საპიტიახშოს შექმნას 
საფუძველი მირიან მეფის (გარდ. 334 წ.) ზეობაში ჩაეყარა. ამ წყაროს თანახმად, 
ჩრდილო კავკასიიდან გადმოსული მომთაბარეებისგან ქვეყნის დასაცავად მირიან 
მეფემ „მოიყვანა სპარსეთით თჳსი მისი, ნათესავი მეფეთა, სახელით ფეროზ: და მან 
მოიტანა თანა სპა დიდი. და ამას ფეროზს მისცა მირიან ასული თჳსი ცოლად და 
მისცა ქუეყანა ხუნანითგან ბარდავამდე, მტკუარსა ორივე კერძი, და დაადგინა იგი 
ერისთავად მუნ“ (ქ. ცხ. I, გვ. 68-69). აღნიშნული ტერიტორია შემდეგში, წყაროებში 
„რანისა და მოვაკანის“, ასევე „რანის“ სახელით იხსენიება.  ფეროზისათვის 
გადაცემული ტერიტორია ალბანური ოლქის-გარდმანის ნაწილი იყო. გარდმანის 
დასავლეთით, ქართლის საზღვართან ააგო ფეროზმა ციხე „პეროჟა-კაფა“ (ფეროზის 
კარი. ეს ციხე წყაროებში ლალის, გაგისა და აღჯაყალას სახელებით იხსენიება).
III. IV  ს-ის დამდეგისათვის ქართლის სამეფოს საზღვარი მდ. დებედა-ბერდუჯზე 
გადიოდა (დ. მუსხელიშვილი), ამიტომ მირიან მეფის მიერ ფეროზისთვის 
გარდმანის ტერიტორიის გადაცემის შესახებ  ცნობა შეიძლება არარეალურად 
მოგვეჩვენოს, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ: 262 წელს ირანის შაჰის შაბურ I-ის 
(242-272 წწ.) ბრძანებით ამოკვეთილ  „ზოროასტრის ქააბას“ წარწერაში, მისი 
სამფლობელოთა ჩრდილოეთი საზღვარი „კავკასიის მთებამდეა“ (კარტირის 
წარწერაშია „ალბანეთის გასასვლელამდე“) დასახელებული, და ფეროზმა 
ირანიდან „მოიტანა დიდი სპა“,  ფეროზის მიერ გარდმანის დასავლეთით ციხე 
სავარაუდოდ, ახ. წ. II ს-ის დამდეგს, ფარსმან მეფის მიერ შემომატებულ 
ტერიტორიაზე, მეგობარი ქვეყნების დასაცავად შაბურ II-ის მოთხოვნით უნდა 
აეგოთ. პეროჟა-კაფაში მჯდომ მოხელეს „ალბანეთის გასასვლელის“ (იგივე  „ჩორი“) 
ჩაკეტვის გარდა, მომთაბარეებისთვის  ქართლისა და ალბანეთის 
დედაქალქებისაკენ მიმავალი გზების კონტროლი ევალებოდა. პეროჟა-კაფაზე 
გადიოდა ცნობილი „გზა რანისა“.
IV. ქართლის სამეფოზე რომის პროტექტორატის ვადის გასვლისას (338 წ.) მირიან 
მეფის უფროსი ძის, რევის ძე-თრდატი სრულწლოვანი გახდა და მან სომეხთა 
დახმარებით გამეფება მოინდომა. ბაკურ მირიანის ძემ ირანელთა დახმარებით 
ტახტი შეინარჩუნა. იმავდროულად  ფეროზს ჩამოართვა „რანი და მოვაკანი“ და 
სანაცვლოდ მისცა ტერიტორია „სამშჳლდითგან მიღმართ ქუეყანანი  ვიდრე 
თავადმდე აბოცისა“ (ქ. ცხ. I, გვ. 130-131). რის შედეგად „რანისა და მოვაკანის“ 
ტერიტორიაზე ირანის შაჰს მოხელე აღარ ჰყავდა. ირანის ხელისუფლებამ პეროჟა-
კაფას ნაცვლად თავისი წარმომადგენელი  ქრამ ხურაბორზარდი პიტიახშის 
ტიტულით უშუალოდ ქართლში გამოგზავნა. ის „ტფილისად ქალაქად, ციხედ“ 
დაჯდა და „ქართლი მისსა ხარკსა შედგა“ („მოქცევაჲ ქართლისაჲ“, გვ. 325).
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V. IV ს-ის 60-იანი წლების შუახენებში თრდატ რევის ძემ ისევ დაიწყო ტახტის 
დასაკავებლად ბრძოლა, დასახმარებლად რომაელები და სომხები მოიხმო. ვარაზ-
ბაკურს, მართალია, ირანელები ეხმარებოდნენ, მაგრამ მაინც იძულებული გახდა 
ქართლის სამეფოს ნახევარი თრდატისთვის დაეთმო. თრდატისათვის გადაცემულ 
ქართლის სამეფოს ნაწილი რომაელთა გავლენაში მოექცა. ვარაზ-ბაკურის 
კუთვნილი ქართლი ირანელთა გავლენაში დარჩა. ქრამ ხუარბორზარდის ციხე 
თბილისში რადგან რომალეთა გავლენაში მოქცეულ ტერიტორიაზე მდებარეობდა, 
ჯერ კიდევ ქვეყნის გაყოფამდე მან თბილისის ციხის სანაცვლოდ ვარაზ-
ბაკურისაგან „რანი და მოავაკანი“ მოითხოვა და „წავიდა“ (ქ. ცხ. I, გვ. 136), - დაჯდა 
პეროჟა-კაფას ციხეში. იმ დროიდან ოფიციალურად ჩამოყალიბდა „რანისა და 
მოვაკანის“ საპიტიახშო.  როგორც წყაროშია ნათქვამი,  არჩილის გამეფებამდე  (ე.ი. 
დაახლ. 400 წლამდე), „ერისთავი სპარსთა მეფისა, რომელი ერისთაობდა რანს და 
მოავაკანს, მისივე გასაგებელი იყო ქართლი (ქ.ცხ. I, გვ. 140). V ს-ის დამდეგიდან ის 
ქართლ-ალბანეთის სამარზპანოში გაერთიანდა.
VI. ქრამ ხუარბორზარდის შემდეგ, „რანისა და მოავაკანის“ საპიტიახშოს 
გამგებლები ვინ ივნენ საისტორიო წყაროებდიან არ ჩანს. 468 წელს ეს სახელო 
ფეროზის შთამომავალმა ვარსქენმა პეროზ შაჰისაგან მიიღო და პიტიახშად იწოდა. 
საპიტიახშოს ცენტრი  პეროჟა-კაფას ციხე ცურტავიდან (ახლანდ. სოფ, ყაჩაღანი,  
მარნეულის რ-ში) 4,5 კმ დაშორებით მდებარეობს. ვარსქენისაგან ნაწამებმა შუშანიკ 
დედოფალმა სწორედ  პეროჟა-კაფას ციხეში გაატარა 6 წელი.  პეროზ  შაჰის მიერ 
ვარსქენისათვის ნაბოძები „რანის ერისთაობა“, რომ „რანისა და მოვაკანის“ 
გამგებელს-პიტიახშს  ნიშნავდა, ეს ჯუანშერის თხზულებაში შეტანილი 
თხრობიდან ჩანს. მასში ვარსქენის შემცვლელად შაჰისაგან წარმოგზავნილი 
დარელი „რანისა და მოვაკანის“ ერისთავად  იწოდება (ქ. ცხ. I, გვ. 216-217).
VII. 627 წელს ირანის დამარცხებისა და თურქთა მიერ თბილისის კალას ციხის 
აღების შემდეგ, ქართლ-ალბანეთის სამარზპანო მოიშალა. გაუქმდა „რანისა და 
მოვაკანის“ პიტიახშის სახელო. იმპერატორმა ჰერაკლემ თურქთა მიერ სიკვდილით  
დასჯილი სეტფანოზ I  ბაგრატიონის ნაცვლად ქართლის ერისმთავრად ადარნასე 
ფარნავაზიანი დასვა. საპიტიახშოს ტერიტორიაზე დასახლებული ირანიდან 
მოყვანილი ცეცხლთაყვანისმცემელი, „დიდი სპის“ შთამომავლები და მათი 
მთავრები მონათლა, ააგო ეკლესიები, აღმართა ჯვარი. ეს ჯვარი სოფ. ყაჩაღანის 
მახლობლად იქნა მიკვლეული.

10. სომეხთა კოლექტიური, ისტორიული მეხსიერება უმეტესად სასაზღვრო დავებით 
არის კონსტრუირებული, რაც განგრძობადი სახელმწიფოებრიობის არარსებობის 
პირობებში  კიდევ უფრო აქტიურდებოდა. ასე იყო წარსულში და ასეა ახლაც, რასაც 
მედიევალური და თანამედროვე სომხური ისტორიოგრაფიაც ამყარებს. ამიტომ 
ყველა ეს ტერიტორიული დავა დიდწილად ისტორიულ მეხსიერებაში დალექილ 
გამოცდილებაზე აგებული კონფლიქტია. სომხეთის სასაზღვრო კონფლიქტები 
სომხური ისტორიული აზროვნების გამომხატველია. სომხეთს ერთიანი, 
განგრძობადი სახელმწიფოებრიობა არ ჰქონია. მე-11 საუკუნეში განადგურდა 
კავკასიაში ბოლო სომხური სამეფო და 1918 წლამდე აღარ აღმდგარა. 
სომხეთისათვის ტერიტორიის მოპოვება ასეთ, არარსებული სახელმწიფოს 
პირობებში თითქოს არც იყო აუცილებელი, მაგრამ აქ წინ იწევს მენტალური 
კომპლექსი, რომელსაც მისთვის წარმმართველი როლის მინიჭებას, 
თავდამცველიდან თავდამსხმელის პოზიციას აკუთვნებს. ამიტომ სომხები 
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ყოველთვის პირველი გადადიან შეტევაზე, რაც მათ მთავარი აქტორის შეგრძნებას 
ანიჭებს.

სახელმწიფოებადაკარგული ეთნოსის აზროვნება დაფუძნებულია არა 
პარტნიორის, არამედ პოლიტიკური პატრონის ძიებაზე, ასეა სომხეთისთვისაც, 
რომელსაც სხვადასხვა დროს ცარისტული თუ ბოლშევივიკური რუსეთის, დიდი 
ბრიტანეთის, მოგვიანებით ამერიკის შეერთებული შტატების,  მდიდარი სომხური 
დიასპორების, უეჭველი მხარდაჭერის იმედი ჰქონდა. ყველა ჩვენს მიერ 
განხილულ  ამ შეიარაღებულ დაპირისპირებაში სომხეთის მოკავშირე და 
გარანტორი არის რუსეთი, თუმცა ბოლოს ღალატობს. 

სომხების ეროვნული იდენტობა, მათი ისტორიული მეხსიერება აგებულია 
ერთი მხრივ ოსმალეთის იმპერიაში მომხდარი გენოციდის, ხოლო მეორე მხრივ 
ყარაბაღის ომის გარშემო. სომხეთი საკუთარი ისტორიული მეხსიერების ტყვეა.

11. მოხსენება ეხება სომხეთ-აზერბაიჯანის 3 თვის წინანდელ სამხედრო შეტაკებას, 
კონკრეტულად კი იმის განხილვას თუ რის მიღწევას აპირებს აზერბაიჯანი და რა 
პოზიციაზე დგას სომხეთი, ორწლიანი ომის შემდგომი, შედარებით მშვიდობიანი 
პერიოდის შემდეგ, 2022 წლის 13 სექტემბერს, სულ 3 თვის წინ, სომხეთ-
აზერბაიჯანის საზღვრის სამხრეთ მონაკვეთზე, განახლდა სამხედრო ოპერაციები. 
დაიწყო სომხეთის ქალაქების მასირებული საარტილერიო დაბომბვა, რაც აქამდე 
აზერბაიჯანს არ გაუკეთებია. სომხეთ-აზერბაიჯანის მრავალწლიან სამხედრო 
დაპირისპირებაში ამჯერად ომი, პირველად, აზერბაიჯანმა წამოიწყო. ამ ბოლო 
შეტაკებას, კონკრეტულად კი იმის განხილვას თუ რის მიღწევას აპირებს 
აზერბაიჯანი და რა პოზიციაზე დგას სომხეთი, ეხება ჩვენი მოხსენება. 
აზერბაიჯანი ომის შესაძლო განახლებით ცდილობს ორი პრობლემის თავის 
სასარგებლოდ გადაჭრას: პირდაპირ სახმელეთო კავშირს ნახიჭევანთან და 
თურქეთთან. საბოლოო მიზანი კი, აზერბაიჯანის მიერ ყარაბაღის ავტონომიური 
ოლქის სრულად დაბრუნებაა. სომხეთის მთავარ პრობლემად რჩება ყარაბაღის 
სრულად დაკარგვის საფრთხე. 2022 წლის 13 სექტემბრის შეტაკებებზე რუსეთის 
რეაქციამ აჩვენა, რომ სომხეთს რუსეთის დახმარების იმედი აღარ უნდა ჰქონდეს. 
სამხრეთ კავკასიაში სხვადასხვა შეიარაღებულ დაპირისპირებებში სომხეთის 
მოკავშირე და გარანტორი ყოველთვის იყო რუსეთი, თუმცა ბოლოს ღალატობდა. 
2020 წლის ომის დაწყების შემდეგაც მხარეებს შორის მთავარ შუამავლად რუსეთი 
განიხილებოდა, თუმცა დღეს სომხეთიც  და აზერბაიჯანიც ევროპას თვლიან მათი 
ურთიერთობების მარეგული-რებლად.  თუმცა, სომხეთს არც დასავლეთის 
ენერგიული ჩარევის იმედი უნდა ჰქონდეს. ევროპა უკიდურესად 
დაინტერესებულია აზერბაიჯანის ენერგომატარებ-ლებით, თან დასავლეთი 
ძალიან დაკავებულია უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მიერ წამოწყებული ომით. 
აზერბაიჯანს დღეს  მეტი მხარდაჭერა და პოტენციალი აქვს ყარაბაღის საკითხის 
საბოლოოდ მის სასარგებლოდ გადაწყვეტისათვის. სავარაუდოდ, სომხეთ-
აზერბაიჯანის დაპირისპირება კიდევ დიდხანს გაგრძელდება და არსებობს 
საშიშროება კონფლიქტმა  დაუსრულებელი სახე მიიღოს.

12. მოხსენებაში ნაჩვენებია ალბათა მეფობის ისტორიულ-გეოგრაფიული 
საფუძვლები. ხაზგასმულია, რომ „ალბანთა მეფის“ ტიტულს ერთდროულად 
რამდენიმე ხელისუფალი ფლობდა. ალბანთა მეფობა განპირობებული იყო არა 
„ეროვნული“ სენტიმეტებით, არამედ ხელისუფლების ლეგიტიმაციის გაზრდით, 
კავკასიის სხვა მეფეებთან (შირაკელ ბაგრატუნებთან, ვასპურაკანის არწრუნებთნ, 
ტაო-კლარჯეთის ბაგრატიონებთნ, აფხაზთა მეფეებთან) გათნაბრების და 
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საერთაშორისო პრესტიჟის გაზრდის სურვილით. აღნიშნული ტიტულის უკან 
ყოფილი ალბანური, თუ სომხურ-ალბანური მიწების დაპატრონების 
პრეტენზიებიც იკვეთებოდა.

13. მოხსენებაში ალბანეთის პოლიტიკური გეოგრაფიის ანალიზის საფუძველზე 
ნაჩვენებია, რომ ჰერეთის სამთავროს/სამეფოს სამხრეთი საზღვრები არ 
გადმოდიოდა მტკვრის სამხრეთით; შესაბამისად, არც არცახ-ხაჩენის მთავრების 
ხელისუფლება ვრცელდებოდა მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე. ჰერეთსა და ხაჩენს 
შორის მდებარეობდა ვრცელი ტრაქტი, სადაც არსებობას აგრძელებდნენ 
დამოუკიდებელი სამთავროები (გარდმანი, უტუ და სხვა). უნდა შესწორდეს 
დამკვიდრებული თვალსაზრისი იმის შესახებ, რომ საჰლ იბნ სუმბატი, ადარნასე 
საჯლის ძე, იოანე სენექერიმი ჰერეთის მეფეები იყვნენ.

14. მოხსენებაში განიხილება სახელმწიფოს მართვის ორი განსხვავებული ფორმა შუა 
საუკუნეებში, როდესაც მეფეები თავიან ქვეყნებს განაგებდნენ უშუალოდ 
დედაქალაქიდან, ან კიდევ მიმოსვლის და რეგიონებში ყოფნის საშუალებით. ამ 
უკანასკნელ შემთხვევაში შესაბამის მნიშვნელობას ფლობდნენ ასევე სამეფო 
რეზიდენციები დედაქალაქის გარეთ. მოტანილია შესაბამისი მაგალითები დავით 
IV აღმაშენებელის, გიორგი III-ის, თამარის და გიორგი ლაშას მმართველობის 
პერიოდიდან. დავით IV მისი ისტორიკოსის თხზულებაში, როგორც წესი, 
წარმოდგენილია ქვეყანაში გადაადგილების დროს, შესაბამისი სამხედრო 
მოქმედებების მიზეზით. თუმცა მეფის მიმოსვლა უკავშირდება აგრეთვე 
სახელმწიფოებრივი ღონისძიებების გატარებას მშვიდობიანობისას, შესაბამის 
რეგიონებში. მემატიანე მეფის მიერ გატარებულ სხვადასხვა ღონისძიებასთან 
დაკავშირებით უმთავრესად იხსენიებს სამეფო რეზიდენციებს რეგიონებში, სადაც 
მეფე იღებდა შესაბამის გადაწყვეტილებებს. გიორგი III-ის მმართველობის 
აღწერისას, მეფე აგრეთვე უმთავრესად წარმოდგენილია, როგორც სამეფო 
რეზიდენციებში მყოფი, საიდანაც ის ატარებს შესაბამის სახელმწიფო 
ღონისძიებებს. ზოგადად, თამარის ისტორიკოსებთან მოცემული მასალის 
მიხედვით, დედაქალაქი უფრო მნიშვნელოვანი სახით არის წარმოდგენილი 
თამარის მეფობის აღწერისას, ვიდრე აღნიშნულ ფაქტს ადგილი ჰქონდა დავით IV-
ის და გიორგი III-ის მმართველობასთან დაკავშირებული მოვლენების 
გადმოცემისას. თხზულებების მონაცემებით, თამარის სამყოფელთან 
დაკავშირებით გიორგი ლაშას დაბადებამდე მოხსენიებულია მხოლოდ თბილისი. 
თამარის მეფობასთან დაკავშირებით თხზულებებში თავისთავად აღნიშნულია 
ასევე დედაქალაქის გარეთ, რეგიონებში მდებარე სამეფო რეზიდენციების შესახებ. 
თამარის პირველ ისტორიკოსთან რამდენჯერმე ცალკე, საგანგებოდ არის 
აღნიშნული მეფის მიმოსვლის შესახებ ქვეყნის ტერიტორიაზე მშვიდობიანობის 
პერიოდში (აღნიშნულ საკითხზე ინფორმაციას ვხვდებით ასევე თამარის მეორე 
ისტორიკოსთან), რაც აგრეთვე დაკავშირებული უნდა ყოფილიყო შესაბამის 
შემთხვევებში მეფის პიროვნების ადგილზე  ყოფნის აუცილებლობასთან. ქვეყნის 
ტერიტორიაზე მეფის მიმოსვლის შესახებ, შესაბამისი სახელმწიფოებრივი 
ღონისძიებების გატარებისთვის და საქმეთა განგებისთვის (ასევე დასვენებასთან 
დაკავშირებით), მსგავს ცნობას გვაწვდის ჟამთააღმწერელი გიორგი ლაშას მეფობის 
პერიოდისთვის. საქართველოს სამეფოში მოცემული მართვის მოდელი 
გულისხმობს როგორც დედაქალაქის მნიშვნელობას, აგრეთვე მეფის მუდმივი 
მიმოსვლის აუცილელობას რეგიონებში. დედაქალაქის მეტ ან ნაკლებ 
მნიშვნელობას, მმართველის მიმოსვლის აუცილებლობას, სავარაუდოდ 
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ძირითადად განაპირობებდა შესაბამისი ისტორიულ-პოლიტიკური კონტექსტი. 
რადგან თამარის მეფობის დასაწყის პერიოდში ხელისუფლების ლეგიტიმირება 
რიგ სირთულეებთან იყო დაკავშირებული, დედაქალაქი ქალი მეფისთვის, 
როგორც ჩანს, განსაკუთრებულ დასაყრდენს ქმნიდა. ცნობები სამეფო 
რეზიდენციების შესახებ მნიშვნელოვან ინფორმაციას გვაწვდიან აგრეთვე სამეფო 
ოჯახის ცხოვრების წესის შესახებ, როდესაც სამეფო ოჯახის წევრები ხშირად 
ერთმანეთისგან განცალკევებით იმყოფებოდნენ, სხვადასხვა რეგიონში. 
დედაქალაქის, სამეფო რეზიდენციების და მეფის მიმოსვლის საკითხებთან 
დაკავშირებით სასურველია რიგი დამატებითი საკითხების შესწავლა, რომლებიც 
დაკავშირებულია სახელმწიფოს მართვის თემასთან. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი 
მეფის თავის სახელმწიფოში მიმოსვლის აუცილებლობის უნდა ყოფილიყო ის, რომ 
დროის გარკვეულ ინტერვალებში, გარკვეულ რეგიონებში, აუცილებელი 
გახლდათ უშუალოდ მეფის პიროვნების კონკრეტულ ადგილზე ყოფნა, 
მაგალითად, უკვე არსებული სტრუქტურების და ურთიერთდამოკიდებულებების 
სათანადო სახით შენარჩუნებისთვის. მეფის და სამეფო კარის ამგვარი მიმოსვლა 
გახლდათ ასევე საშუალება ძალის დემონსტრირებისთვის მომიჯნავე პოლიტიკურ 
ერთეულებთან მიმართებაში, ასევე ძალაუფლების რეპრეზენტაციისთვის 
უშუალოდ ქვეყნის შიგნით, დიდებულებთან და ზოგადად, ქვეშევრდომებთან 
დამოკიდებულების თვალსაზ-რისით.

15. „ქართლის ცხოვრების“ ძველი სომხური თარგმანი ყარსს „კარსის“ ფორმით 
მოიხსენიებს, რაც გვაფიქრებინებს, რომ „ყარსი“ ქართული 
„კასრი/კარსი/კარსე/კარი“-დან მომდინარეობს. ავტორი ასახელებს ქართულ 
წყაროში ფიქსირებულ „კარის“ ფორმასაც. ქართულ წყაროებში გვხვდება 
ტოპონიმები: „კასრი“, „კასრის კარი“, „კასრის ხევი“, „კასრის წყალი“, „კარსანი“. 
ჯუანშერის მიერ მოხსენიებულ „კასრს“ ვახუშტი ბაგრატიონი „კარის“ ფორმით 
მოიხსენიებს. ქართული ენის თუშურ დიალექტზე „კარსე“-ჲ დერეფანს ნიშნავს. 
ყველა აღნიშნული ფორმა გასასვლელის მნიშვნელობით უნდა აიხსნას. ქართული 
წყაროების მიხედვით, „კარის ციხე-ქალაქი და მისი მიმდგომი ქუეყანა“ გიორგი II-
თვის გრიგოლ ბაკურიანის ძეს გადაუცია. ბიზანტიის იმპერიის აღმოსავლეთში 
გაბატონებული თურქები უშუალოდ გაუმეზობლდნენ და საფრთხე შეუქმნეს 
საქართველოს საზღვრებს. მაგრამ გიორგი II კარი მალე დაკარგა, რომელიც აჰმად 
ამირას აუღია,  იგი თავს დაესხა საქართველოს. „ისტორიანი და აზმანი 
შარავანდეთთანის“ ცნობით, გიორგი III-ის დროს, კარის მონაპირე, სასაზღვრო 
მხარის დარბევა „მესხთა და თორელთა“ ევალებოდათ. თამარის პირველმა ქმარმა 
გიორგი რუსმა ქართველთა ჯართან ერთად ილაშქრა „ქუეყანასა კარისა და 
კარნიფორისასა“. ვახუშტი ბაგრატიონი ასახელებს განდგომილი გუზან 
ტაოსკარელის მიერ კარის მიტაცებას: „წარიტაცა ტაო, კარი, ვაშლოვანი და ციხენი 
მრავალნი და წარვიდა ქუეყანასა შაერმანისასა“ (გვ. 179). ქართველთა ჯარმა 
სასწრაფოდ მიიღო ზომები, „აოტნეს და ჴელთ იგდეს ცოლ-შვილი გუზანისა და 
დაიპყრნეს ციხენიცა ყოველნი“, ერთი შეხედვით აქ კარიც იგულისხმება, თუმცა 
„ისტორიანი და აზმანი შარავანდეთთანი“ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ასახელებს 
ტაოსკარს, რომელიც ტაოში მდებარეობს და ბანელის სამწყსოში შედიოდა (2, გვ. 
55). ლაშა-გიორგის დროინდელი მემატიანის ცნობით, უფლისწულის დაბადების 
აღსანიშნავად ქართულ ჯარს კარი აუღია. თამარის ისტორიკოსი ლაშქრობას 
ბარდავში უთითებს, შემდეგ არზრუმსა და კარნუ-ქალაქზე, რომელთაც კარელებიც 
ეხმარებოდნენ.  თამარის მეფობის დროს ქართველებმა კარი აიღეს, მეფემ მის 
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მცველად და მონაპირედ ივანე ახალციხელი დანიშნა, რომელსაც „კარული და მისი 
ქვეყანა უბოძა“, ასევე ათაბაგობა და ამირთ-ამირობა. თამარის მეორე ქმრის დავით-
სოსლანის სარდლობით ქართველებს კიდევ ერთხელ აუღიათ კარი, რომელიც 
თამარმა თავის ძეს გიორგი IV-ს უბოძა. ჟამთააღმწერლის ცნობით, მონღოლთა 
პერიოდში კარი გადაეცა სადუნ მანკაბერდელს, რომელმაც იგი რეზიდენციად 
გაიხადა. კარის და მისი მიმდგომი ქვეყნის შემდგომ მფლობელად ისტორიკოსი 
ბექა ჯაყელს ასახელებს. ბერი ეგნატაშვილის ცნობით, სომხეთში ლაშქრობის 
შემდეგ თემურ-ლენგმა კარი დაიპყრო, რომელიც საქართველოზე თავდასხმის 
პლაცდარმად გამოიყენა. XVI ს-ში სულთან სულეიმანის მიერ გამაგრებული კარი 
დაიკავა შაჰ-თამაზის ძემ შაჰ-ისმაილმა და სასტიკად დაარბია, თუმცა საბოლოოდ, 
ამასიის ზავის თანახმად, კარი, ქართული წყაროს მიხედვით, ოსმალთა იმპერიის 
საზღვრებში მოექცა.

16. „ხერთვისი“ ძველქართულად კუნძულს ან ნახევარკუნძულს ნიშნავს, როგორც 
სულხან-საბა ორბელიანი განმარტავს - „წყალთა და ზღვათ საშუალ ადგილი ჴმელი 
ჭალაკი“, ასევე, „ჴევთ შესაყარი“. ამჯერად, ჩვენი ინტერესის სფეროა ორი მდინარის 
შეერთების შედეგად, მათ შორის შექმნილი ბუნებრივი გამაგრებები და 
სტრატეგიული ციხე-ქალაქები. მდინარეთა ხეობებს მოჰყვებოდა სხვადასხვა 
საუღელტეხილო სამხედრო თუ საქარავნო მნიშვნელობის გზები.  სათავიდან 
დაწყებული მდინარე შენაკადებთან ერთად უერთდება სხვა მდინარეს, ზოგჯერ 
ტბას, ზღვას. ყველა ასეთი შეერთების სახელწოდებასთან დაკავშირებით, 
მნიშვნელოვანი ინფორმაცია შემოგვინახა  ქართულმა წყარომ „ქართლის 
ცხოვრებამ“. „ხერთვისის“ სახელწოდებით წყარო ციხე-ქალაქს მოიხსენიებს, იქ 
სადაც  ფარავნისწყალი („ჯავახეთის მტკუარი“) უერთდება მდინარე მტკვარს - „ამ 
ორს მდინარეს შორის არს ხერთვისი“. იგი ხანმეტობის დამადასტურებლად 
მიაჩნდა აკ. შანიძეს, რომლის აზრით, ხ - პრეფიქსი ადრე მესამე სუბიექტური პირის 
ნიშნადაც უნდა ყოფილიყო გამოყენებული, რასაც ადასტურებს ნაზმნარი 
სახელი ხერთვისი (ხ-ე-რთ-ვ-ი-ს). „ხერთვისის“ გარდა, ორი მდინარის შეერთების 
კლასიკური განმარტება ვახუშტი ბაგრატიონს მოაქვს მცხეთასთან დაკავშირებით: 
„ხოლო მცხეთა არს ორს მდინარეს შორის: „სამჴრით უდის მტკუარი, აღმოსავლით 
არაგჳ, და მუნ შეკრებიან“. აღნიშნული კიდევ ერთხელ გვაძლევს საფუძველს უფრო 
დარწმუნებით ვივარაუდოთ, რომ ამ უძველესი ქალაქის სახელწოდება, მისი 
ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, უკავშრდება მდინარეთა „შეერთებას“. 
ეტიმოლოგიური კვლევებით დგინდება, რომ საერთო ქართველურ ჴს ძირს 
შეესაბამება მეგრული რსხ/რცხ და ლაზური მცხ/ცხ. ლაზურად ო-მცხ-უ 
„შეერთება“-ს; ნ-ა-მცხ-ვ-ე-ნ „ურეთდება“-ს ნიშნავს. მიგვაჩნია, რომ „მცხე-თა“ („თა“ 
სუფიქსის დართვით) მდინარეთა შემაერთებელი ადგილის სახელწოდებაა, რასაც 
ადასტურებს წყაროში დაცული ინფორმაცია მტკვრისა და არაგვის შესართავთან 
ქალაქის გაშენების შესახებ. სემანტიკურად „მცხეთა“ „ხერთვისის“ მნიშვნელობით 
უნდა გავიგოთ. ჯუანშერი ასახელებს კიდეც „არაგუსა ხერთვისს“. ვახუშტი 
ბაგრატიონი ორი მდინარის შეერთების დამადასტურებლად ხშირად აღნიშნავს 
„შესართავს“. ლიახვის ხეობაში, იქ სადაც დიდი და პატარა ლიახვი უერთდება 
ერთმანეთს, ასახელებს დაბის სახელწოდებას „შერთული“. ფშავურ დიალექტზე 
„შერთვა“ შერევას ნიშნავს. სულხან-საბა ორბელიანი „შერთვა/შერთო“-ს შერევისა 
და შეზავების მნიშვნელობით განმარტავს. შერთვა „რთვა“-დან მომდინარეობს, 
რომელიც ასევე ნიშნავს შერევნა/შეერთებას. მისგან მომდინარეობს ასევე, 
„შთართვა“, როგორც შეერთება, შედინება: „მრავალნი და დიდ-დიდნი მდინარენი 
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შთაერთვიან მას“ (შდრ. „თანა-შერთული). მდინარეთა შეერთების აღწერისას 
ვახუშტი ასევე იყენებს „შესაკრებელს“ - „ხოლო ჟინვანი არს შავისა და თეთრის 
არაგჳს შესაკრებელოს შორის ციხე შენი და მაგარი“. უფრო კონკრეტულად, 
გუდამაყრის (შავი) და  მთიულეთის (თეთრი) არაგვი ფასანაურთან ერთდებიან, 
ხოლო შემდეგ, ჟინვალთან მთიულეთის არაგვი უერთდება ფშავის არაგვს.  
საბოლოოდ კი არაგვი მცხეთასთან უერთდება მტკვარს. ასევე, „ორთა მდინარეთა 
შორის“ - თიანეთის-წყლისა და იორის შესართავს ზემოთ მთაში უთითებს ოჩანის 
ციხეს. ზოგჯერ ვახუშტი ბატონიშვილი არ მოიხსენიებს ე.წ. „ხერთვისს“, მაგრამ 
ასახელებს ორ მდინარეს, რომლებიც სხვადასხვა მხრიდან უვლიან კონკრეტულ 
ციხე-ქალაქს და  თავად ქმნიან მას. ამის მაგალითია დმანისი, რომელსაც „უდის 
ჩრდილოთ მაშავერი,  სამჴრით ფინეზაური“, მათი შეერთების კონცხზე კი 
გაშენებულია ქალაქი. ასევე, სამშვილდე, რომელსაც „სამჴრით უდის ქცია, 
ჩრდილოთ ჭივჭივა“. ორივე მდინარე ქმნის ღრმა ხრამს და მათი შეერთების 
შედეგად შექმნილ ბუნებრივ კონცხზე გაშენებულია უძველესი ქართული ქალაქი 
სამშვილდე. ასევე, გორთან, ლიახვი ერთვის მტკვარს („ქალაქს გორს ჩაუდის 
დასავლით მდინარე ლიახვი, და მიერთვის ლიახვი მტკუარსა ჩრდილოდამ“). 
თვით ლიახვს კი გორთან ერთვის მდინარე მეჯუდა. ყოველივე ეს მიუთითებს 
გორის სტრატეგიულ მნიშვნელობას შიდა ქართლში.  მდინარე ლეხურასა და 
მტკვრის შესართავთან ვახუშტი ბაგრატიონი ასახელებს კასპს. შესართავი, გარდა 
ორი მდინარის მიერ შექმნილი „ხერთვისისა“, შესაძლოა ყოფილიყო, როგორც 
გასასვლელი რომელიმე მხარეს. ვახუშტი ბაგრატიონი აღნიშნავს, რომ „ნიჩბისის-
წყლის შესართავზედ, მტკუარზედ, არს კოწახურას ფონი, მუხრანს გამსვლელი“. 
ვახუშტი ბატონიშვილის თქმით, იმ ადგილს, სადაც მდინარე უერთდება ზღვას 
უწოდებენ „თუალს“. იგი ფოთის ციხეს, „რიონის თუალზედ“ ასახელებს. სულხან-
საბა ორბელიანიც განმარტავს, რომ „თვალად ითქმის წყაროთა გამოსადინებელი 
და მდინარეთ ზღვათა შესართავი“. ვახუშტი თავის ნაშრომში რამოდენიმე 
„თუალივს“ ასახელებს. წყაროთა მონაცემები  ცხადყოფს, რომ ორი მდინარის 
შეერთების ადგილზე სტრატეგიული მნიშვნელობის ციხე-სიმაგრე ან ქალაქი 
შენდება თავის ინფრასტრუქტურით, რომელსაც მდინარეთა ხეობების ჩაკეტვა და 
მათზე მიმავალი გზების კონტროლი ევალებოდა.

17. სახელმწიფო საზღვრის დაცულობა ქვეყნის დამოუკიდებლობის საწინდარია, 
ამიტომ საზღვრის აღმნიშვნელი ტერმინოლოგიის ახსნას უდიდესი მნიშვნელობა 
აქვს. „ქართლის ცხოვრებაში“ საზღვარი ორი მნიშვნელობით იხსენიება, როგორც 
გამყოფი ხაზი სხვადასხვა ქვეყნებს შორის და საზღვარი, როგორც მხარე, ქვეყანა, 
პოლიტიკურად კუთვნილი ტერიტორია. საზღვარი მომდინარეობს „ზღვარიდან“. 
საზღვრის, მიჯნის შექმნას, „საზღვრის დადება“ ეწოდება. „ზღვარის“ ფონეტიკური 
ფორმაა „მზღვარი“. ფშავ-ხევსურულ დია5ლექტზე „მძღვარი“ არის საზღვარი, სხვა 
მნიშვნელობით, „ორი ყანის მიჯნა“. „ახალი ქართლის ცხოვრების“ ტექსტების 
მიხედვით, მხარის მნიშვნელობით „მზღვარს“ ერთგვარად შეესაბამება „არე“, 
„კერძო“, „ადგილი“, „თემი“. აღნიშნული სახელწოდებები არ გამორიცხავს და 
მოიცავს კიდეც მომიჯნავე სასაზღვრო მხარეებს.  „ქართლის ცხოვრებაში“ 
„საზღვარი ქართლისად“ იწოდება კლარჯეთის, სამშვილდის, წუნდისა და ჰერეთის 
საერისთავოთა მხარეები, რაც გულისხმობს ქართლის სამეფოს კუთვნილ 
საზღვრისპირა მომიჯნავე ტერიტორიებს, რომელთა ხელყოფა ზოგჯერ ხდებოდა 
გარეშე ძალთა მიერ. „საზღუართა მიხუმა“ მომიჯნავე სასაზღვრო ტერიტორიის 
წართმევას ნიშნნავდა. საქართველოს მეფეს ევალებოდა საზღვრების დაცვა.   ივ. 
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ჯავახიშვილი მიიჩნევს, რომ „სახელმწიფოს ახალშემოერთებული ქვეყნის და 
საზღვრის მცველად და გამგედ ითვლებოდა“ „მონაპირე“, რომელიც „ნაპირის“-გან 
მომდინარეობს. „ახალი ქართლის ცხოვრების“ მესამე ტექსი ასახელებს „ნაპირის 
მცველს“. ისტორიულ დოკუმენტებში გვხვდება სახელწოდებები: „მართებული, 
სამართლიანი,  სარწმუნო, უზადო საზღვარი“. „საზღვარ-წესდადებითა“, 
გულისხმობს კონკრეტული საზღვრის დაწესების წესს. ყურადღებას იმსახურებს 
„ნიშნით ზღვარნი“, რომელსაც იყენებდნენ საზღვრის დაწესების დროს. სასაზღვრო 
ნიშნად იყენებდნენ დიდ, რაიმე ნიშნით გამორჩეულ ქვებს, რომელთაც „სამანი“  
(„სამანი ქუა“, „ქვასამანი“, „სამძღუარი ქუა“) ერქვა. საზღვრისთვის სამანის დადგმას 
„გასამნა“ ან „სამღვრად გაჩენა“, „სამძღვრების ჩასხმა“ ეწოდებოდა. გამიჯვნის 
პროცესი მოხსენიებულია, როგორც „გაესამძღრა“, „გაუსამძღვრეთ“, „გაუსამძღვრა“. 
ასე ხდებოდა „სამძღვრის გარიგება“. გურულ დიალექტზე „სამანე“ არის „საზღვარი, 
მიჯნა, ზღვარი, ზღვრის დასადებად მიწაში  ჩაფლული სამი ქვა“. იგივე 
მნიშვნელობა აქვს მთიულურად „სამანა“-ს. მოხევურ დიალექტზე კი „სამან“-ი 
ნიშნავდა თემიდან მოკვეთილი ადამიანისთვის მიჯნის დადებას, რაც ნიშანი იყო 
იმისა, რომ მას აღარ შეეძლო თემის ტერიტორიაზე შესვლა. საინტერესოა ის ფაქტი, 
რომ ძველ სომხურად  „საჰმან“ (ՍԱՀՄԱՆ) არის საზღვარი, კიდე. ტერიტორიის 
მითვისების მიზნით ადგილი ჰქონდა „სამანის მოგლეჯას“, რომელსაც 
„სამძღვრების მოშლა“ ეწოდებოდა, რაც დასჯადი იყო. „დასტურლამალში“ 
ქართლისა და კახეთის გამყოფი ხაზის აღწერისას მოიხსენიება  „სამანაო გზა“, 
რომელიც სასაზღვრო გზას ნიშნავს. 

18. „კასპიის კარად“ და „ალბანეთის ჭიშკრად“ წოდებული დარუბანდი 
უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული ობიექტია კავკასიაში. დარუბანდზე 
მოემართებოდა გზა, რომლითაც მომთაბარე ტომთა ნაკადი ცდილობდა სამხრეთ 
კავკასიაში შემოჭრას. აქ გაბატონების მოსურნე სხვადასხვა იმპერიები ერთნაირად 
ცდილობენ მის გაკონტროლებას და გამაგრებას.  „ქართლის ცხოვრების“ 
კრებულში, კერძოდ, ლეონტი მროველის „მეფეთა ცხოვრებაში“ დარუბანდი 
მოიხსენიება, როგორც „ზღჳის-კარი“, რომელსაც „ქართლის ცხოვრების“ ძველი 
სომხური თარგმანი „დარბანდს“ (Դարբաանդ) (შრდ. „დერბენდი“) უწოდებს. 
ქართული წყაროს მიხედვით, სპარსეთის ერისთავმა არდამმა „აღაშენა ქალაქი 
ზღჳს-კარს, და უწოდა სახელი დარუბანდი, რომელი ითარგმნების „დაჴშა კარი“. 
წყაროში იხსენიება: „ზღუა დარუბანდისა“, „კარი დარუანდისა“, „გზა 
დარუბანდისა“. „კარი“ შესასვლელ/გასასვლელის მნიშვნელობით იგულისხმება. 
ქართული ჰაგიოგრაფიული ძეგლის - „შუშანიკის წამების“ მიხედვით, „ჩორ“ 
სახელწოდებით მოიხსენიებული „კარი“ დარუბანდი უნდა იყოს (შდრ. 
„ჩორი/ჩოლა“/„ჭორა“ - სომხურ წყაროებში). „ქართლის ცხოვრების“ მიხედვით, 
ქართლის მეფეთა ერთ-ერთი სამხედრო ფუნქცია ჩრდილო კავკასიის 
გადმოსასვლელების დაცვა იყო, მათ შორის დარუბანდის გზის, რომლის 
კონტროლს ირანის შაჰები განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდნენ. ამ მხრივ, 
მნიშვნელოვანი სახეა ქართლის მეფე მირიანი, რომელიც დარუბანდისთვის 
ებრძოდა მომთაბარე „ხაზარებს“ („ქართლის ცხოვრების“ მიხედვით, მომთაარე 
ტომები ერთ-ერთი თურქულენოვანი ხალხის „ხაზარების“ სახელით იხსენიება. 
შედარებით გვიან მოღვაწე ხალხთა სახელის გადმოტანა კავკასიაში მიმდინარე 
ადრინდელ ისტორიულ მოვლენებში ანაქრონისტული ხასიათისაა. აღნიშნული 
გამოწვეულია იმით, რომ გვიანდელ ავტორს ან გადამწერს თავის თანადროული, ან 
უფრო გვიანდელი ტექსტიდან გამომდინარე, ზოგიერთი ეთნონიმის სახელი 
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გადააქვს ადრინდელ მოვლენებზე). მათ შეძლეს დარუბანდის წაღება „განაღეს კარი 
ფართო, და მუნით იწყეს გასვლა სპარსთა ზედა“. როდესაც „ხაზარები“ 
დარუბანდში გამოჩნდებოდნენ, მირიანი მაშინვე დარუბანდელთა 
დასახმარებლად მიემართებოდა. ზოგჯერ „ხაზარები“ უბრძოლველად 
განერიდებოდნენ მას, ზოგჯერ კი ბრძოლით იდევნებოდნენ. ვახუშტი 
ბაგრატიონის ცნობით, ოსთა თვდასხმის საპასუხოდ, ოსეთში ლაშქრობის შემდეგ,  
მირიან მეფემ „შემოვლო გზა დარუბანდისა“. არ გამოვრიცხვათ, რომ ეს ლაშქრობა, 
პრევენციული ზომების მისაღებად, გარკვეული რეიდიც იყო ჩრდილო კავკასიაში, 
რადგან ხშირად საალაფოდ ქართლში შემოჭრილ ოსებს დარუბანდელები 
აძლევდნენ გზას. „ქართლისაჲს“ მიხედვით, სპარსელებმა გაამაგრეს კავკასიის 
გადასასვლელები, მათ შორის, „ხაზარეთისა კარნი შექმნეს და ხაზარნი მეოტ ქმნეს“, 
სადაც, ცალსახად დარუბანდის კარ-გასასვლელი იგულისხმება. ჯუანშერის 
ცნობით, არაბების მიერ კავკასიის სრული დამორჩილების მიზნით, მურვან ყრუმ 
„დაიპყრა კარი დარიელისა და დარუბანდისა“ VIII-ს-ში. „მატიანე ქართლისას“ 
ცნობით, ბუღა თურქმა IX ს-ში „განაღო კარი დარუბანდისა და გამოიყვანნა 
ხაზარნი, სახლი სამასი, და დასხნა იგინი შანქორს“. ქართველი მეფეები 
დარუბანდელთა წინააღმდეგ იბრძვიან XII ს-ის განმავლობაში, როდესაც 
ლაშქრობენ შირვანში. დავით აღმაშენებელმა გაანადგურა „ყივჩაღნი 
დარუბანდელისანი“. დარუბანდელებისგან შევიწროებულ შირვანშაჰს, რომელიც 
საქართველოს მეფის ყმადნაფიცია, ეხმარება გიორგი III და შემდგომ მეფე თამარი.  
ქართველთა ჯარი „მივიდა ვიდრე კართამდის დარუბანდისათა“, აიღო ქალაქი 
შაბურანი, რომელიც კვლავ შირვანშაჰს უბოძეს. ლაშა-გიორგის დროინდელი 
მემატიანის ცნობით, მონღოლებმა, რამდენიმე შემოჭრის შემდეგ, „განვლეს 
დარუბანდისა გზა“. აღნიშნულს ადასტურებს ჟამთაარმწერელიც. მონღოლებმა 
შემდეგ ყივჩაღები დაამარცხეს, შემოუარეს „დარუბანდისა ზღუასა“ და 
ყარაყორუმში დაბრუნდნენ. ამ ფაქტთან დაკავშირებით ვახუშტი ბაგრატიონი 
აღნიშნავს, რომ მონღოლებმა „განვლეს კარი დარუბანდისა, შემოვლეს ზღუა 
კასპიისა“. ჟამთააღმწერლის ცნობების მიხედვით, მონღოლები არბევდნენ „კახეთს 
და ჰერეთს დარუბანდამდე“. ოქროს ურდოსა და ილხანთა საყაენოს შორის ატეხილ 
ომში დარუბანდის გზა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი იყო, საიდანაც 
მოემართებოდა ყაენი ბერქა. ილხანთა მონღოლებს გზის მცველნი ჰყავდათ 
დაყენებულნი. შაბურანის ველზე დამარცხებულ ბერქა ყაენის ჯარს სდიეს 
„დარუბანდის კარამდის“. მათ გაიარეს დარუბანდიც და სამდღიანი დევნის შემდეგ 
ბარდავში დაბრუნდნენ გამარჯვებულნი. ამ ბრძოლაში ქართველები ილხანების 
მხარეს იბრძოდნენ. დარუბანდის გზით მოემართებიან ბერქა ყაენისგან 
ლტოლვილი ოსები, რომლებიც ილხანების სამსახურში ჩადგნენ. ზოგჯერ 
დარუბანდელნი ილხანებსაც არ ემორჩილებოდნენ, რაც საფრთხეს უქმნიდა მათ 
სამფლობელოებს შირვანში. არღუნ ყაენმა მათ დასამორჩილებლად დიმიტრი 
მეფეს მოუწოდა, რომლის დახმარებით შეძლო პრობლემის მოგვარება. ქართულ 
წყაროებში დარუბანდი ქართული სახელმწიფოს პოლიტიკური გავლენის მიჯნად 
ჩანს - „ნიკოფსით დარუბანდამდე“; დავით აღმაშენებლის 1125 წლის ანდერძში კი 
აღნიშნულია - „ნიკოფსითგან დარუბანდისა ზღუადმდე“. ვახუშტი ბაგრატიონის 
ცნობით, „შირვანელნი და დარუბანდელნი“ ემორჩილებოდნენ საქართველოს მეფე 
ალექსანდრე დიდს. XVIII-ს-ის I ნახევრში დარუბანდი ვახუშტი ბაგრატიონის 
წყაროს მიხედვით რუსეთ-ირანის ურთიერთობის ფრაგლებში გხვდება, სადაც 
ფიგურირებს ვახტანგ VI. დარუბანდი ნადირშაჰის დროს ირანის პოლიტიკური 
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გავლენის ქვეშ რჩება.  ვახუშტი ბაგრატიონის ცნობით, „ხოლო ქართველნი იყვნენ 
წინაშე შანადირისა მარადის დარუბანდს“. 

19. ლორეს ციხესთან ტაშირის წყალი ერთვის დებედას, რაც განსაზღვრას ამ ციხე-
სიმაგრის სტრატეგიულობას, რომელიც საქართველოს „სამხრეთის კარიბჭეს“ 
წარმოადგენდა, საიდანაც გზები შემოდიოდა დებედას ხეობით ბოლნისის, 
დმანისის, ქცია-ბერდუჯის ხეობებში. იგი ტაშირზე მებატონე ციხე იყო. XII ს-დან 
მოყოლებული ლორე ხელიდან ხელში გადადიოდა ქართველებსა და მომხდურ 
თურქ/თურქმანულ ტომებს შორის. იგი შემთხვევით არ გამხდარა ამირსპასალარის 
სამოხელეო ქალაქი. საბოლოოდ კი, ლორე შაჰ-აბასმა იგდო ხელთ, ვახუშტი 
ბაგრატიონის ცნობით, იგი მას სჭირდებოდა, როგორც „შესავალ-გასავალი 
ადვილად ქართლსა შინა“. ლორედან გზა გადადიოდა ბამბაკში, საიდანაც ბამბაკ-
ერევნის ქედის გადალახვის შემდეგ ერთი გზა ანისისკენ მიემართებოდა, მეორე კი 
ერევენ-ეჩმიაძინისკენ. ლორეს ხეობის სტრატეგიულ მნიშვნელობას ერთნაირად 
აღიქვამდა ნებისმიერი დამპყრობელი და ქართველებიც. ამის გამო, მას, როგორც 
სამხრეთის მთავარ ჩამკეტ კარს, საიდანაც საქართველოს ყველა მიმართულებით 
შეიძლებოდა შესვლა,  სათანადო ყურადღებას აქცევდნენ.ლორეს. ლორეს ხეობის 
სტრატეგიულ მნიშვნელობას ერთნაირად აღიქვამდა ნებისმიერი დამპყრობელი და 
ქართველებიც. ამის გამო, მას, როგორც სამხრეთის მთავარ ჩამკეტ კარს, საიდანაც 
საქართველოს ყველა მიმართულებით შეიძლებოდა შესვლა,  სათანადო 
ყურადღებას აქცევდნენ. ქართველი მეფეები არასდროს ეგუებოდნენ ამლორეს 
დაკარგვის ფაქტს და როგორც კი საშუალება მიეცემოდათ მყისვე იბრუნებდნენ 
ლორეს. პირველად ლორე თემურ-ლენგის ლაშქრობების შემდეგ უნდა 
ჩამოშრებოდა საქართველოს, რომრლიც, როგორც ჩანს ქართველებმა დაიბრუნეს, 
რადგან ქართული და სომხური ქრონიკების მიხედვით, 1429 ან 1430 წწ-ში ლორეს 
კვლავ მაჰმადიანები იკავებენ (შაჰროხისა და ჯეჰან-შაჰის გამოჩენა). თუმცა მალევე, 
1431 წელს ლორე ალექსანდრე I-მა აიღო, რომელმაც სომხურ ჰიშატაკარანების 
მონაცემებზე დაყრდნობით დაახლ. 1440 წლამე შეინარჩუნა იგი. ამ წელს ჯეჰან-
შაჰის შემოსევის შემდეგ, როდესაც ლაექსანდრემ მას უარი უთხრა მორჩილებაზე 
და შვბატკნიანმა დამპყრობელმა სასტიკად დაარბია სამშვილდე, არ გამოვრიცხავთ, 
რომ სამშვილდის დამარბეველი ლაშქრობის პარალელურად ჯეჰან შაჰს ლორეც 
დაეკავებინა, მისი სტრატეგიული მდებარეობიდან გამომდინარე, შესაძლოა, 
სწორედ ლორედან გასაულიყვნენ სამშვილდისკენ. ლორე შემდეგ დაიკავეს 
თეთრბატკნიანებმა, თუმცა ქართლის მეფე კონსტანტინე მცირე ხნით ახერხებს მის 
დაბრუნებას. ირან-ოსმალეთის ომის ფარგლებში ლორე დაპირისპირების 
ობიექტია ირანის შაჰსა და ქართლის მეფე ლუარსაბს შორის, 1578 წლის ომის 
ფარგლებში კი მას ოსმალები იკავებე, რომელთაც ბრძოლა დაუწყო სიმონ 
პირველმა და რამდენჯერმე ლორე აიღო,  სვიმონის დატყვევების შემდეგ კი ლორე 
ოსმალებს დარჩათ. თუმცა, მას მალევე იბრუნებს სვმონის ვაჟი გიორგი X. 
საბოლოოდ, კვლავ ირან-ოსმალეთის ომის (1603-1612) ფარგლებში, ლორეს ირანის 
შაჰი ეუფლება. მან ქართლის მეფეს ლორე მოსთხოვა, გიორგიმ წინააღმდეგობა ვერ 
გაუწია შაჰს, რომელმაც ლორეს ციხეში თავისი ჯარი შეაყენა. გარდა ქართლის 
დაკნინების სურვილისა, ლორე ოსმალთა წინააღმდეგ შეტევის პლაცდარმად 
სჭირდებოდა შაჰს, ასევე თბილისისკენ მიმავალი სივრცის გასაკონტროლებლად.

20. შიდა ქართლი კავკასიის ცენტრი, საქართველოს გული და ცენტრალური მხარეა, 
რომელმაც განსაზღვრა ქართული სახელმწიფოებრიობა. იგი ყოველთვის 
გამოდიოდა, როგორც გამაერთიანებელი ცენტრალური მხარე, რასაც 
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განაპირობებდა მისი მდებარეობა და გეო-პოლიტიკური მნიშვნელობა. საკთხის 
აქტუალობა განაპირობა შიდა ქართლის მნიშვნელოვანი ნაწილის არასწორმა 
სახელდებამ ე.წ. „სამხრეთ ოსეთის“ ფორმით, რაც ისტორიული უსამართლობაა, 
რადგან იგი ყოველთვის იყო ქართლის სამეფოს ცენტრალური მხარე ერთიანი 
ქართული სახელმწიიფოებრივი სხეულის თავი და გული, რომლის ხელყოფა 
ქართული სახელმწიფოებრიობის ჩამოშლას გულისხმობს. ძალზედ საინტერესოა 
შიდა ქართლის ჰიდრონომია, რომელიც ამ მხარის ყველაზე ძველ და მყარ 
სახელწოდებებს შეიცავს.  თრიალეთის ქედიდან მოედინებიან მდინარეები ძამა, 
ტანა, თეძამი, კავთურა, რომლებიც მტკვარს უერთდებიან. მნიშვნელოვანია ასევე 
ლეხურა და ფრონეები, ნაწილობრივ თერგის ზემო აუზი. შიდა ქართლის 
მდინარეები საქართველოს საირიგაციო სისტემის უმნიშვნელოვანესი სეგმენტია. 
ამიტომაც იყო, რომ შიდა ქართლში განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდა 
მოეწყვით სისტემას, რასაც რუთა სიმრავლე (ლიახვის, ქსნის, მეჯუდი, თეზის, 
ძამის) ადასტურებს. „მოქცევაი ქართლისაი მოიხსენიებს საინტერესო ტოპონიმს 
„ნასტაგისს“. სარკინეთის შემუსვლის შემდეგ, მის დასავლეთით მდგომმა 
ალექსანდრე მაკედონელმა „რუჲ გამოიღო ქსნით და დასხნა კაცნი მერუვენი 
დასტაგითა რუჲსათა; და ჰრქჳან ნატაგისი (მოქცევაი, 81)“. ლეონტი მროველი ამ 
ინფორმაციას არ ასახელებს და დასძენს, რომ ქართლის ქალაქეისა და მცხეთის 
შემუსვრის შემდეგ, „თჳთ დადგა ქსანს ზედა, ადგილსა, რომელსა ჰქჳან ნასტაკისი“ 
(„ქართლის ცხოვრება“, 18). მიჩნეულია, „დასტაგი“ სპარსულიდან გამომდინარე, 
„მცირე ზომის სამხედრო რაზმს ნიშნავს, რომელსაც არხი უნდა დაეცვა, თუმცა არ 
ვეთანხმებით. სულხან-საბა ორბელიანის განმარტებით, „სტაგი“ – „რუს სათავეა. 
ქართულ კილოთქმათა ლექსიკონში„დასტაკი“ ქარტლურ და იმერულ 
დიალექტებზე განმარტებულია, როგორც „იატაკის საყრდენის ხის ბურჯი და 
„კარების სარტყელი“. „დასტაგითა რუისათაში“ ალბათ იგულისხმება რუსთან 
დაკავშირებული საყრდენი ნაგებობები. ნა-სტაგ-ისი „ნა “ სუფიქსით ნაწამოები 
ტოპონიმია. სავარაუდოთ, იმ პერიოდში, როდესაც დგებოდა ჩვენთვის 
საინტერესო წყაროები, ამ რუს თავსს უკვე „ნა-სტაგ-ი-სი“, ანუ „ბა-რუს თავ-ი-სი“ 
ერქვა. შიდა ქართლის ჰიდრონიმებიდან ყურადებას იმსახურებს ლიახვი, 
რომელიც დიალექტებში მცირე ფონეტიკური ცვლილებებით პირდაპირი 
მნიშვნელობით არის შენარჩუნებული. ლეჩხუმურ დიალექტზე „ლიაღვი“ (შდრ. 
ლიახვი), მომატებულ ამღვრეულ მდინარეს ნიშნავს რაჭულ დიალექტზე გვაქვს 
სიტყვა „ალიახვება“, რომელიც ადიდებას, მდინარის ამღვრევას ნიშნავს. ლიახვის 
აღნიშნულ ლეჩხუმურ ფორმა „ლიაღვს“ შეესაბამება ასევე ლეჩხუმური სიტყვა 
„ლიანღვი“, რომელიც ნიაღვარს ნიშნავს, „ლიანღვია “ ღელეს სახელწოდებაა 
ლეჩხუმში. ოსური მოსახლეობა მდინარეს „ლევახს“ ეძახის. ლიახვი წყალუხვ 
მდინარედ არის აღწერილი ქართულ წყაროებში. გვაქვს ჰიდრონიმი „ლიახვის რუ“. 
მართლაც ლიახვის ორი რუთი, რომელიც თამარ მეფის ეპოქიდან 
ფუნქციონირებდა , ირწყვეოდა შიდა ქართლის მინდვრები. ლიახვის 
ზემოაღნიშნულ სახელწოდებას ვახუსტი ბაგრატიონის ერთი ცნობა ამტკიცებს, 
როდესაც აღნიშნავს: „ჴიდთა მუსრავს ლიახჳ მტკიცესაცა“ (ვახ. 371). ვახუშტი 
ბატონიშვილი ლიახვის ხეობაში, იქ სადაც დიდი და პატარა ლიახვი უერთდება 
ერთმანეთს, ასახელებს დაბის სახელწოდებას „შერთული“. საინტერესო 
ტოპონიმებია ფრონეები, რომელიც ეწოდება შიდა ქართლის ოთხ მდინარეს: 
დვანის წყალს, ფცის წყალს, ალის წყალს და სურამის წყალს. ნ. ოთინაშვილი 
ფრონეს არქეტიპად ფე ან ფონ ძირს მიიჩნევს, რომელსაც ხედავს სულხან-საბა 
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ორბელიანის მიერ აღნიშნულ „ფრე“-ში, რომელიც ნიშნავს „წყარო ჭისა“ ან წყარონ. 
ასევე „ფშანი“ - მდინარისგან გამონადენი წყარო. „ქართლის ცხოვრებაში“ 
მოიხსენიება ახალდაბის, ვარიანისა და სველნეთის ფშანი. ახალდაბისა და 
ვარიანის ფშანი ლიახვს უერთდება, სველნეთის კი მდ. მეჯუდას. რაც შეეხება 
ხაშურს, სულხან-საბა ორბელიანის განმარტებით, იგი არის „მლაშე წყლის მარილი, 
გინა რაც წყლისა და ტბისაგან მარილის მსგავსი რამ გამოვა: შაბი, ბავრუკი, 
გვარჯილა და მისთანანი ... ან კიდევ წყლის მარილი, ვეძის მარილი“ (შდრ. „ხაშარი“ 
- ლეჩხუმურ დიალექტზე თრთვილს ნიშნავს). შიდა ქართლი დიდი და მცირე 
კავკასიონის მთათაშორისი ბარის ერთ-ერთი შემადგენილი ნაწილია, რომელიც 
დაფარულია ველ-მინდვრებით, მდიდარი სავარგულებით, როგორც 
მეცხოველეობისთვის, ასევე მემინდვრეობა-მეხილეობისთვის, რაც ყოველთვის 
განსაზღვრავდა ამ მხარის ეკონომიკურ დაწინაურებას. ქართულ წყაროებში 
მოიხსენიება: აღაიანი, დოესის, დღეისის, აშურიანის, დაღალულა მინდორი, 
სხერტის, საფურცლის, ნარეკუავის, საგლონის ჭალები. მეფეთა სასახლეებიდან და 
სადგურ/სადგომებიდან მნიშვნელოვანია ნაჭარმაგევი, 
წაღულისთავ/წაღვლისთავი, ცხირეთი. ქალაქებიდან: ქრცხინვალი, უფლისციხე, 
გორი, მცხეთა. გადასასვლელი უღელტეხილებიდან საინტერესოა ლიხის მთაზე - 
პერანგას, ზემოჯვარ-კორტოხის უღელტეხილები, ჩრდილოეთიდან დარიალის, 
ლიახვის ხეობა. ქვა/კლდის აღმნიშვენლი ტოპონიმებიდან მნიშვნელოვანია თირის 
მონასტრის ხევი, რომელიც ლიახვს მოერთვის თამარაშენის ზემოთ. ამ ხევზე 
ყოფილა აჩაბეთი, ციხე და სასახლე მეფეთა, მის დასავლეთით კი მთაში თირის 
მონასტერი. სულხან-საბა ორბელიანის განმარტებით, „თირი არს კლდე ლბილი და 
ადვილ სათლელი“. გორისა და ლიახვის ზემო მხარის აღწერისას ვახუშტი 
ბაგრტიონი ასახელებს „ტინისხიდს“, რომელიც დაბა ყოფილა. „მატიანე ქართლისა“ 
„ტინისხიდის ჭალას“ მოიხსენიებს ნადარბაზევთან, სადაც ბაგრატ IV-ეს ცოლის ძმა 
ოსთა მეფე დორღოლელი ეწვია. ტინის ხიდი „ტინი“ სეგმენტით ნაწარმოები 
ტოპონიმია, რომელიც კლდის ერთ-ერთი სახელწოდებაა. სულხან-საბა  
ორბელიანის განმარტებით, ტინი არiს აგრეთვე, კლდე დიდი, მაგარი და 
დაუმშხალველი“ ან „ტინი არს კლდე მაგარი და აღმა ამართებული“, ქართლურ, 
ქიზიყურ, ფერეიდნულ და ლეჩხუმურ დიალექტზე ტინ-ი არის „ქვა, ლოდი, სალი 
კლდე“. ტინის სეგმენტით გვხვდება აგრეთვე შემდეგი სახელწოდებანი: „ტინის 
მთა“, „ტინის გზა“. თუშურ დიალექტზე გვაქვს სიტყვა „ქვატინი“, რომელიც 
გაორმაგებულ მნიშვნელობაზე მიუთითებს. ვახუშტი ბატონიშვილი არ ახსენებს, 
თუმცა შემორჩენილია დუშეთის რნ-ში ნარეკვავის მარცხენა შენაკადი - 
„ტინისხევი“. „ქართლის ცხოვრებაში“ ასევე მოხსენიებულია რეხი - გორისა და 
ნაჭარმაგევის მიდამოებში ნ. ბერძენიშვილი ლიახვის პირზედ მოიხსენიებს რეხას, 
რომელიც ირანის მარზპანის ერთ-ერთი სადგომი იყო. გულრულ დიალექტზე 
„რეხ“-ი არის ქვიანი ადგილი ან გზა, რაჭულ დიალექტზე „რეხ/რეხები“ „მთის 
კლდოვან კალთებს“ ნიშნავს. ზემო სამეგრელოს ჰიდრონიმიაში დაფიქსირებულია 
სახელწოდება „როხონი“. „როხი“ არის „ლოდი, მსხვილი ქვა - კლდე“ (შდრ. სოფ 
როხი ბაღდადის რნ-ში).

21. ხიდი საგზაო ინფრასტრუქტურის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საინჟინრო 
ნაგებობაა. საქართველოში, კავკასიის რეგიონის ცენტრალური მხარის 
სტრატეგიული მდებარეობიდან გამომდინარე, ისტორიის ნებისმიერ ეტაპზე, 
სხვადასხვა სავაჭრო, სატრანზიტო და სამხედრო გზების უზრუნველყოფის 
მიზნით, უდიდესი მნიშვნელობა ექცეოდა ხიდმშენებლობას, რაც საკმაოდ მაღალ 
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დონეზეა წარმოდგენილი. აქედან გამომდინარე, ფრიად აქტუალურია ხიდების 
სახელწოდებების განსაზღვრა და ეტიმოლოგიური ძიება ფუნდამენტური 
ქართული წყაროს „ქართლის ცხოვრების“ მონაცემებზე დაყრდნობით, რომელმაც 
არა ერთი ხიდის სახელწოდება შემოგვინახა.  თავდაპირველად ხიდი ხისგან 
მზადდებოდა - „ქმნეს ჴიდი რაჲმე დიდი შეშისაჲ“. სახელწოდება „ხიდი“ ქვის 
ხიდების არსებობის მიუხედავათ, დაკავშირებული უნდა ყოფილიყო ისეთის ხის 
სახელწოდებასთან, რომელსაც მდინარის ერთი ნაპირიდან მეორეზე 
გადასვლისთვის გამოიყენებდნენ. მაგ., თუშურ დიალექტზე ჴიდ-ი ჰქვია 
ტოტებმოჭრილ ხეს, მორს, რომელსაც  მდინარეზე გადებდნენ და იგი ხიდის 
ფუნქციას ასრულებდა. სემანტიკურად მას შეესაბამება ქიზიყურ დიალექტზე 
„ჴიდ“-ი, რომელიც არის „მაჭრის დუღილის დროს გარდი-გარდმო გადებული 
შინდის ჯოხები, რომ ჭაჭა დაიჭიროს და მაჭარი არ დაიღვაროს. რაჭულ 
დიალექტზე შემორჩენილია ძალზედ საინტერესო სიტყვა „ხიდკოლოტა“, რაც 
დროებით სარგებლობის ხიდს ნიშნავს - „კოლოტებზე დალაგებულია ფიცრები“. 
სულხან-საბა ორბელიანის განმარტებით, ჴიდი მდინარეზე გადებულს დიდსა და 
ვრცელს ჰქვიან; მომცროს - ბოგირი; და ერთს ხეს გადებულსა - წანწალა; ხოლო 
უსურვაზით დაწნულს გაბმულს  - ბონდი“. ერთი სიტყვით, ხიდი არის 
„მდინარეზე(დ) გაბმული სავალად“. ხიდი ერთგვარი გზაგამტარია, რომელიც 
აიოლებს კონკრეტულ სივრცემდე, თუ პუნქტამდე მისვლას. გადატანითი 
მნიშვნელობით იგი შეიძლება გავიგოთ, როგორც -„ჴიდ ექმნა მათ წიაღსავალ 
სასუფეველად“. წყაროში დაფიქსირებული ხიდების სახელწოდებას განსაზღვრავს 
იმ ადგილის ან პუნქტის (ქალაქი, ციხე, მდინარე და სხვ.), გეოგრაფიული 
მახასიათებლის სახელწოდება, რომელსაც იგი უკავშირდება. როგორც წესი, 
ხიდები ძირითად შემთხვევაში ფიქსირდება ხერთვისებთან, როდესაც  ერთი 
მდინარიდან მეორეზე გადასვლა უნდა მოხდეს, რადგან ხერთვისში ერთდებოდა 
არა მარტო ორი მდინარე, არამედ აქ თავს იყრიდა მდინარეთა ხეობებზე მომავალი 
გზებიც. წყაროში აღწერილი მასალიდან ჩანს, რომ ხიდთან ყოველთვის 
ფიგურირებს ციხე, რომელსაც ხიდის დამცავი ფუნქცია აქვს. ხიდი მოიხსენიება, 
როგორც „ორთვალი“ („ორთუალთ-ჴიდი“ სამცხეში), „მრავალთვალი“ („ხუარამზეს 
ჴიდი“ ჭოროხზე - „მრავალთუალი, შუენიერად გებული“). ძირითადათ 
შემორჩენილი ხიდები ქვითკირისაა, თუმცა ხის ხიდებიც ფიქსირდება, რომელთა 
ნაწილი, ბუნებრივია, ვერ შემორჩებოდა. „დასტურლამალის“ მიხედვით, გზებთან 
ერთად ხიდების შენახვაც ევალებოდათ. წყაროში ხიდთან დაკავშირებით შემდეგი 
სახელწოდებები და ხიდებია შემორჩენილი: მცხეთის ხიდი, ვერეს ხიდი, ოჴერ 
ჴიდა/ჴიდარი, გატეხილი ხიდი/ნახიდური/ნახიდი, გორის ხიდი, ახალდაბის 
ხიდი, მტკვრის ხიდი, ჴიდის ყური, სუერის ჴიდი, ტინის ჴიდი და სხვა.

22. მდინარე ენგურის მარცხენა მხარეს, წალენჯიხის და ზუგდიდის 
მუნიციპალიტეტებში მდებარე სოფლებს საინტერესო ისტორიული წარსული 
გააჩნიათ. ამ მდინარის მარჯვენა ნაპირას, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში 
შემავალი სამი სოფელი მდებარეობს. მათი წარსულის შესწავლა მნიშვნელოვანია. 
საისტორიო წყაროებში ეს სოფელები მოხსენიებულია. ნაწილში არქეოლოგიური 
გათხრებიც არის ჩატარებული. თუმცა საკვლევი მასალა ჯერ კიდევ მრავლადაა. 
უპირველეს ყოვლისა, საინტერესოა ამ სოფლების სახელწოდებათა 
წარმომავლობის დადგენა. 

23. იდენტობა სხვა არაფერია, თუ არა საზღვრები. საზღვრების დადგენისას 
გადამწყვეტი როლი  ეკუთვნის “სხვებს”. შესაბამისად, იდენტობის გაყალბების 
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პროცესზე დაკვირვებისას, სხვების კონცეპტუალიზაცია განსაკუთრებულ 
ყურადღებას იმსახურებს. და ეს ეხება ყველა ტიპის იდენტობას, მათ შორის 
კოლექტიურ-კულტურულს, ანუ ეთნიკურ და ეროვნულ იდენტობებს. ეროვნული 
კონსოლიდაციის პერიოდში ჩვენ და სხვების დიქოტომია დიდ აქტუალობას იძენს: 
მოცემული ჩვენ - ჯგუფის კულტურული ელიტა ცდილობს გააძლიეროს 
სასაზღვრო ხაზები გარე სამყაროსთან და მაქსიმალურად გაზარდოს განსხვავებები 
„სხვა“ „ჩვენ“ - ჯგუფების წინააღმდეგ. ამავდროულად, ეროვნულად 
მობილიზებული ელიტა ცდილობს მინიმუმამდე დაიყვანოს შინაგანი 
განსხვავებები (აღკვეთოს სხვაობა), რათა ერთობა სოციალურად და 
კულტურულად მყარი და ჰომოგენური გახდეს. ეს სტრატეგია თავის ასახვას 
პოულობს ეროვნული იდენტობის ნარატივში, რომელშიც აქცენტირებულია 
სხვაობასთან, საზღვრების შექმნასთან და გადაკეთებასთან. პრეზენტაციის მიზანია 
„სხვათა“ კონცეპტუალიზაციის გააზრება ქართული ლიტერატურის  შესწავლით. 
ამ ტიპის წყაროს არჩევა (ხშირად უგულებელყოფილია ტრადიციულ 
ისტორიოგრაფიაში), რაც საკვლევი საკითხის ბუნებით არის განპირობებულია. 
ამგვარი კვლევა მეცნიერს საშუალებას აძლევს გააფართოვოს ისტორიის 
დისციპლინის „ტერიტორია“ და გამოიკვლიოს სოციალური აღქმები და არა 
მხოლოდ ფაქტობრივი მოვლენები. მოპოვებული მონაცემები საშუალებას 
გვაძლევს წარმოვადგინოთ ქართული ეროვნული კონსოლიდაციის მეცხრამეტე 
საუკუნის პროცესი: ჩანს, თუ როგორ ზრუნავდნენ ქართველი ინტელექტუალები 
„სხვების“ კონცეპტუალიზაციაზე, რათა ქართული იდენტობისთვის შესაბამისი 
გამორჩეულობა და ხილვადობა მიეცეს.

24. მოხსენებაში განხილულია საკითხი, თუ როგორ ხდებოდა შუა საუკუნეების 
რეპრეზენტირება საბჭოთა პერიოდის ქართულ ისტორიოგრაფიაში. ამ 
შემთხვევაში ყურადღება გამახვილებულია იმ თვალსაზრისებზე და 
დამოკიდებულებებზე, როგორც პრაქტიკული, ისე თეორიული მიმართულებით, 
რომლებიც წარმოადგენდნენ მეინსტრიმს იმ პერიოდის ისტორიოგრაფიაში. აქვე 
უნდა აღვნიშნოთ, რომ როგორც საბჭოთა პერიოდის ქართულ ისტორიოგრაფიაში 
უწოდებდნენ მათ, პირველი თაობის ე. წ. რეფორმამდელი ან რევოლუციამდელი 
ისტორიკოსები, ჩვენთვის საინტერესო პრობლემების კვლევის თვალსაზრისით 
ცალსახად გამოირჩეოდნენ შემოქმედებითი მიდგომით. საკმარისი იქნება ივანე 
ჯავახიშვილის ხსენება, რომელმაც ქართულ და ევროპულ ფეოდალიზმს შორის 
პირველმა გაავლო როგორც კონცეპტურალური, ისე კონკრეტული პარალელები. 
ჩვენთვის საინტერესო პერიოდში, ქართული საისტორიო სკოლა, თეორიული 
თვალსაზრისით, მთლიანად ეფუძნებოდა ისტორიული პროცესის განვითარების 
მარქსისტულ კონცეფციას. რაც თავის მხრივ გულისხმობდა, რომ ისტორიული 
კვლევის პროცესში მთავარი აქცენტი კლასებს შორის დაპირისპირების 
პრობლემაზე უნდა გაკეთებულიყო. შუა საუკუნეების, როგორც ფედალური 
ჩაგვრის პერიოდის კრიტიკული გააზრება მიღებული პრაქტიკა იყო, თუმცა ეს 
იმგვარად უნდა მომხდარიყო, რომ ხაზი გასმოდა საბჭოთა რუსეთის პროგრესულ 
როლს ამ პრობლემის მოგვარების საქმეში. გარდა ამისა, არსებობდა პოლიტიკური 
ინტერესი რაც ისტორიის რეპრეზენტაციის პროცესს მთლიანად აქცევდა 
პოლიტიკური კონიუნქტურის ჩარჩოებში. მეოცე საუკუნის საბჭოთა ქართული 
ისტორიოგრაფიის ჭარბი კონცენტრირება შუა საუკუნეებზე, ერთი მხრივ, იყო 
შესაძლებლობა პოლიტიკური კონიუნქუტრისაგან თავის დაღწევისა და, მეორე 
მხრივ,  ეს გახლდათ „ქართული რომანტიზმისა“ და ქართული ინტელექტუალური 
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ელიტის მიერ XIX საუკუნეში, ქართველობის რაობის პრობლემის სრულყოფილად 
ვერ გააზრების/გადაწყვეტის ერთგვარი კონპენსირების მცდელობა. თუმც, ეს არ 
იყო საუკეთესო გამოსავალი, საბოლოო ჯამში, ისევ პოლიტიზაციის მაღალი 
ხარისხის, გამო, რომელიც როგორც აღმოჩნდა ქართველი ისტორიკოსებისათვის 
მაინც გადაულახავ ბარიერად დარჩა, ისტორიული რეპრეზენტაციის პროცესი 
არასწორი მიმართულებით განვითარდა. ისტორიის იდეალიზაციამ მოიტანა ის, 
რომ წარსული გაიაზრება არა, როგორც ერთგვარი გამოცდილება, რომელიც 
უპირველეს ყოვლისა იმ აზრითაა მნიშვნელოვანი, რომ აწმყოშიც აქვს მას 
ფუნდამენტური მნიშვნელობა, არამედ, როგორც საუკეთესო და, ამ აზრით, 
აწმყოზე უკეთესი დრო, როდესაც ქართველობა და საქართველო ერთიანი იყო და 
რომელზეც უნდა მოვახდინოთ სწორება. ამ აზრით, აწმყოს მნიშვნელობა 
მთლიანად ნიველირებული იქნა. საბჭოთა პერიოდის ქართულ ისტორიოგრაფიაში 
იკვეთება კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ტენდენცია. მაგალითად პერიოდი 
დავით აღმაშენებლის მეფობიდან მოყოლებული თამარის ეპოქის ჩათვლით 
წარმოდგენილი იყო „ოქროს ხანად“, თუმც კლასობრივი თვალსაზრისით ის 
შეფასებული იქნა, ცხადია, მარქსისტული თავლსაზრისიდან გამომდინარე, 
რეგრესულ მოვლენად. ფაქტობრივად კი, ამ შეხედულებას საფუძვლად ედებოდა 
ფეოდალურ არისტოკრატიასა და ცენტრლურ ხელისუფლებას შორის 
დაპირისპირება და დეცენტრალიზაციის პროცესის გარღმავება. ამ მომენტების 
გათვალისწინებით, ასევე მიწის მფლობელობის ფეოდალური ფორმის 
შენარჩუნების გამო, შუა საუკუნეების ზედა ქრონოლოგიურ ზღვარად XVII-XVIII 
საუკუნეები განისაზღვრა, ეს თვალსაზრისიც თავის მხრივ, ცხადია, ეფუძნებოდა 
მარქსის მტკიცებას, შუა საუკუნეებში არსებული წარმოების წესის სფეციფიკური 
ხასიათის შესახებ. უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ ობიექტურად ხარისხი და დონე, 
რომელიც კონკრეტული საითხების შესწავლისას იმ პერიოდის მკვლევრებს 
ჰქონდათ ერთმნიშვნელვნად მაღალია. პრობლემა ისაა, რომ საბჭოთა პერიოდის 
ისტორიოგრაფია გვერდს იძულებით უვლიდა ამ პერიოდის შეფასებას 
კონცეპტუალური თვალსაზრისით. მონოგრაფიებში, ძირითად ტექსტში 
წარმოდგენილი თვალსაზრისები, და დასკვნები, სადაც შეჯამებულია ამგვარ 
ნაშრომთა შედეგები ხშირად წინააღმდეგობრივია. ჩვენ მიერ შუა საუკუნეების 
დახასიათებისას მოცემული უამრავი ნიშნის იდენტიფიცირების მიუხედავად, 
ვგულისხმობთ: პოლიტიკური კრიზისის საქალაქო ცხოვრების განვითარების, 
ნატურალური გადასახადის ფულადი რენტით შეცვლის ტენდენციებს, 
კლასობრივი დიფერენციაციის პროცესის შეუქცევადად გაღრმავების, ასევე 
თანადათანობით მოსახლეობის საერთო რაოდნებოაში თავისუფალი ან ნახევრად 
თავისუფალი გელხთა კატეგორიის გავმრავლებისა (მეკობრეობა, თარხნობა და 
აზატობა) და ა. შ., ქართული შუა საუკუნეების რეპრეზენტაციისას ეს საკითხები 
როგორც ზემოთაც ვახსენებ გაიაზრებოდა ისტორიული თვალსაზრისით 
რეგრესულ მოვლენად. ისტორიული მატერიალიზმის გვლენით, შეიქმნა ერთგვარი 
ჩიხური ვითარება, როდესაც, ფეოდალური ურთიერთობების კრიზისი ფონზე 
ცენტრალურ ხელისუფლებასა და ფეოდალებს შორის არსებულ დაპირისპირებაში 
მონაწილე ფეოდალებს, რეგრესულ და ზოგჯერ სეპარატისტულ ძალებსაც კი 
უწოდებდნენ. არადა სინამდვილეში თუ ამ პროცესს შევაფასებთ ისტორიულ 
პრიზმაში, ფეოდალური ურთერთიბების კრიზისის შედეგაგდ განვითარებული 
პროცესი ცალსახად პროგრესული მოვლენაა, რომელსაც უნდა მოყოლოდა, ისევე 
როგორც ევროპაში, შუა საუკუნეების კონცეპტუალური გადააზრება. ამის 
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ტენდენციები შუა საუკუნეების ქართულ კულტურაში შეინიშნება, ამასთან 
დაკავშირებით შეგვიძლია იგივე ვეფხისტყაოსანი ვახსენოთ. ერთიანი ქართული 
მონარქიის დაშლი შემდგომ პერიოდში ჩანს, რომ აღარ მუშაობს ძალაუფლების 
წარმოშობისა და ლეგიტიმაციის შუა საუკუნეობრივი აღქმა. აქვე აღვნიშნავთ კიდევ 
ერთი გარემოების შესახებ, შესაძლოა ვიკამათოთ კრიტერიუმების თაობაზე, თუ რა 
უნდა იყოს შუა საუკუნეებსა და მაგალითად ადრე ახალ დროს შორის, 
მსოფლმხედველობრივი კულტურული, ეკონომიკურ-სოციალური და 
პოლიტიკური თვალსაზრისით, სვხაობის იდენტიფიცირებისას მნიშვნელოვანი 
გარემოება, რაც გვაფიქრებინებს, ან მოგვცემს შესაძლებლობას ვთქვათ, რომ ერთი 
პერიოდი მთავრდება და მეორე იწყება. საქმე ისაა, რომ შეუძლებელია ამ აზრით, 
მინიმალური ზღვარის დადგენა, თუნდაც შევძლოთ კონკრეტული 
ინდიკატორების, რაოდენობრივი თვალსაზრისით გამოხატვა, ისტორიული ეპოქის 
შეფასება, მისი სახელდება გულისხმობს კულტურულად და ინტელექტუალური 
თვალსაზრისით გამოხატული ტენდენციების ინდეტიფიცირებას. ამდენად 
ისტორიულ რეპრეზენტაციისას, როდესაც ვახდენ მაგალითად შუა საუკუნეების ან 
ახალი დროის იდენტიფიცირებას, თვლად მონაცემზე დაყრდნობა არ შეიძება იყოს 
რელევანტური. დაბოლოს, რატომ არის მნიშვნელოვანი ჩვენს მიერ ზემოთ 
ხსენებული საკითხების გააზრება და ქართული ისტორიული გამოცდილების ამ 
პრიზმაში წარმოდგენა? მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ერთი შეხედვით ისე 
ჩანს, რომ ეს წმინდა წყლის ისტორიოგრაფიული ხასიათის პრობლემაა, 
სინამდვილეში ასე არ არის და მით უფრო არ არის ეს პრობლემა დაკავშირებული 
ისტორიის პერიოდიზაციის, კერძოდ, ქრონოლოგიური ჩარჩოს განსაზღვრას 
საკითხთან. ჯერ ერთი, თავშივე ავღნიშნეთ, რომ ზუსტი ქრონოლოგიური ჩარჩოს 
დადგენა შეუძლბელი და პრინციპში ნაკლებმნიშვნელოვანი პრობლემაა და მეორე 
და შეიძლება ითქვას, უფრო მთავარი გარემოება ის გახლავთ, რომ ისტორიული 
რეპრეზენტაცია, იმის გამო, რომ ის მნიშვენლოვან გავლენას ახდენს 
საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე, ცალკეული ისტორიული პერიოდებისა 
თუ ეპოქების ერთ სიბრტყეში განხილვა, სპობს ისტორიული პროცესის დინამიკაში 
აღქმის შესაძლებლობას. თუკი ჩვენი შეხედულბები, ან ცოდნა ისტორიულ 
წარსულთან მიმართებაში შემოიფარგლება მხოლოდ ქრონოლოგიითა და 
ფაქტობრივი მონაცემებით და ვერ იქნება გააზრებული მაგალითად შუა 
საუკუნეებსა და ახალ დროს შორის არსებული კონცეპტუალური მსგავსება ან 
განსხვავება, ანუ თუ ვერ შევძლებთ აღქმას, იმისა, ისტორიული პროცესის ცვლას 
კულტურული და ინტელექტუალური თვალსაზრისით, თანამედროვე ქართველი, 
გარკვეული აზრით, აწყმოსთან მიმართებაში მუდმივად დარჩება არაადეკვატური.

25. კოლექტიური მეხსიერებისა და ისტორიის ურთიერთმიმართების საკითხი კარგა 
ხანია რაც დაისვა სოციალურ მეცნიერებებში. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს 
სამუშაო განმარტება ამ კატეგორიებისა, მათი ურთიერთმიმართების შესახებ 
დისკუსია კვლავაც გრძელდება. თუმცა, ამჯერად, ჩვენ გვაინტერესებს პრობლემის 
არა თეორიული მხარე, არამედ პრაქტიკული. იმისათვის, რომ უფრო ნათელი 
გახდეს ჩვენი კვლევის საგანი, ქვემოთ ძალიან მოკლედ დავახასიათებთ 
კოლექტიური მეხსიერებისა და ისტორიის შესახებ არსებულ განსაზღვრებებს. 
მიუხედავად იმისა, რომ კოლექტიური მეხსიერებაც არის ისტორიული კატეგორია, 
ვინაიდან ის ფორმირდება ისტორიული პროცესის განვითარების კვალდაკვალ, ის 
არ ემთხვევა ობიექტურ ისტორიულ სინამდვილეს. როგორც სპეციალურ 
ლიტერატურაშია განმარტებული, სოციუმი ისტორიულ სინამდვილეს ხედავს 
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სუბიექტურად და შესაბამისად, შერჩევით იმახსოვრებს ისეთ ფაქტებს, რომლებსაც 
შეუძლიათ უზრუნველყონ ჩვენ-ჯგუფის წევრთა შორის მჭიდრო და ურღვევი 
კავშირის ფორმირება. ამ აზრით, კოლექტიური მეხსიერება და ისტორია 
ერთმანეთის საწინააღმდეგო შინაარსის მქონე ტერმინებია. თუკი, ისტორიის 
მიზანია აღწეროს ისტორიული სინამდვილე, რომელიც ვითარდება ზოგადი 
ისტორიული კანონზომიერებების შესაბამისად, როგორც აღვნიშნეთ, კოლექტიური 
მეხსიერების ამოცანაა უზრუნველყოს შიდაჯგუფური სიმტკიცე და 
ერთგვაროვნება. ამდაგვარი ისტორიული გამოცდილება კი, ცალსახად უნიკალური 
და ექსკლუზიური უნდა იყოს. მიუხედავად ამ განმარტებებისა, ისტორიულ 
რეპრეზენტაციასა და კოლეტიურ მეხსიერებას შორის მკვეთრი ზღვარი მაინც არ 
არსებებოს. ისტორიული რეპრეზენტაცია თავისი დაუძლეველი სუბიექტივიზმით, 
რაც გამოიხატება ავტორის გააზრებულ მიკერძოებულობაში, ან თუნდაც მისი 
კონკრეტული ინტელექტუალური და კულტურული ტენდეცნიის გავლენის ქვეშ 
„უნებლიე“ მყოფობით, ხშირად ემთხვევა კოლექტიური მეხსიერების დღის 
წესრიგს. ჩვენი მოხსენების მიზანია, კოლექტიური მახსოვრობისა და ისტორიული 
რეპრეზენტაციის პრობლემას დავაკვირდეთ საქართველოში მონღოლთა 
ლაშქრობების შესწავლის მაგალითზე. კერძოდ, ვაჩვენოთ ისტორიული 
რეპრეზენტაციისა და კოლექტიური მახსოვრობის ურთიერთმიმართების საკითხი 
კონკრეტულად საქართველოს ისტორიის ამ მონაკვეთის შესახებ არსებული 
აკადემიური კვლევების შუქზე. მონღოლთა ლაშქრობები, მათ მიერ გამოწვეული 
შედეგების თვალსაზრისით, ობიექტურად ერთ-ერთი ყველაზე უფრო 
მნიშვნელოვანი მოვლენაა საქართველოს სამეფოს ისტორიაში. შესაბამისად 
ისტორიის მკვლევართათვის, მონღოლთა ლაშქრობები და მათი გავლენა 
საქართველოს სამეფოს სოციალურ-ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და კულუტურულ 
ცხოვრებაზე, შუა საუკუნეების საქართველოს სამეფოს ისტორიის ერთ-ერთ 
უმნიშვნელოვანეს საკითხთაგანი იყო და არის. ჩვენი მიზანია, გავარკვიოთ თუ 
რამდენად იყვნენ ისტორიკოსები/მკვლევრები დისტანცირებული ისტორიული 
წარსულის რეპრზენტირების პროცესში, კოლექტიურ მეხსიერებაში, მონღოლთა 
ლაშქრობებთან დაკავშირებული ნარატივებისაგან. შესაბამისად, ჩვენ 
გვაინტერესებს ისიც, თუ რამდენად ასახავს არსებული ისტორიული 
რეპრეზენტაცია ობიექტურ სინამდვილეს და, ასევე, რამდენად და კონკრეტულაფ 
რა მომენტებში ემთხვევა ისტორიული რეპრეზენტაცია კოლექტიურ მეხსიერებაში 
არსებულ პერცეფციებს. დაბოლოს, კოლექტიური მეხსიერებისა და ისტორიული 
რეპრეზენტაციის თანხვედრა, ამ საკითხთან მიმართებაში, ხომ არ იყო 
განპირობებული დამატებით კიდევ სხვა, პოლიტიკური და კულტურული, ან 
სოციალური, გარემოებებით.

26. მოხსენებაში ნაჩვენებია ისლამის დამოკიდებულება ქალისადმი. ამ 
თვალსაზრისით განხილულია „ყურანი“, ხაზგასმულია, რომ ქალებზე 
დამამცირებელი წარმოდგენა        მუსლიმანურ რელიგიაში ნასესხებია 
წარმართობის დროინდელ არაბთა ცხოვრებიდან. დღვანდელი გადასახედიდან, 
ფაქტია, რომ ისლამის აღმსარებელ უმეტეს სახელმწიფოში, ქალისადმი 
დამოკიდებულება კვლავ ტრადიციულ ნორმებს ემყარება და მათი უფლებების 
შეზღუდვას აანონსებს.

27. მოხსენებაში ახლებურადაა ინტერპრეტირებული სვანეთის „სულთა მატიანის“ XIV 
ს-ის მინაწერები, რომლებიც, ჩრდილო კავკასიიდან სვანეთში „უცხო სენის“ 
შემოსვლას და მის წინააღმდეგ ადგილობრივ მიღებულ ღონისძიებებს შეეხება. 
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ვადგენთ, რომ საქმე გვაქვს შავი ჭირის ეპიდემიასთან, რომელიც 1346-1348 წწ. 
მთელ ევროპასა და აზიის დიდ ნაწილში მძვინვარებდა.

28. მოხსენება შეეხება XIX-XX ს-ის დასაწყისში ქ. პულავში (აღმ. პოლონეთი) არსებულ 
სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტს და ქართველების კვალს ამ ინსტიტუტში. 
დადგენილი გვაქვს, რომ იქ სწავლობდა და ლექციებს კითხულობდა 
საქართველოდან ჩასული რამდენიმე სტუდენტი: სოლომონ ქურდიანი, მიხეილ 
ზაალიშვილი, დიმიტრი გედევანიშვილი, გიორგი (მიხეილ) საყვარელიძე. 
შესწავლილი გვაქვს მათი მოღვაწეობა სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ.

29. მოხსენებაში ნაჩვენები იყო გიორგი ბოჭორიძის დიდი დამსახურება ქართული 
სიძველეების აღმოჩენის, შესწავლისა და დაცვის საქმეში. წარმოვაჩინეთ მისი 
ტრაგიკული აღსასრული 1939 წელს.

30. ვარლამ ჩერქეზიშვილს, მსოფლმხედველობრივი სხვაობის მიუხედავად, დიდი 
ღვაწლი მიუძღვის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წინაშე. ვარლამ 
ჩერქეზიშვილი, ზოგადად მსოფლიოს ანარქიზმის წარმომადგენლების მსგავსად, 
ეკლესიას და საერთოდ სარწმუნოებას აკრიტიკებდა ათეისტური კუთხით და 
ნებისმიერი რელიგია მიაჩნდა ჩაგვრის იარაღად, რის გამო  მოითხოვდა მის 
გაუქმებას. თუმცა, აღნიშნულის მიუხედავად, ქართულ სინამდვილეს იგი ვიწრო 
ანარქისტული ინტერესებიდან არ მიუდგა, რის გამოც დიდ მნიშვნელობას 
ანიჭებდა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას უკეთესი მომავლის 
დამკვიდრებაში. ვარლამ ჩერქეზიშვილის ასეთი პრაგმატული მიდგომა 
განპირობებული უნდა ყოფილიყო პატრიოტული მოტივებით. მართალია, ვარლამ 
ჩერქეზიშვილს ცალკე ნაშრომი არ მიუძღვნია საქართველოს მართლმადიდებელი 
ეკლესიისადმი, მაგრამ მან 1895 წელს ინგლისურ ენაზე ლონდონის ერთ-ერთ 
ავტორიტეტულ ჟურნალში გამოქვეყნებულ სტატიაში „საქართველოს 
ხელშეკრულებები რუსეთთან,“ (ქართული თარგმანი გამოაქვეყნა პროფესორმა 
გოჩა ფერაძემ), რამდენიმე გვერდი დაუთმო საქართველოს ეკლესიის საკითხების 
განხილვას. აღნიშნულ მასალაზე დაყრდნობით, წარმოვაჩენთ, თუ რა 
მნიშვნელობას ანიჭებდა ეკლესიას ვარლამ ჩერქეზიშვილი ქართულ 
სინამდვილესთან მიმართებაში.

31. XVI-XVIII საუკუნეებში საქართველოში მოღვაწე კათოლიკე მისიონერები 
ვატიკანში გაგზავნილ რელაციებში აღნიშნავდნენ, რომ თითქოს საქართველო და 
მისი ეკლესია მომხრე იყო კათოლიკურ ეკლესიასთან უნიის გაფორმებისა, რაც 
რეალურ სინამდვილეს არ შეესაბამება. საქართველოს ეკლესიის წარმომადგენლები 
ასევე არ მიმხრობიან 1438-1439 წწ. ფერარა-ფლორენციაში გამართულ საეკლესიო 
კრების გადაწყვეტილებას, უნიის მიღების შესახებ. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ 
ზოგიერთი მაღალი ქართველი სასულიერო პირი (ერთხანს კათოლიკოს-
პატრიარქი ანტონ I (1744-1788), სულხან-საბა ორბელიანი (1658-1725) და სხვა) 
აღიარებდა უნიატობას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ საქართველოს 
მართლმადიდებელი ეკლესია უნიატობის მომხრე იყო.  მხოლოდ XX საუკუნის 
პირველ ოცეულში მოღვაწე ზოგიერთ ქართველ საერო და სასულიერო პირთა 
შორის, რომლებიც იმ დროს მიმდინარე ავტოკეფალისტთა მოძრაობაში  
მონაწილეობდნენ, იდეის სახით გაჩნდა იგი. 

32. ნაშრომში წერილობითთ წყაროებზე დაყრდნობით შესწავლილია 1927-1935 
წლებში საქართველოში არსებული დღემდე უცნობი ეროვნულ-სოციალისტური 
პარტიის ისტორია. ირკვევა, რომ 1927 წელს თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის პროფესორის და მისი დამაარსებლის ალექსანდრე წერეთლის 
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ინიციატივით დაარსდა ეროვნულ-სოციალისტური პარტია, რომლის წევრები 
იყვნენ ინტელიგენციის წარმომადგენლები. პარტიის ახალგაზრდულ ჯგუფს 
ხელმძღვანელობდნენ ვახტანგ და დავით გამრეკელები. პარტიის ხელმძღვანელობა 
დავალებული  ჰქონდა ალექსანდე წერეთელს. 1932 წელს პარტიის ერთ-ერთი 
წევრის დაპატიმრების გამო, ორგანიზაციამ დროებით არალეგალური მუშაობა 
შეაჩერა. 1934 წლიდან პარტიამ მუშაობა განაახლა, გაიზარდა პარტიის წევრთა 
რაოდენობა. ამავე წელს ორგანიზაციის  მუშაობის გააქტიურების მიზნით შეიქმნა 
პარტიის უმაღლესი საბჭო 5 კაცის შემადგენლობით: ა. წერეთელი (თავმჯდომარე), 
ი ვარაზაშვილი (მოადგილე), ი. ჩლაიძე (მდივანი), საორგანიზაციო საკითხებს 
განაგებდა ა. გაგუა, იდეოლოგიას - ა. ქარაბაკი. 1935 წელს ცენტრალური კომიტეტის 
წევრებად დამტკიცდნენ დ. გამრეკელი (თავმჯდომარე), ა. გაგუა (მოადგილე), ა. 
ფურცელაძე (მდივან-ხაზინდარი). პარტიის აქტივის დაცვა და არალეგალური 
კონფერენციების ჩატარება დაევალა ცენტრალური კომიტეტის თავმჯდომარეს. 
მათვე დავალებული ჰქონდათ პარტიაში არასაიმედო პირების გამოვლენა. 
წყაროებით ირკვევა, რომ 1935 წელს ა. ფურცელაძის ბინაზე არალეგალურად 
არსებულ სტენოგრაფზე დაიბეჭდა პარტიის სხვადასხვა დოკუმენტაცია: „ჩვენი 
ეკონომიკური პოლიტიკისათვის,“ „ცენტრალური კომიტეტის მოწოდება 
ორგანიზაციის წევრებისათვს,“ „პარტიაში შემავალთა ფიცი“ და სხვა. სამწუხაროდ 
ამ მასალებს ჩვენამდე არ მოუღწევია. როგორც ჩანს, იგი გამოძიების სხვა 
მასალებთან ერთად შეეწირა 1991 წელს განვითარებულ ცნობილ მოვლენებს. 
შემორჩენილი გამოძიების მასალების მიხედვით, „საქართველოს ეროვნულ-
სოციალისტური პარტია“ ანალოგი ყოფილა 1933 წელს გერმანიაში ჰიტლერის მიერ 
შექმნილი პარტიისა, ააააა წესდებაში აღნიშნული იყო, რომ „ჩვენი პარტია 
არავითარ შემთხვევაში არ არის ფაშისტური ორგანიზაცია, რადგან ეს უკანასკნელი 
გარკვეულად ბურჟუაზიას ეყრდნობა. ჩვენი დასაყრდენი კი საბოლოო ანგარიშში 
და არა მარტო ამ უკანასკნელში თვით კომპრომისის პირობებშიაც ვართ მუშათა და 
გლეხთა ინტერესების მაქსიმალურად დაცვის მტკიცე პოზიციაზე და ჩვენს მიერ 
წარმოდგენილი ეროვნული დიქტატურა სრულიად წინააღმდეგია ფაშიზმისა, 
უნდა გავიგოთ სსოციალურ არეში მხოლოდ და მხოლოდ როგორც დროებითი 
კლასობრივი ინტერესების  დაჩრდილვა  ეროვნული ინტერესების მიერ.“ პარტიის 
ძირითადი მიზანი იყო საქართველოს სრული დამოუკიდებლობის აღდგენა. 1935 
წელს საქართველოს უშიშროების ორგანოებმა გამოავლინა „საქართველოს 
ეროვნულ-სოციალისტური პარტია,“ დააკავა პარტიის აქტივისტები და 
ნივთმტკიცებებიც ამოიღო. განაჩენი გამოუტანეს და საჯელის სხვადასხვა ფორმა 
მიუსაჯეს 24 პიროვნება. აღსანიშნავია, რომ სასჯელი მოხდის შემდეგ ზოგიერთი 
პიროვნებამ უშიშროების ორგანოებში დაიწყო მუშაობა. 

33. ნაშრომში განხილულია ჩვენს მიერ 2019 წელს ვატიკანის არქივში მიკვლეული 1926 
წელს ამბროსი ხელაიას მიერ რომის პაპისადმი გაგზავნილი ეპისტოლე.  
აღსანიშნავია, რომ აღნისნული ეპისტოლეს  გაგზავნამდე რომის პაპი საქმის 
კურსში იყო იმ რეპრესიების გამო, რომელიც საბჭოთა რეჟიმმა განახორციელა 
კათოლიკოს ამბროსი ხელაიას მიმართ. ამ საქმეში დიდი როლი შეასრულა 1922 
წელს საბჭოთა ხელისუფლების მიერ უცხოეთში გაძევებულმა საქართველოს 
ეკლესიის საკათალიკოსო საბჭოს წევრმა რაფიელ ივანიცკი-ინგილომ. ირკვევა, რომ 
ბერლინში მყოფი რაფიელ ივანიცკი-ინგილო ცდილობდა ვატიკანისა და ევროპის 
ქვეყნების მაღალი სასულიერო იერარქები დაინტერესებას საქართველოს ეკლესიის 
პრობლემებით. ამ მიზნით, მან 1924-1926 წლებში არაერთი წერილი გაუგზავნა 
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რომის პაპს და დიდი ბრიტანეთის კენტერბერიის არქიეპისკოპოს საქართველოს 
ეკლესიის მწყემსმთავრის ამბროსი ხელაიას მძიმე მდგომარეობის შესახებ. ასეთ 
ვითარებაში პატიმრობიდან გათავისუფლებულმა ამბროსი ხელაიამ 1926 წელს 
რომის პაპას მიმართა წერილით, რომელშიც იგი ვატიკანის წინამძღოლს 
აცნობებდა, რომ 1921 წელს საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ლეონიდე 
ოქროპირიძის გარდაცვალების შემდეგ დადგენილი იქნა საქართველოს ეკლესიის 
საჭეთმპყობელად. ამბროსის ეპისტოლეში არაფერია საუბარი იმის შესახებ თუ რა 
მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება საქართველოს ეკლესია კომუნისტური რეჟიმის 
გამო. მასში არაფერია აღნიშნული იმის შესახებაც, თუ როგორ იწვნია თვითონ 
კომუნისტების ძალმომრეობა. ქართველი პატრიარქი მხოლოდ შიშს გამოთქვამს 
იმის გამო, რომ მას განგებამ დიდი მოვალეობა დააკისრა, რომლის გამო ის 
აღნიშნავს, რომ „ივერიის ეკლესია მუდამ პოულობდა ნუგეშსა და დახმარებას 
კეთილმსახურთა და ღვთისმოშიშთა ძმათა პატრიარქთაგან, ვსასოებ სიყვარულსა 
და დახმარებას დღესაც არ იქნება მოკლებული იგი.“ საქართველოს ეკლესიის 
მეთაური აღნიშნავს: „ამა იმედით, აღსრული საყდარსა ზედა ივერიის 
უპირატესისა, გულითა წრფელითა მოგიკითხავ, ყოვლადუწმიდესო მამაო, და 
გთხოვ სიყვარულით მიითვალო უღირსება ჩემი, ვინაითგან, თქმულისამებრ 
წინასწარმეტყველისა, „აჰა ესე რაიმე კეთილ, ანუ რაიმე შვენიერ, არამედ 
დამკვიდრებად ძმათა ერთად“ (ფსალმ. 133.1). რომის პაპს ქმედითი ნაბიჯი არ 
გადაუდგამ საქართველოს ეკლესიის მეთაურის ამბროსის დასახმარებლად. 
მხოლოდ მცირე წერილით შემოიფარგლა მისი თანაგრძნობა ქართველი 
საჭეთმპყრობელის მიმართ.

34. გამოკვლევა მიზნად ისახავს დაადგინოს, თუ რატომ სწირავდნენ კახთა მეფენი 
სარიტუალო ნივთებს, კერძოდ, ზარებს და ვერცხლის თასებს სვანეთის ეკლესიებს. 
კერძოდ, როგორც თვით სარიტუალო ნივთებზე აღბეჭდილი წარწერებიდან ირკ-
ვევა, სვანეთის ცალკეული ეკლესიებისათვის შეწირული იმ ზარებიდან, რომელიც 
დღემდე შემორჩა, 8 შეუწირავს კახეთის მეფე ალექსანდრე მეორეს (1527-1605), 
რომელიც მეფობდა 1574-1601 და 1602-1605 წლებში, ხოლო 1 - მის ვაჟს - მეფე 
დავით პირველს (1569-1602), რომელიც მეფობდა 1601-1602 წლებში. ალექსანდრე 
მეორეს შეუწირავს ვერცხლის თასიც, რომელსაც ასევე სათანადო წარწერა აქვს. 
ნაშრომის ავტორი ეყრდნობა გენეალოგიურ მონაცემებს, რაზედაც ყურადღება 
აქამდე არავის გაუმახვილებია. ვინაიდან კახთა მეფე ალექსანდრე მეორის დედა - 
თინათინ გურიელი - მეუღლე კახთა მეფე ლევანისა, იყო სვანთა ერისთავ 
ვარდანისძეთა შთამომავალი, სტატიის ავტორი სავსებით ბუნებრივად მიიჩნევს იმ 
ფაქტს, რომ მეფე ალექსანდრე მეორე განსაკუთრებულ ზრუნვას იჩენდა თავისი 
დედის წინაპრების სალოცავებისადმი. ეს ტრადიცია განაგრძო მისმა ვაჟმა დავით 
პირველმაც, რომელიც თავისი ექვსთვიანი მეფობისას სვანეთში ერთი ზარის 
გაგზავნა მაინც მოასწრო. 

35. გამოკვლევა წარმოადგენს გამყრელიძეთა გვარის წარსულისა და მის გამოჩენილ 
წარმომადგენელთა ერთ მთლიანობაში შესწავლის პირველ ცდას. ნაშრომი იყოფა 
ათ ნაწილად: 1) გამყრელიძეთა წარმომავლობა და განსახლების თავდაპირველი 
არეალი - რაჭა; 2) გამყრელიძეთა იმერეთის განშტოებანი; 3) გამყრელიძეთა ქვემო 
ქართლის განშტოება - შანშიაშვილნი; 4) გამყრელიძეთა შიდა ქართლის განშტოება; 
5) გამყრელიძეთა კახეთის განშტოებანი; 6) გამყრელიძეთა სამეგრელოს 
განშტოებანი; 7) აზნაურ გამყრელიძეთა ოჯახები XIX საუკუნის შუა ხანებში; 8) 
ქართულ ლიტერატურაში ასახული გამყრელიძე-შანშიაშვილნი (XIX საუკუნე); 9) 



123

გამყრელიძეთა საგვარეულოს გამოჩენილი წარმომადგენლები (XIX საუკუნის 
მიწურულიდან); 10) გამყრელიძეთა თანამედროვე რაოდენობა და განსახლების 
არეალი.

36. გამოკვლევა მიზნად ისახავს დაადგინოს, თუ რატომ დაარქვა ნარის ხეობაში 
მცხოვრებმა აზნაურმა ელიზბარ ხეთაგურმა თავის 1810 წელს დაბადებულ ვაჟს - 
ლევანი, რომელიც ოსთა შორის საკმაოდ უჩვეულო სახელი გახლავთ, განსხვავებით 
ქართველებისაგან, სადაც ლევანი ერთ-ერთი პოპულარული სახელია. ამ საკითხზე 
ყურადღება აქამდე არავის გაუმახვილებია, თუმცა დასმული პრობლემის 
აქტუალობაზე მიუთითებს ის ფაქტი, რომ ზემოხსენებულ ლევან ელიზბარის ძის 
ვაჟი გახლდათ დიდი ოსი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე კოსტა ხეთაგუროვი. 
გამოკვლევაში დადგენილია, რომ 1810 წელს, როდესაც ლევან ელიზბარის ძე 
დაიბადა, მის მშობლიურ ნარის ხეობაში თავს აფარებდა ლევან იულონის ძე 
ბაგრატიონი (1786-1811), რომელიც ლიახვის ხეობაში მომხდარი ანტიიმპერიული 
აჯანყების მეთაური გახლდათ. ვინაიდან მისი მამის - იულონ ერეკლეს ძის 
საუფლისწულო მამულში შედიოდა შიდა ქართლის ჩრდილოეთი ნაწილი, მათ 
შორის, მდინარე ლიახვის ხეობა და ნარის ხეობაც, რომელიც წარსულში დვალეთის 
ნაწილი იყო, ბუნებრივია, რომ ეს ბატონიშვილი და მისი ოჯახიც აღნიშნულ 
ტერიტორიაზე დიდი პატივისცემით სარგებლობდა. ამიტომაც, როდესაც რუსმა 
ოკუპანტებმა ჩაახშეს ხსენებული ამბოხება, ლევან იულონის ძემ თავი სწორედ 
ნარელებთან შეაფარა. მიუხედავად რუს ხელისუფალთა მხრიდან მოსყიდვის 
მცდელობისა, ნარელებმა ბოლომდე უერთგულეს ლევანს და 1811 წლის 
ოქტომბრამდე პატივით შეინახეს, შემდეგ კი გააცილეს ახალციხეში, სადაც ლევანს 
ელოდა თავისი მამიდაშვილი - იმერეთის მეფე სოლომონ მეორე (1772-1815). გზად, 
ბორჯომის ხეობაში, პეტრეს ციხესთან დასასვენებლად შეჩერებული ლევანი იქ 
შემთხვევით შეხვედრილი დაღესტნელი მოთარეშეების სიხარბის მსხვერპლი 
გახდა. სწორედ 25 წლის უშიშარი მებრძოლის - ლევან ბაგრატიონის დიდი 
ავტორიტეტის გამოხატულება გახლდათ ის ფაქტი, რომ მისი სახელი ნარელმა 
აზნაურმა თავის ძეს დაარქვა.

37. XIX საუკუნეში, ქართული იდენტობის განსაცდელის ხანაში, მნიშვნელოვან 
გამოწვევას წარმოადგენდა უცხო იდენტობა, მათ შორის, ბერძნები. ამ მხრივ ორი 
საკითხი იკვეთება: პირველი – ეთნიკური სურათის შეცვლით გამოხატული 
რუსული კოლონიალიზმი, რისთვისაც ბერძნებსაც იყენებდა რუსული 
მმართველობა, და მეორე – ბერძნების პრეტენზიები ქართულ მიწებზე, რომელიც 
აქტუალური გახდა საქართველოს დამოუკიდებლობის დაკარგვისთანავე. ბერძნებმა 
ათონის ივერთა მონასტრიდან გამოაძევეს ქართველები და ცდილობდნენ 
საქართველოში ამ მონასტრისადმი შეწირული მამულების დაპატრონებას. 
მოხსენებაში ეთნოსიმბო-ლისტური მიდგომით წარმოდგენილია აღნიშნული 
საკითხის ბეჭდური მედიით რეპრეზენტაციის მცდელობა. საზოგადოებრივ 
პერცეფციებზე, ღირებულებებზე, მახსოვრობებზე დაკვირვებით გაანალიზებულია 
ბერძნების როლი ქართული იდენტობის ისტორიისათვის. მედია-მასალის 
ანალიზით გამოირკვა, რომ ქართული პრესა დენაციონალიზაციის პირობებში 
აქტიურ პროპაგანდას ეწეოდა და ახდენდა საერთო დარაზმულობას იდენტობის 
ტერიტორიის დასაცავად. ისტორიული მეხსიერების რეპრეზენტაციით აღძრავდა 
მკითხველებში ეროვნულ სენტიმენტებს და მოუწოდებდა მათ საკუთარი მიწა-წყლის 
დაცვისაკენ. 
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38. დევისხვრელის სამნავიანი ბაზილიკა (ცაბაურთა) VIII-IX საუკუნეების ძეგლია. 
მდებარეობს თელავის მუნიციპალიტეტის ს. ლაფანყურის ჩრდილო-
აღმოსავლეთით, საქართველოს აღმოსავლეთ საზღვრიდან 11 კმ. მანძილზე. 
ეკლესიის დასახელება "ცაბაურთას" კვლევისას მივედი ვარაუდამდე, რომ აქ 
უფლის ეპითეტი - ცაბაოთ (საბაოთ) - იგულისხმება და არა წარმომავლობის 
ადგილი, სოფელი ცაბაურთა. ჩემს მოსაზრებას საფუძვლად უდევს ის გარემოება, 
რომ დევისხვრელის ეკლესია ლაფანყურში უფლის სახელობისაა. სოფელ 
ცაბაურთას სათემო ხატი კი, მთავარანგელოზია. ამ და სხვა მოსაზრებებიდან 
გამომდინარე, ვვარაუდობ, რომ უფლის ეპითეტი (ცაბაოთ) დროთა ვითარებაში 
ასეთი სახით (ცაბაურთა) შეიცვალა. ტოპონიმის კვლევას ვაგრძელებ.

39. პირველი რესპუბლიკის პერიოდი ერთ-ერთი რთული მონაკვეთია საქართველოს 
ისტორიაში. ერთი მხრივ, ყალიბდება და მეორე მხრივ, განვი¬თარებას განიცდის 
ეროვნული მოძრაობის იდეოლოგიური ფორმები, რომლის უპირველეს 
გამოხატულებას წარმოადგენა განათლებული და საკუთარი ქვეყნის ისტორიის 
მცოდნე საზოგადოება. როგორც უკვე აღვნიშნე, XIX საუკუნის II ნახევრიდან 
დაწყებული ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის პროცესი 
განათლებული და ნაციონალური იდეის შეგნებით განმსჭვალული საზოგადოების 
ჩამოყალიბებისკენ იყო მიმართული. ამ პროცესების ლოგიკური გაგრძელებაა 1918-
1921 წლებში მიმდინარე მოვლენები. დამოუკიდებელმა საქართველომ გეზი დასავ-
ლეთზე აიღო და მისი მიზანი გახდა ქვეყნის სხვადასხვა სფეროს ევროპეიზაცია და 
მათ შორის განსაკუთღებული ადგილი დაიკავა განათლების ფაქტორმა. 
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ამოსავალ მიზნად დაისახეს 
ქართული ჯარის გარდაქმნა, არა მხოლოდ სამხედრო-პროფესიონალური 
თვალსაზრისით, არამედ მათი საგანმანათლებლო და ეროვნული შეგნების ამაღ-
ლებით. მანამდე, ანუ 1918 წლამდე ქართველი ჯარისკაცისთვის ასეთი რამ 
წარმოუდგენელი იყო, ისინი რუსეთის საიმპერატორო კარის უშუალო დასაყრდენს 
და მისი ნების შემსრულებელს წარმოადგენდნენ. ეროვნულმა მთავრობამ კი 
პირველ რიგში ჯარისკაცის ეროვნული თვითშეგნების განმტკიცებას მიაქცია 
ყურადღება.

40. ეროვნული იდენტობის და განათლების ურთიერთმიმართების განხილვა მეტად 
აქტუალურ პრობლემათა რიგს განეკუთვნება. მოხსენებაში შეფასებულია როგორ 
იდგა განათლების საკითხი საქართველოს პირველ რესპუბლიკაში. როდესაც 
სხვადასხვა რეფორმების განხორციელებასთან ერთად ამ პრობლემამ 
მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა. პირველი რესპუბლიკის პერიოდი ერთ-ერთი 
რთული მონაკვეთია საქართველოს ისტორიაში. ერთი მხრივ, ყალიბდება და მეორე 
მხრივ, განვითარებას განიცდის ეროვნული მოძრაობის იდეოლოგიური ფორმები, 
რომლის უპირველეს გამოხატულებას წარმოადგენა განათლებული და საკუთარი 
ქვეყნის ისტორიის მცოდნე საზოგადოება. როგორც უკვე აღვნიშნე, XIX საუკუნის II 
ნახევრიდან დაწყებული ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის პროცესი 
განათლებული და ნაციონალური იდეის შეგნებით განმსჭვალული საზოგადოების 
ჩამოყალიბებისკენ იყო მიმართული. ამ პროცესების ლოგიკური გაგრძელებაა 1918-
1921 წლებში მიმდინარე მოვლენები. დამოუკიდებელმა საქართველომ გეზი 
დასავლეთზე აიღო და მისი მიზანი გახდა ქვეყნის სხვადასხვა სფეროს 
ევროპეიზაცია და მათ შორის განსაკუთღებული ადგილი დაიკავა განათლების 
ფაქტორმა.
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41. XX საუკუნის 90-იანი წლები ერთ-ერთი რთული და მრავალმხრივი ეტაპია 
საქართველოს ისტორიაში. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საქართველოს 
სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენამ დღის წესრიგში მრავალი 
კარდინალური მნიშვნელობის საკითხის მოგვარება დააყენა. Pპირველ რიგში 
გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ საქართველო გახდა საპრეზიდენტო 
მმართველობის ქვეყანა და სახელმწიფოს პირველი პირი გახდა - პრეზიდენტი. 
შეიცვალა საუკუნეების განმავლობაში ჩამოყალიბებული ქართული სახელმწი-
ფოებრიობის მოდელი. საქართველო ახალი ნაბიჯების გადადგმას იწყებდა და 
ახალ გამოწვევებს პასუხობდა. ფაქტობრივად, საქართველოს ისტორიაში ახალი 
ეპოქა დადგა. თუმცა დამოუკიდებლობის აღდგენას პრობლემები უცებ არ 
გადაუწყვეტია, პირიქით, საქართველო ახალ გარემოში, განსხვავებული ფორმით 
უნდა დამკვიდრებულიყო. ბუნებრივია, ის ისტორიული სირთულეები, რაც 
მუდმივად თან სდევდა ქვეყანას, არც აღნიშნული დროის მონაკვეთში იყო უცხო და 
ალბათ, უფრო მართებული იქნება, თუ ვიტყვით, კიდევ მეტად გამოკვეთილი და 
ქაოსური. ისტორიისთვის არა მარტო წლები, არამედ საუკუნეებიც კი არაფერს 
ნიშნავს და მით უფრო რთული იყო დროის მცირე მონაკვეთში ცხოვრების თავიდან 
დაწყება, საუკუნეების განმავლობაში შეცვლილი საზოგადოების მენტალიტეტის, 
ცნობიერების ფრომირება, რასაც თან ერთვოდა გაუთავებელი ბრძოლები.

42. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდი მნიშვნელოვაი ეტაპია 
საქართველოს ისტორიაში. სხვადასხვა მნიშვნელოვაი რეფორმების და 
ღონისძიებების განხორციელებასთან ერთად განსაკუთრებული ადგილი უკავია 
დასავლეთთან ურთიერთობას. 

43. განათლების გავრცელებას საზოგადოების ფართო ფენებში ხელი უნდა შეეწყო 
სამეურნეო ცოდნის ამაღლებისთვის და საბოლოო შედეგი ეკონომიკური წარმატება 
ყოფილიყო. საერთოდ, კი სწავლა-განათლებას მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა 
მოდერნულ ეპოქაში. სკოლებს, სასწავლო დაწესებულებებს მთავარი მისია 
ეკისრებოდათ არა მხოლოდ ეროვნული თვით-შეგნების შენარჩუნების, ასევე 
პოლიტიკური დონის ამაღლების და ეკონომიკური წინსვლის გადაწყვეტის 
საკითხში. სწავლა-განათლება და სამეურნეო-სამრეწველო ცოდნის განვითარება 
ურთიერთკავშირში იყო და აქედან გამომდინარე შეიძლება გამოვყოთ მთავარი 
საკითხები, რომლის განვითარება სოფელს ესაჭიროებოდა. 1. განათლებული 
მოღვაწეები, რომლებიც ნაციონალური იდეების პოპულარიზებას შეძლებდნენ. 
მოსახლეობას საკუთარი ქვეყნის ტრადიციებს, ისტორიას გააცნობდნენ და 
ეროვნული ფასეულობების შენარჩუნებისთვის სათანადო პირობებს შექმნიდნენ. 2. 
შესაბამისი ცოდნით აღჭურვილი მეურნეები, რომლებიც შეიტანდნენ სოფელში 
ახალ სამეურნეო იარაღებს, ახალ კულტურას, დაარსებდნენ სპეციალურ სკოლებს, 
სადაც გლეხები დაეუფლებოდნენ ტექნიკურ განათლებას, რომელიც ხელს 
შეუწყობდა სოფელში მოსავლიანობის გაზრდას და საბოლოო ჯამში 
უზრუნველყოფდა ეკონომიკის აღმავლობას. 

44. რა განსხვავება იყო ქართული, ეროვნული ძალების და საბჭოთა ხელისუფლების 
წარმომადგენლებს შორის ბრძოლაში? როგორც უკვე აღვნიშნე, საბჭოთა 
ხელისუფლების მთავარ მიზანს სოციალიზმის დამკვიდრება წარმოადგენდა. 
განსხვავებით ქართველი, ეროვნული მოღვაწეებისგან, რომლებიც მშვიდობიანი 
ფორმით ცდილობდნენ საკუთარი იდეების რეალიზებას, საბჭოთა ხელისუფლების 
წარმომადგენლების პოლიტიკა ძალადობაზე იყო დაფუძნებული. ქართული 
კულტურული და პოლიტიკური სპექტრი ბუნებრივია აცნობიერებდა საბჭოთა 
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რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლის სირთულეს და ამიტომ იყო მათ პროგრამაში 
მთავარი ეროვნული ფასეულობების წინა პლანზე წამოწევა და მათი 
საზოგადოებაში დამკვიდრება. აღნიშნულს საფუძვლად სხვადასხვა გარემოებები 
ედო.

45. დემოკრატიული ღირებულებების შფასებას დიდი ადგილი უკავა თანამედროვე 
დასავლურ სივრცეში. მეოცე საუკუნიდან მოყოლებული ამ ფენომენმა გარკვეული 
ადგილი დაიკავა არა მხოლოდ პოლიტიკურ, არამედ სამეცნიერო სფეროში. ამ 
ფონზე საინტერესოა, საქართველოს ერთ-ერთი რთული და მრავალმხრვი 
პერიოდის მაგალითზე განხილვა.

46. პოლონეთის მარშალი იუზეფ პილსუდსკი საბჭოთა რუსეთს სახელმწიფოს მთავარ 
საფრთხედ მიიჩნევდა. მისი აზრით, სსრ კავშირის ხელმძღვანელობა მომავალში 
ეცდებოდა ყოფილი რუსეთის იმპერიის სივრცეზე გავლენა მოეპოვებინა, ამიტომ 
იგი ფიქრობდა შექმნილიყო ფედერაცია ლიეტუვას, ლატვიის, ესტონეთის, 
ფინეთის, ბელარუსიის და უკრაინის შემადგენლობით. ფედერაცია მჭიდროდ 
იქნებოდა დაკავშირებული უნგრეთთან, რუმინეთთან, იუგოსლავიასთან, 
ბულგარეთთან, თურქეთთან და კავკასიის სახელმწიფოებთან. ვარშავაში 
ფიქრობდნენ, რომ კავკასიის სახელმწიფოების სუვერენიტეტის აღდგენა და 
რუსეთისგან განთავისუფლება შესაძლებელი იყო კავკასიის გაერთაინებით და 
კონფედერაციის შექმნით. შესაბამისად, პოლონეთის საგარეო პოლიტიკური 
ინტერესები ითვალისწინებდა რუსეთის მიერ დაპყრობილი ქვეყნებიდან დევნილი 
ემიგრაციის წარმომადგენ-ლებისგან სსრკ-ის წინააღმდეგ მიმართული 
გაერთიანების შექმნას. პოლონეთის სახელმწიფო მხელეების უშუალო ჩარევისა და 
ხელმძღვანელობის შედეგად კონსტანტინოპოლში, 1926 წელს, შეიქმნა კავკასიის 
დამოუკიდებლობის კომიტეტი. კომიტეტის მიზანი იყო კავკასიის 
განთავისუფლება ბოლშევიკებისაგან. კავკასიის დამოუკიდებლობის კომიტეტმა 
1926 წლის ნოემბერში პარიზში დაიწყო ფრანგულენოვანი ჟურნალის „პრომეთეს“ 
გამოცემა. ჟურნალის გამოცემით დაარსდა პრომეთეისტული მოძრაობა, რომელსაც 
ორგანიზაციულ და ფინანსურ მხარდაჭერას პოლონეთი უწევდა. პრომეთეისტულ 
მოძრაობასთან საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ემიგრანტული 
მთავრობის წევრები და მათი მანდატით მოქმედი პირები თანამშრომლობდნენ. 
1928 წელს ვარშავაში დაარსდა პრომეთეს კლუბი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის 
დაწყებამდე არსებოდა. მის მუშაობაში ჩართული იყვნენ პოლონეთში მცხოვრები 
ქართული სათვისტომოს წევრები. ვარშავაში არსებული პრომეთეს კლუბს 
ფილიალები ჰქონდა ჰარბინში და ჰელსინკში. კლუბის საქმიანობა მოიცავდა 
სხვადასხვა ენაზე პერიოდიკის გამოცემას და პოლიტიკურ აქტივობებს. 1930 წელს 
დაარსდა პრომეთეს კლუბის ქალთა განყოფილება, რომლის მიზანი იყო ქალთა 
ინტერნაციონალური ორგანიზაციების საშუალებით საერთაშორისო ასპარეზზე 
გასვლა. მეორე მსოფლიო ომის დროს და ომის დასრულების შემდეგ 
პრომეთეისტურმა მოძრაობამ ფუნქციონირება შეწყვიტა. ომის დასრულების 
შემდეგ მოძრაობის აღდგენის მცდელობა ჰქონდათ ამერიკაში მცხოვრებ სსრკ-ის 
ხალხთა ემიგრაციას. თუმცა მათი მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა.

47. ხევი საქართველოს ჩრდილოეთი ისტორიული ტერიტორული ერთეულია, 
რომელიც საქართველოს მთელი ისტორიის მანძილზე უმნიშვნელოვნეს რეგიონს 
წარმოადგენდა. ხევში მდებარეობს დარიალის ხეობა, რომელიც ჩრდილოეთ 
კარიბჭედ იწოდებოდა ისტორულ წყაროებში. “ხევი მრავალმხრივ საყურადღებო 
კუთხეა, სხვა რომ არაფერი, იგი მდებარეობს საქართველოს სამხედრო გზაზე, 



127

ხოლო მის ფარგლებშივე შედის დარიალის კარიბჭე - ჩრდილოეთთან სამხრეთის 
დამაკაშირებელი სტრატეგიული პუნქტი. მხარის გეოგრაფიულმა მდებარეობამ 
განსაკუთრებული დატვირთვა შეიძინა საქართველოს დამოუკიდებლობის 
გამოცხადების შემდგომ. დარიალის ხეობასში მდებარეობს სასაზღვრო გამშვები 
პუნქტი, რომელიც ერთადერთი პირდაპირი მაკავშირებელია რუსეთის 
ფედერაციასთან, საიდანაც ხდება ტვირთების მიმოსვლა. პოლტიკურად 
გართულებული სიტუაცის გამო, საზღვარი ცამხრივად ჩაკეტილია, თუმცა, 
მიმოსვლა ინტენსიურია, რადგან სომხეთი სწორედ ამ არტერიით მარაგდება. 
მოხსენებაში განხილულია საძღვართან დაკავშირებული მატერიალური 
ინფრასტრუქტურა, მისი და საზღვრის მიმდებარედ განლაგებული ობიექტების 
სიმბოლური დატვირთვა.

48.  გამოქვეყნებულია.
49. მოხსნებაში გაანალიზებულია ანზორ ქალდანს წვლილი ეტნოგრაფიულ 

კვლევებში საქართველოსა და კავკასიაში. ა. ქალდანი  მუშობდა ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგის ინსტიტუტის კავკასიის 
ეთნოგრაფიის განყოფილებაში. 1974 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია 
თემაზე სვანეთის საცხოვრებელი კომპლექსები, (საკანდიდატო, 1974). 1990 წელს კი 
სადოქტორო დისერტაცია თემაზე - ცენტრალური კავკასიის მთიელთა კოშკური 
კულტურა (სადოქტორო დისერტაცია 1990). იგი წლების განმავლობაში 
ხელმძღვანლობდა ეთნოგრაფულ ექსპედიციებს. მისი რედაქტორობითა და 
ხელმძღვანელობით გამოიცა “ქართულ-კავკასიური ეთნოგრაფული შტუდიების” 
რამდენიმე ნაკეთი. იგი მუშაობდა საქართველოსა და ჩრდ. კავკასიის მთიანეთში 
და სწავლობდა ცენტრალური კავკასიის მთიელთა კოშკური კულტრისა და 
ქართულ-კავკასური კულტურულ-ისტორიული ურთიერთობის საკითხებს. იგი 
არის მრავალი სამეცნიერო ნაშრომის, მათ შორის სამი მონოგრაფიის ავტორი.მისი 
შრომა სათანადო ყურადღებას და ანალზს საჭიროებს.

50. საზღვრები, როგორც ადამიანთა საზოგადოების სიცრცითი ორგანიზაციის 
საშუალება ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო კაცობრიობისათვის. სსრკ-ს დაშლის 
შემდეგ, გლობალური ეკონომიკის არასტაბილურობამ და ტერორიზმთან 
დაკავშირებულმა უსაფრთხოების პრობლემებმა, კიდევ უფრო მეტი დატვირთვა 
შესძინა  საზღვრების კვლევას. სამხრეთ კავაკასის ქვეყნების წინაშე დადგა 
საზღვრების დემარკაციისა და დელიმიტაციის საკითხები. საზღვრები ერთი მხრივ 
განიხილება, როგორც გეოპოლოტიკური დაყოფის ინსტრუმენტი, თუმცა 
სახელმწიფოთაშორისი საზღვრე-ბის გარდა, დღეს სამეცნიერო ინტერესის 
სფეროშია მოქცეული კულტურული, სიმბოლური და სხვადასხვა ტიპის 
სოციალური საზღვრები. საზღვრები სულ უფრო ხშირად განიხილება იდენტობისა 
და ყოველდღიურობის დისკურსში. ეს ყველა საკიტხი იკვეთება სამხრეთ 
კავკასიასთან მიმართებით. სხვადასხვა სამეცნიერო-კვლევითი კითხვები 
უკავშირდება საზღვრების მნიშვნელობის ცვლილებას, ეკონომიკური კავშირების 
არსებობა-არარსებობას და მის რეგიონალურ განვითარებაზე გავლენას, 
ყოველდღიური ყოფისა და იდენტობის მიმართებას სასაზღვრო ზონაში და სხვა.

51. ჯავახეთის, როგორც სასაზღვრო ზონის სოციო-კულტურული მახასიათებლები და 
მათზე საზღვრის, როგორც ფიზიკური რეალიის, საზღვრისადმი 
დამოკიდებულების და საზღვრის ფუნქციონირების გავლენს კვლევა აქტუალური 
საკიტხია გამოყენებითი თვალსაზრისით. კვლევის შედეგად ცხადი ხდება 
მეტნაკლებად სრული სურათი თუ როგორია ჯავახეთის ყოფა გეოგრაფიული 
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საზღვრების კონცეპტუალურ, სიმბოლურ თუ წარმოსახვით საზღვრებთან 
მიმართების გათვალისწინებით. გამოკვეთილა საკვლევი კითხვები თუ როგორია 
საქართველოს სამხრეთ სასაზღვრო რეგიონის - ჯავახეთის სოციო-კულტურული 
ყოფა, რა გავლენას ახდენს მასზე სასაზღვრო ურთიერთოები, ქმნიან თუ არა 
საზღვრები სპეციფიკური ტიპის კულტურას და განვითარების რა ტენდენციები 
იკვეთება. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილე-ბულია პოსტსაბჭოთა 
პერიოდის სირთულეებსა და მათი გადაჭრის გზებზე.

52. 1992-1993 წლების საომარი მოქმედებებისა და აფხაზეთის ტერიტორიაზე 
ჩატარებული ეთნოწმენდის შემდგომ აფხაზეთის თვითგამოცხადებული 
რესპუბლიკის მესვეურებმა მათი პოლიტიკური მფარველის რუსეთის ფედერაციის 
მხარდაჭერით სცადეს არსებული ვთარების  ლეგტიმაცია. რაც მმართველი 
ელიტისათვის პოლიტიკურ აუცილებლობას წარმოადგენდა, როგორც 
საერთაშორისო თვალსაზრისით, ასევე საკუთარი მოსახლეობის იდენტობის 
მობილიზებისათვის. ამ გზაზე, სეპარატისტების ძირითად სტრატეგიად იქცა 
დემოკრატიული მდგომების გამოყენება არსით არადემოკრატიული ნაბიჯების 
გასამართლებლად. პოსტ-საბჭოთა სივრცეში გაჩენილი თვითგამოცხადებული 
პოლიტიკური ერთეულებისთვის საერთო მაასიათებლად ჩამოყალიბდა უკვე 
მომხდარი კონფლქტის დასაბუთება თვითგა-მორკვევის უფლებით და ამ 
მისწრაფების სადემონსტრაციოდ რეფერენდუმებისა და არჩევნების ჩატარება, 
რათა შედეგები გამოყენებულ ყოფილიყო სუვერენულობაზე პრეტენზიის 
დასასაბუთებლად და სუვერენულობის პერფორმანსისთვის. ტერმინი 
პერფორმაციული სუვერენიტეტი (მ. ბობიკი) გამოიყენება ისეთი დე ფაქტო 
ვითარების აღსაწერად, როდესაც ერთი მხრივ მართვის აპარატი “თამაშობს” 
ფუნქციების შესრულებას, და მეორე მხრივ, საზოგადოება, როგორც 
სუვერენიტეტის მფლობელი “ასრულებს” საკუთარ როლს (მოვალეობებს). ასეთ 
ვთარებასთან გვაქვს საქმე აფხაზეთში, სადაც თვალსაჩინოა მცდელობა რეალური 
დამოკიდებულება შეინიღბოს სახელწიფოებრიობის წარმოდგენით 
(პერფორმანსით): სახელწიფო ატრიბუტიკის დადგენის, სასაზღვრო 
ინფრასტრუქტურის გამართვის და სხვა გზით. მოხსენებაში განხილულია 
აფხაზეთის თვითგამოცხადებული, დე ფაქტო ერთეულის პერფორმაცული ბუნება.

53. სამედიცინო ანთროპოლოგია დღეს ანთროპოლოგიური მეცნიერების ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი დარგია. მისი კვლევის სფერო ფართოა. ამჯერად განვიხილავთ 
დაავადებებთან დაკავშირებულ ხალხურ ლექსიკას. ეს საკითხი ყურადღების 
გარეშე არ დარჩენიათ ქართველ მეცნიერებს. ამ საკითხს სწავლობდნენ ივ. 
ჯავახიშვილი, თ. სახოკია, ს. მაკალათია, ვ. ბარდაველიძე და სხვა. ამ ასპექტით 
მნიშვნელოვანი კვლევები ტარდება ქართველი ფილოლოგების, ენათმეცნიერებისა 
და სამედიცინო დარგის მუშაკთა მიერ. სხვადასხვა ენასა და კულტურაში 
დაავადების სახელწოდებას განსხვავებული ეტიმოლოგია აქვს. საქართველოში  
ყველაზე მეტად გავრცელებული სიტყვაა ავადმყოფობა, ნაკლებად გვხვდება 
ძველი ქართული - სენი. ავადმყოფობა და ავადმყოფი, როგორც ჩანს, დუალისტურ 
მსოფლმხედველობას ეფუძნება. ტრადიციულ მედიცინაში უნივერსალური თუ 
არა, საკმაოდ ფართოდ გავრცელებულია დაავადებათა სიმპტომების, 
ეტიმოლოგიის მიხედვით სახელდება. საინტერესოა ზოგიერთი ინფექციური 
დაავადების აღმნიშვნელი სიტყვები, რომლებიც დაავადბათა სიმპტომების 
თავისებური აღქმის გამოვლენასთან ერთად მათზე უძველესი წარმოდგენების 
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აღდგენის საშუალებას იძლევა. დაავადებებთან დაკავშირებული ხალხური 
ლექსიკა დააინტერესებს მეცნიერების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებს.

54. მოხსენებაში განხილულია დეკანოზ ბესარიონ ნიჟარაძის ეთნოგრაფიულ 
ჩანაწერებში დაცული ცნობები ტრადიციული ხალხური მედიცინის შესახებ. ბ. 
ნიჟარაძის თხზულებები თავმოყრილია წიგნში "ისტორიულ-ეთნოგრაფიული 
წერილები", მას ეკუთვნის გამოკვლევები სვანეთის ხელნაწერების შესახებ. მის 
შრომებში დაცულია ცნობები სვანეთში ხალხური ტრადიციული სამედიცინო 
კულტურის შესახებ. სამედიცინო ცოდნა და პრაქტიკა დაკავშირებული იყო 
რწმენა-წარმოდგენებთან. მოხსნებაში კლასიფიცირებული და 
სისტემატიზირებულია სვანეთში დადასტურე-ბული ხალხური მედიცინის 
მახასიათებლები.

55. ნაშრომში წარმოდგენილია ქართული სახიანი, ანუ დეკორატიული ნაბდების 
ორნამენტული თავისებურება. ნაჩვენებია ორნამენტის ჩასმის, თუ გამოყვანის 
სხვადასხვა ხერხი, ორნამენტის ცვლილება დროში, მისი სიმბოლური დატვირთვა.

56. ხევი – საქართველოს სასაზღვრო ისტორიულ-ეთნოგრაფიულ მხარე - 
საქართველოს ხანგრძლივი ისტორიის განმავლობაში მუდამ წარმოადგენდა 
სამეფო ხელისუფლების დასაყრდენ ერთგულ რეგიონს,  ერთეულს, რომელსაც 
ქვეყნის ჩრდილო საზრვრის კონკრეტული მონაკვეთის დაცვა ევალებოდა. ხევის 
ლოკალურ-ტერიტორიული ერთეული დღეს წარმოდგენილია ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტის სახით და განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ქვეყნის 
საზღვრის დაცვისა და ეკონომიკური ცირკულაციის კუთხით (სამხედრო გზა), 
ასევე, იგი მნიშვნელოვანია მასში შემონახული ეთნოგრაფიული თავისებურებების 
თვალსაზრისითაც. ხევის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარის შესახებ 
საყურადღებო ცნობებია დაცული შუასაუკუნეების წერილობით საისტორიო 
ძეგლებში, ადგილზე შექმნილ საისტორიო თხზულებაში (მაგალითად, გერგეტის 
ხევის სულთა მატიანეში) და  კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებში. 
უმდიდრესია ხევის ეთნოგრაფიული აღწერილობანიც, როგორც წყარო ამ მხარის 
ტრადიციული ყოფისა და კულტურის რეკონსტრუ-ირებისათვის, რაც დიდწილად 
ქმნის თანამედროვე სოციო-კულტურული პროცესების არაერთ სეგმენტს. 
ნაშრომის საკვლევი თემატიკაც სწორედ ამ კონკრეტული მიმართულებით 
დაიგეგმა: ეთნოანთროპოლოგიური კვლევის მეთოდებით  გამოვლენილიყო ხევის 
თანამედროვე ვითარება; ხევის როლი ამჟამინ-დელი საქართველოს ყოფაში; ხევის, 
როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე საზღვრისპირა რეგიონის 
ცხოვრებაში, ამ ფაქტით განპირობებული ლოკალური თავისებურებანი. აღწერილ 
იქნა ხევში არსებული სოციო-ეკონომიკური ვითარება, პრობლემატიკა, 
გამოვლინდა ჩვენს დროში მოქმედ ხალხურ დღეობათა კალენდარი და ნოვაციები. 
კვლევის არეალი განივრცო ხევის ისტორიულ მიწა-წყალზეც, რომელიც 
გასაბჭოების დროიდან მოქცეულია რსფსრ-ს შემადგენლობაში და გამოვლინდა იქ 
არსებული თანამედროვე სურათი – ეთნიკურ ქართველთა განსახლების არეალი, 
მათი პრობლემატიკა, ეთნიკური იდენტობის საკითხები.  

57. მოხსენებაში საუბარია მდინარე ფოცხოვისწყლის, რომელიც სათავეს თურქეთის 
რესპუბლიკაში იღებს და საქართველოს ტერიტორიაზე მიდინება ახალციხის 
მუნიციპალიტეტში, ხეობის მოსახლეობის ყოფა-ცხოვრებაზე და სოციო-
კულტურული მახასიათებლებზე.

58. ცნობილმა მეცნიერმა, დიმიტრი ბაქარძემ, სვანეთში 1860 წელს იმოგზაურა. ამ 
დროს ის მსახურობდა ქუთაისის გუბერნატორის კანცელარიაში. ამ 
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მოგზაურობისაკენ მეცნიერს უბიძგა ორმა გარემოებამ: ინტერესმა სვანეთის 
როლისადმი საქართველოს ისტორიაში და გეოგრაფიული საზოგადოებისაგან 
მიღებულმა დავალებამ – შეესწავლა სვანეთის ჯვარ-ხატებზე შესრულებული 
წარწერები. დიმიტრი ბაქრაძემ მოგზაურობა დაიწყო ქუთაისიადან 8 სექტემბერს 
და ის სვანეთში ავიდა სამეგრელოდან, სოფელ ჯვარიდან, მდინარე ენგურის 
ხეობით, ანუ ლენხერის გზით. დიმიტრი ბაქრაძის მოგზაურობის ამსახველი მასლა 
გამოქვეყნდა 1864 წელს (Бакрадзе Д., Сванетия, ЗКОИРГО, кн. V, Тифл., 1864.). 
დიმიტრი ბაქრაძის მოგზაურობის ამსხველი ტექსტი რუსულადაა დაწერილი, 
ეკლესიათა და ჯვარ-ხატთა წარწერები კი დედნის ენაზე, ანუ ქართულადაა 
წარმოდგენილი. ზუსტადაა დაფიქისრებული ტოპონიმთა ტრანსკრიფციაც. 
დიმიტრი ბაქრაძის ნაშრომი უმნიშვნელოვანესია სვანეთის ისტორიისა და 
კულტურის შესწავლისათვის, რადგანაც დიმიტრი ბაქრაძე XIX საუკუნის პირველი 
ქართველი სწავლულია, რომელიც უშუალო დაკვირვებით აღწერს სვანეთის 
სიძველეებსა და ყოფას. ცნობილია, რომ მის მოგზაურობას უსწრებდა რუსეთის 
იმპერიის რამდენიმე მოხელის აღწერილობანი ზემო სავნეთისა, მაგრამ მათგან 
დიმიტრი ბაქრაძეს გამოარჩევს დიდი ცოდნა საქართველოოს წასრულისა, 
სიყვარული შესასწავლი რეგიონისადმი და ობიექტურობა, რაც სძენს 
განსაკუთრებულ ფასს მის ნაშრომს. დიმიტრი ბაქრაძე ვრცლად მიმოიხილავს 
სავნეთის შესახებ არსებულ ბერძნულ და ქართულ წყაროებს, წარმოაჩენს სვანეთის 
საერისთავოსა და შემდგომ სამთავროს როლს შუა საუკუნეების სვანეთის ყოფაში. 
ნაშრომის მეორე ნაწილში აღწერს სვანეთის გზებს, სოფლებს, გეოგრაფიულ 
ლანდშაფტს, ეკლესიებს. მოგვითხრობს გელოვანთა და დადეშქელიანთა 
ისტორიებს. ეკელსიათა აღწერილობის დროს ყურადღებას ამხვილებს ტოპონიმზე, 
ეკლესიის არქიტექტურულ იერზე, მასში დაცულ სიწმინდეებზე, გადმოწერს 
წარწერებს. იხსენიებს ხელნაწერებს. მოგვითხრობს იმ დროისათვის სავნეთში 
მოღვაწე მღვდლებზე. 77 გარდა არქეოგრაფიული მასალისა, უძვირფასესია 
დიმიტრი ბაქრაძის მიერ აღწერილი ეთნოგრაფიული ვითარებაც. ფრიად 
მნიშვნელოვანია, რომ თანამედროვე ვითარების აღწერისას მეცნიერი ეყრდნობა 
ადგილობრივთა მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას და წარმოგვიჩენს მთხრობელთა 
მსოფლხედვას. მეცნიერი ადვილად ამოიცნობს სვანურ ყოფაში საერთო ქართული 
ვითარების ამსახველ სურათს. ის მიმოიხილავს დასახლების ფორმებს, სამეურნეო 
ყოფას, აღწერს რელიგიურ, საცხოვრებელ და თავდაცვით ნაგებობებს, სვანეთის 
ხალხურ რელიგიურ სისტემას, დღესასწაულებს, რწმენა-წარმოდგენებს, ხალხურ 
სიმღერებსა და ფერხულებს, ჩვეულებით სამართალს, სამოსს, სამკაულს, იარაღს, 
სვანთა ანთროპოლოგიურ ტიპს; წარმოაჩენს ქალთა მაღალ უფლებრივ 
მდგომარეობას. ყურადღებას ამახვილებს ისტორიული მეხსიერების საკითხებზე 
და მოგვითხრობს სვანთა დამოკიდებულებაზე წმიდა თამარ მეფის ხსოვნისადმი 
და აღწერს თამარ მეფის შესახებ არსებულ ადგილობრივ ლეგენდა-გადმოცემებს.

59. მოხსენებაში განხილულია სვანეთის წერილობით დოკუმენტთაგან ორი წყარო: 
სვანეთის სულთა პირველი და მეორე მატიანეები. გამოვლენილია სვანეთის 
საზოგადოების შუა საუკუეების ყოფითი მახასიათებლები: ტერიტორიული თემის, 
ხალხური თვითმმართველობის ფორმების, ჩვეულებითი სამართლის როლი 
ყოფაში. 

60. მოხსენებაში განხილულია „ქართლის ცხოვრება“, როგორც საქართველოს 
ისტორიისა და კულტურის რეპრეზენტაციისათვს მთავარი წყარო.
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61. ხალხური დღესასწაული „მარიობა“, რომელიც საფუძვლით ღვთისმშობლის 
მიძინების საეკლესიო დღესასწაულიდან მომდინარეა, ჯერ კიდევ გვხვდება 
თურქეთის ქართულ და სახლებებში. მიუხედავად იმისა, რომ დღეობა 
ტრანსფორმირებულია და დაკარგული აქვს რელიგიური შინაარსი, იგი, როგორც 
ქართული ხალხური დღეობა, გვევლინება თურქეთის ქართველთა ტრადიციული 
კულტურის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ფაქტად. თურქეთის ქართველთათვის 
„მარიობა“ წარმოადგენს ეთნიკური იდენტობის ერთ-ერთ თვალსაჩინო ნიშანს. 
„მარიობა“ შემოინახეს როგორც ტაო-კლარჯეთის ავტოქტონმა ქართველებმა 
(თანამედროვე ართვინისა და არზრუმის რეგიონები), ისე XIX საუკუნის ბოლო 
ოცწლეულიდან ოსმალეთის ცენტრალურ და შავიზღვისპირეთის მხარეებში 
გადასახლებულ ქართველთა შთამომავლებმაც თავიანთ კომპაქტურ 
დასახლებებში (მარმარილოს ზღვისა და შავიზღვისპირეთის რეგიონები). 
„მარიობას“ აღნიშნავენ ზაფხულობით. ზოგიერთ სოფელში მას იხსენიებენ 
პარალელური სახელით „შუამთობა“. ტერმინი და დღეობა „მარიობა“ შემონახულია 
მთელ იმერხევში, ზემო მაჭახელში, დევსქელისა და ბაგინისწყლის ხეობებში, 
შუახევში, ხებასა და მარადიდში, კატაფხიას ხეობაში, მურღულის ხეობაში, ორჯის, 
თხილაძის, ქართლას თემებში, პარხლისწყლის ხეობის ქართულ სოფლებში და 
სხვა. დაკარგულია ამ დღეობის თანმხლები ტრადიციული ქართული ხალხური 
საკარნავალო რიტუალებიც. მიუხედავად სრულიად ახლებური ფორმატისა, 
ბოღაზქოის „მარიობა“ გვევლინება ადგილობრივ ქართველთა ქართული 
იდენტობის მნიშვნელოვან გამოხატულებად. სწორედ ამ კუთხით ვლინდება მისი 
განსაკუთრებული არსი და დანიშნულება.

62. დალის ხეობა საქართველოს ერთ-ერთი ლოკალურ-ტერიტორიული თემია 
(ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მიკრორეგიონია). ადმინისტრაციაულად ის მოიცავს 
გულრიფშის რაიონის ნაწილს. ამჟამად ოკუპირებულია (2008 წლიდან). დალის 
ხეობის შესახებ მრავალფეროვანი საისტორიო წყაროები შემოგვენახა, რომელთა 
ადრეული ქრონოლოგია ანტიკურ ხანამდე ჩადის, შემდეგი ნაწილი კი მოიცავს 
ადრეულ, განვითარებულ და გვიან შუასაუკუნეებს და შემდეგ უკვე ახალი და 
უახლესი პერიოდის ამსახველ მასალას. დალის ხეობის პარალელური სახელებია 
„აფხაზეთის სვანეთი“, კოდორის ხეობა.  მკვიდრი ქართველი მოსახლეობა ამ 
მხარეში ოდითგან ცხოვრობდა, რაც დასტურდება უცხოური და ქართული 
საისტორიო წყაროებით, არქეოლოგიური და ეთნოგრაფიული მასალით. 
ოკუპაციამდე დალის ხეობა მჭიდროდ იყო დასახლებული ქართველებით და აქ 
არსებობდა განვითარებული სოფლები, რომელთა სოციო-კულტურული 
მახასიათებლების კვლევა იყო ჩემი მიზანი. ბოლო სამეცნიერო საველე კველვას ამ 
მხარეში სწორედ 2008 წლის ზაფხულში ვატარებდი. ადგილობრივნი გმირულად 
იცავდნენ მშობლიურ მხარეს და თითქმის ყოველი ოჯახიდან იყო თავგანწირვის 
მაგალითები და მსხვერპლი, რის ფასადაც მათ 2008 წლამდე დაიცვეს მხარე 
ოკუპანტთაგან. სამწუხაროდ, ხელისუფლებამ განაიარაღა ადგილობრივნი და 
რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის ომის შემდეგ დალის ხეობა დატოვეს 
საქართველოს შეიარაღებულმა ნაწილებმა. განიარაღებულმა ქართველებმაც ვეღარ 
შეძლეს მშობლიური მხარის დაცვა. მოსახლეობა, იქცა დევნილად, იქაურობა 
თითქმის დაიცალა მკვიდრი მოსახლეობისაგან. დევნილნი განსახლდნენ 
საქართველოს სხვადასხვა მხარეში (თბილისი, თეთრიწყარო, წყალტუბო, 
ქუთაისი). ბოლო ხანებში დევნილთა მცირე ჯგუფი დაუბრუნდა მშობლიურ მიწა-
წყალს. დევნილთა ადაპტაცია ახალ საცხოვრისთან იყო უაღრესად რთული და მათ 
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არაერთი პრობლემის გადალახვა მოუწიათ. დალის ხეობის ქართველთა 
ტრადიციული ყოფა მსგავსია სვანეთის ეთნოგრაფიული მახასიათებლებისა, 
რადგან აქ, ძირითადად, ქართველთა სვანური ჯგუფი სახლობდა. დალის ხეობის 
დასახლების ტიპი, განსახლების არეალის სოციალური ფორმატი პარალელსს 
ჰპოვებს მეზობელი ჭუბერის თემის სოციო-კულტურულ მახასიათებლებთან. 
დალის ხეობის სოფლებში შემონახული იყო მეურნეობის წარმართვის კლასიკური 
მთური ქართული ფორმები. მეურნეობის მთავარ დარგს წარმოადგენდა 
მიწათმოქმედება და მესაქონლეობა.  დალის ხეობის მკვიდრმა მოსახლეობამ 
შემოინახა ტრადიციულ ქართულ ხალხურ დღეობათა ის კალენდარი, რომელიც 
სვანეთში მოქმედებდა. დალის მხარეში ჯერ კიდევ არსებობდა  ტრადიციული 
ქართული სამართლის სვანური ვარიაციის (ჩვეულებითი სამართლის სახით) 
არაერთი ელემენტი, რომელთა სიცოცხლისუნა-რიანობა თვალსაჩინოა დევნილთა 
ყოფაშიც. დალის ხეობის მაკრო და მიკრო ტოპონიმები არაერთი ისტორიული 
ეპოქის ანარეკლს შეიცავს და აქ შემონახულ ლეგენდა-გადმოცემებში იკვეთება 
ისტორიული განვითარების დინამიკის ამსახველი ინფრომაცია. აღსანიშნავია, რომ 
ადგილობრივი კულტურულ-სამეურნეო ტიპი სრულად თანხვდება იმ ძირითად 
ნიშნებს, რითაც გამორჩეულია სვანეთის ტრადიციული ქართული ხალხური 
კულტურა. დევნილ დალის ხეობელთა თვალსაჩინო სულიერ და სოციალურ 
ცენტრად ჩამოყალიბდა თბილისში არსებული კოდორის ხეობის მამათა 
მონასტერი, სადაც იკრიბებიან დიდ დღესასწაულებსა თუ სახვადასხვა 
სოციალური პრობლემის გადაწყვეტისათვის. 

63. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ რელიგიამ და რელიგიურობამ ქვეყნის 
მასშტაბით განსაკუთრებული დატვირთვა შეიძინა. საჯარო სივრცეში რელიგიური 
ხილვადობა სოციალური და პოლიტიკური პროცესის ნაწილად იქცა. ყოფილ 
სოციალისტურ ქალაქში, რომლის მოსახლეობა 120 000-ს არ აღემატება, მასიურად 
მიმდინარეობს მართლმადიდებლური ტაძრების მშენებლობა, დღეისათვის 
რუსთავში 25 ზე მეტი მოქმედი ეკლესია და ნაწილი კიდევ შენდება. რუსთავის 
პრაქტიკულად ყველა უბანში გვხდება მართლმადიდებლური ეკლესია. ამის 
პარალელურად ჩნდება ეზოს სამლოცველოები. ეზოს სამლოცველოების მოწყობა 
შეიძლება ითქვას, რომ მართლმადიდებლური ტაძრების მშენებლობის 
პარალელური პროცესია, რომელიც სამეზობლო თემის ინიციტივითა და 
ფინანსებით ხორციელდება. ეზოს სამლოცველოების მოწყობამ 2000-იანი 
წლებიდან მასიური ხასიათი მიიღი და დღემდე გრძელდება. სამლოცველოების 
მოწყობას სპონტანური ხასიათი აქვს და ერთმანეთისგან განსხვავდება როგორც 
ფორმით ისე დასახელებით. ცალკეული მათგანის მშენებლობა კერძო ხასიათი 
გააჩნია და სამეზობლოს ორგანიზებით ხორციელდება. მთავარი კითხვა ამ 
სამლოცველოებთან დაკაშირებით მათ დანიშნულებასა და მიზნობრიობის ახსნას 
უკავშირდება, რატომ აწყობს სამეზობლო თემი სამლოცველოს ეზოებში? ეზოს 
სამლოცველოების მოწყობით ხდება თუ არა საჯარო სივრცეების საკრალიზაცია 
თუ ამ ფორმით ვხვდებით სამლოცველო ადგილების ერთგვარ 
დესაკრალიზაცია/პროფანაციას? ასევე საინტერესო ხდება თუ არა ამ ფორმით 
რელიგიის/სულიერების დემოკრატიზაცია? თამარ დრაგაძემ ემილ დიურკჰეიმის 
კლასიკად ქცეული ოპოზიცია საკრალური და პროფანული საბჭოთა ეპოქაში 
რელიგიის დომესტიკაციის კონტექსტში განაზოგადა, როგორც რელიგიის საჯარო 
სივრციდან გასვლის ფორმა. მებრძოლი ათეიზმის პირობებში რელიგიამ გარე 
სივრციდან პირად, საშინაო სივრცეში გადაინაცვლა. ამას მოჰყვა საკრალური 
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ველის გაფართოვება, რაც საბჭოთა რეალობის თავისებურ პარადოქსადაც 
შეიძლება ჩაითვალოს. რელიგიური რიტუალების მართვაში მონაწილეობდნენ 
არასამღვდელო პირებიც. რაც შეეხება, პოსტსოციალისტურ პერიოდში 
რელიგიურობით გატაცებას თ. დრაგაძე მას კომუნისტური კოლონიალური 
სტრუქტურებისგან განთავისუფლების მცდელობას უკავშირებს, ხოლო 
რელიგიურ პრაქტიკაზე არსებით გავლენას, მისი აზრით, ეროვნულობის გაგება 
ახდენს. საკრალური ველის გაფართოვება მოქალაქეების მხრიდან და ეროვნული 
ნიშნით სალოცავის გამოყოფა პოსტსოციალისტურ ქალაქში საჯარო სივრცის 
მართვის ახალ გამოცდილებას ქმნის. ამას ემატება ლოკალური თემის 
საჭიროებებზე სალოცავების მორგება.

64. კოვიდ პანდემია, როგორც გლობალური მოვლენა, საზოგადოებრივი ცხოვრების 
პრაქტიკულად ყველა სფეროს შეეხო და შეიძლება ითქვა, რომ კიდევ უფრო კარგად 
დაგვანახა სირთულეები გამოწვევები და შესაძლებლობებიც, რომლის წინაშეც 
ჩვენი, თანამედროვე საზოგადოება დგას. ყველაზე მძიმედ პანდემიის შეზღუდვები 
ხელოვანი ადამიანების საქმიანობაზე აისახა. ადამიანთა ჯგუფი რომელიც 
კულტურულ ელიტას წარმოადგენდა საზოგადოებაში, შეიძლება ითქვას, რომ 
ერთ-ერთი ყველაზე დაუცველი და მარგინალიზებული აღმოჩნდა პანდემიის 
პირობებში. თითქმის, ან მთლიანად შეიზღუდა წარმოდგენები, კონცერტები და 
სპექტაკლები. დაიხურა საგამოფენო სივრცეები, აღარ ეწყობოდა ჩვენებები. ამავე 
დროს პანდემია იქცა თავისებურ შემოქმედებით შთაგონების წყაროდ ცალკეული 
ინდივიდისა თუ ადამიანთა ჯგუფებისათვის. ძალიან ბევრი ადამიანისათვის 
პანდემია მხატვრული შემოქმედების ნაწილადაც იქცა. მოხსენებაში საუბარი იქნება 
როგორ აისახა შემოქმედი ადამიანების ცხოვრებაზე პანდემიის პერიოდი, როგორ 
და რად გარდაიქმნა მათთვის გლობალური გამოწვევა. წარმოდგენილი მოხსენება 
იქნება მცდელობა საკითხის დაყენებისა, თუ როგორ იქცევა გლობალური პანდემია 
კულტურულ ფენომენად, როგორ მოხდა მისი თარგმნა შემოქმედებით ენაზე. აქვე 
დგას საკითხი, როგორ უნდა შევისწავლოთ პანდემია, როგორც კულტურული 
ფენომენი და რა შესაძლებლობებს გვთავაზობს მისი ანალიტიკურ კატეგორიად 
ქცევა რა სირთულეებს უკავშირდება შესაბამისად. მოხსენებაში განხილული იქნება 
მაგალითები, თუ როგორ აღიქვეს ქართული ხელოვნების წარმომადგენლებმა 
პანდემია და როგორ ასახეს ის საკუთარ შემოქმედებაში. ასევე შევეხები 
მეთოდოლოგიურ საკითხებს, რომელიც ამ თემის კვლევისათვის საჭიროებს 
მოდიფიკაციას. ამგვარად, პრეზენტაციაში, შევეცდები გავარკვიო და ვაჩვენო, 
როგორ აისახა ქართველი ხელოვანი ადამიანების შემოქმედებაში პანდემია და რა 
გამოცდილება შექმნა საქართველომ ამ თვალსაზრისით.

65. კოვიდ პანდემიამ, როგორც ტოტალურმა მოვლენამ, საგულისხმო გავლენა იქონია 
ადამიანთა მოღვაწეობის ყველა სფეროზე, მათ შორის აკადემიურ გარემოზე. 
როდესაც ვსაუბრობ ქართულ აკადემიურ გარემოზე, ამ შეთხვევაში ვგულისხმობ, 
მხოლოდ სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებათა სფეროში მოღვაწე 
მკვლევართა გარკვეულ ჯგუფს. მოცემული მოხსენება წარმოადგენს დიდი 
საკვლევი პროექტის ნაწილს, რომლის მიზანია პანდემიის გავლენის გაანალიზება 
ქართულ საზოგადოებაზე. მოცემულ მოხსენებაში წარმოვადგენ 
ანთროპოლოგიური კვლევის წინასწარ შედეგებს. კონკრეტული კველვა მიზნად 
ისახავდა, იმის გარკვევას თუ როგორ უპასუხა არსებულ გამოწვევებს ქართულმა 
აკადემიურმა საზოგადოებამ. როგორი იყო საზოგადოების აღქმა, კრიტიკულ 
მომენტში, ზოგადად აკადემიისა და ექსპერტული ცოდნის მიმართ. ამ შეთხვევაში 
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საინტერესოა რამდენად გააქტიურდა არსებული სამეცნიერო ცოდნა და 
გამოცდილება ეპიდემიებთან, დაავადებებთან და სხვადასხვა ტიპის კრიზისთან 
კავშირში. ჩემი კვლევის საგანია, იმის დადგენა თუ რამდენად გაიზარდა 
საზოგადოება ში ინტერესი ზოგადად სამეცნიერო კვლევებისა და აკადემიური 
ცოდნის მიმართ და თავად მეცნიერების დაინტერესება როგორ ჩამოყალიბდა 
კონკრეტული საკითხების მიმართ. ამავე კვლევის ნაწილია იმ მედიუმების კვლევა, 
რომლებმა არსებული აკადემიური ცოდნა უფრო ფართო საზოგადოებამდე უნდა 
მიიტანონ. მოცემული კვლევის ფარგლებ ში განვიხილავ მეცნიერთა სტრატეგიებს 
პანდემიასთან ადაპტაციის კუთხითაც, საინტერესოა თუ როგორ მოხერხდა 
შეზღუდვების პირობებ ში მიმდინარე კვლევების წარმოება, განსაკუთრებით, მაშინ 
როცა კვლევა საველე სამუ შაოებსაც მოიცავს. როგორ მოხდა ტექნოლოგიების 
გამოყენება ეთნოგრაფიული კვლევის პირობებში. კვლევისათვის შევარჩიე 
მეცნიერთა ჯგუფი, რომლებთან უშუალო გამოკითხვის მეთოდით მოვიპოვე 
შესაბამისი ინფორმაცია; ასევე გავაანალიზე ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ 
დაფინანსებული პროექტების კონტექსტები სოციალურ და ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა მიმართულებით; მოვახდინე სოციალური მედიის კვლევა, 
კონკრეტული ინტერესების გათვალისწინებით. ამ კვლევისათვის განვიხილავ, 
რამდენიმე ოფიციალურ მედია საშუალების საინფორმაციო პოლიტიკასაც და მასში 
ასახულ ინტელექტუალურ, აკადემიურ ცოდნას ეპიდემიების თუ ზოგადად 
კრიზისული ვითარების შესახებ. კვლევისა და პრეზენტაციის ნაწილი იქნება, ასევე, 
ავტო რეფლექსიაც, ვინაიდან კონკრეტული კვლევის იდეა, სწორედ პანდემიას უკავ 
შირდება. მოხსენება ში დასკვნის სახით წარმოვადგენ კვლევის მნი შვნელოვან 
შედეგებს, რომელიც მიმართული იქნება ახსნას თუ როგორი იყო ქართული 
აკადემიის პასუხი პანდემიასთან მიმართებით და რა შეცვალა სამომავლო 
კვლევებთან მიმართებაში არსებულმა გამოწვევამ, როგორც შინაარსის, ისე მისი 
შედეგების დისემინაციის კუთხით.

66. ნაშრომი ეხება თურქეთში მცხოვრებ ეთნიკურ ქართველთა ეთნიკური 
ცნობიერების პრობლემას, რომელიც ეყრდნობა წლების განმავლობაში ავტორის 
მიერ შეკრებილ ეთნოგრაფიულ მასალებს, როგორც ტაო-კლარჯეთში, ისე 
მარმარილოსა და შავი ზღვის რეგიონებში. გაირკვა, რომ ქართველთა ერთ ნაწილს 
ეთნიკური ცნობიერება აღარ შემორჩა, მაგრამ ამ მოსახლეობის საკმაოდ დიდი 
ნაწილი დღესაც ქართველად მიიჩნევს თავს. შეიმჩნევა ერთი გარემოება, ქართულს 
ფლობენ ასაკოვანი ადამიანები, ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი კი მშობლიური 
ენისაგან გაუცხოვებულია. მიზეზი არის ქალაქებში საცხოვრებლად გადასვლა, 
საინფორმაციო საშუალებანი. თუმცა ეს ხელს არ უშლის უმეტეს მათგანს 
შეინარჩუნონ ეთნიკური ცნობიერება.

67. ნაშრომი ეხება ქართველ ებრაელებს, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში 
საქართველოში ცხოვრობდნენ და მთელი რიგი ტრადიციებით არ 
განსხვავდებოიდნენ ქართველებისაგან. ცნობილია, რომ ებრაელებს მთელ 
მსოფლიოში მე-18-მე-19 საუკუნეების მიჯნამდე მემკვიდრეობითი სახელი 
(გვარსახელი) არ ჰქონდათ. გამონაკლისს ქართველი ებრაელები შეადგენდნენ. 
ახსნილია ამის მიზეზები - ისინი საქართველოში გეტოებში კი არ ცხოვრობდნენ, 
არამედ ჩართული იყვნენ ქართულ სოციალურ სტრუქტურაში, ისეთივე ყმები 
იყვნენ ქართველი თავად-აზნაურებისა, როგორც ქართველები. ქართველ 
ებრაელების გვარები ძირითადად -შილი სუფიქსით ბოლოვდებოდა, თუმცა 
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გვხვდება -ძე და -ელ ფორმატიანი გვარსახელებიც, გარკვეულია ზოგიერთი გვარის 
ისტორია.

68. რადგან აფხაზეთისა და აფხაზების შესახებ ცნობები ბევრისთვის უცნობი იყო, 
მოკლედ გავაცანი აფხაზების ვინაობის, მათი მიგრაციის, ყოფა-ცხოვრების, 
ფოლკლორის მნიშვნელოვანი მომენტები. დავადასტურე წყაროების გამოყენებით 
და მრავალფეროვანი სამეცნიერო ლიტერატურით. გავაკრიტიკე მეფის რუსეთის 
წარმომადგენელთა სტატიები, რომელიც იბეჭდებოდა საქართველოში რუსულ 
ენაზე, სხვადასხვა ჟურნალ-გაზეთებში. გავაცანი თანამედროვე აფხაზთა 
ჩამოსახლების (XV ს. 70-იანი წლების) მასალები.

69. კავკასიის რეგიონში შავი ჭირის ისტორიის უკეთ შესწავლის მიზნით გამოიყო დნმ-
ი კბილებიდან. გენეტიკური კვლევისათვის გამოვიყენეთ მასალა, რომელიც 
დაცულია თსუ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის ანთროპოლოგიური კვლევების ლაბორატორიაში. გამოკვლეული 71 
ინდივიდისაგან (გვიანი შუა საუკუნეები)  მხოლოდ ერთ მდედრობითი სქესის 
ინდივიდში, იყო შენახული Y. pestis-ის დნმ ( Guellil et al., 2020). Y. pestis-ის დნმ-ი 
გამოიყო მაისტში (ჩეჩნეთი, ჩრდილო კავკასია, რუსეთი) აღმოჩენილი თავის 
ქალადან, რომელიც არის ჩეჩნების სერიის 25 ადამიანის კრანიალური კოლექციის 
ნაწილი. ამ თავის ქალაზე აღენიშნება კრიბრა ორბიტალია, კარიესი და დიდი 
შეხორცებული ტრავმა შუბლის ძვალზე (Guellil et al. 2020). Y. pestis - ის შტამის 
ფილოგენეზი ვარაუდობს, რომ ქალი გარდაიცვალა შავი ჭირისგან მე -18 
საუკუნეში (Guellil et al. 2020; Bramanti et al. 2021; Spyrou et al. 2022). CHE1-ის შტამი, 
ისევე როგორც ყველა სხვა უძველესი შტამი, გადაშენებულია. კავკასიის 
რეზერვუარებში ამჟამად არსებული თანამედროვე შტამები (0.PE2, 2.MED0 და 
2.MED1; Pirasenko et al. 2021) განსხვავდება უძველესისგან და მოთავსებულია 
ფილოგენეტიკური ხის სხვა ტოტებზე. მიუხედავად იმისა, რომ 0.PE2 არის 
ბაზალური (0 ტოტზე), CHE1-ის და 2.MED0-ისა და 2.MED1-ის უახლესი საერთო 
წინაპარი წარმოდგენილია ეგრეთ წოდებული "დიდი აფეთქებით", რამაც წარმოშვა 
ტოტები 1-დან 4-მდე. „დიდი აფეთქება“ ახლახან დათარიღდა 1330-იანი წლებით, 
ისიკ-კულიდან კარგად დათარიღებული ნიმუშების ანალიზის საფუძველზე 
(Spyrou et al. 2022) და აღნიშნავს შავი სიკვდილის დაწყებას. საინტერესოა, რომ 
კიდევ ერთი შტამი კავკასიიდან, DA147, რომელიც თავდაპირველად იყო 
განმარტებული, როგორც საბაზისო შავი ჭირის პირველი პანდემიისთვის 
(Damgaard et a. 2018), მის სანაცვლოდ მოათავსეს Keller et al. (2019) "დიდი 
აფეთქების" გარშემო. CHE1 - ის კლასტერები შტამებით დონის როსტოვიდან 
(რუსეთი, 1762-1773) და შტამებით მარსელიდან (საფრანგეთი), რომლებიც 
იმპორტირებულია სირიიდან 1720 წელს (Morozova et al. 2020; Bos et al. 2016; Guellil 
et al. 2020; Bramanti et al. 2021; Spyrou et al. 2022). უფრო ბაზალურად, მაგრამ 
მონათესავედ, ჩვენ ვხედავთ შტამს სკანდინავიიდან, რომელიც შემოტანილი იყო 
ოსმალეთის იმპერიიდან მე-18 საუკუნის დასაწყისში. (Guellil et al. 2020), შტამს 
აზოვიდან (რუსეთი, მე-17-18 ს.; Morozova et al. 2020) და შტამებს ლონდონიდან (მე-
17 საუკუნე; Spyrou 2019). შტამების ეს ჯგუფი, შესაძლოა, წარმოიშვა იგივე 
რეზერვუარიდან, რომელიც ჩვენ ვივარაუდეთ, რომ მდებარეობდა იმ 
ტერიტორიაზე, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს კავკასიას. Y. pestis-ის დინამიკა ამ 
რეგიონში, წინაისტორიიდან გამომდინარე, ვარაუდობს სხვადასხვა შტამების 
თანაარსებობას ან ჩანაცვლებას დროთა განმავლობაში (Guellil et al. 2020). Y. pestis - 
ის ყოველი უძველესმა გენომმა, განსაკუთრებით თუ ცნობილია მისი წარმოშობა და 
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შესაძლებელია დათარიღება, შეიძლება ხელი შეგვიწყოს, რათა უკეთ გავიგოთ,თუ 
როგორ ვითარდებოდა და ვრცელდებოდა შავი ჭირი წარსულში.

70. სამხრეთ კავკასია იყო კულტურული ინოვაციების ცენტრი დასავლეთ ევრაზიაში 
მთელი პრეისტორიის მანძილზე და დიდ ინტერესს იწვევს მისი რთული 
პოპულაციის ისტორია ადრეული ჰოლოცენიდან ბრინჯაოს ხანამდე. შემდგომ 
ისტორიულ პერიოდებში, დაახლოებით ძვ. წ. 1000 წლიდან, მნიშვნელოვანმა 
სოციალურმა ცვლილებებმა განაპირობა ენობრივი დივერსიფიკაცია კოლხეთისა 
და იბერიის სამეფოების პირველი სახელმწიფოების ჩამოყალიბება თანამედროვე 
საქართველოს ტერიტორიაზე. ამ პერიოდის განმავლობაში დასავლეთით შავი 
ზღვის სანაპიროზე ბერძნული კოლონიები შეიქმნა, ხოლო სამხრეთით 
გაურკვეველია სპარსეთის მიდიის იმპერიის კოლხეთზე ბატონობის ფარგლები. IV 
საუკუნეში იბერიის სამეფო იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც მიიღო ქრისტიანობა. 
მოგვიანებით, მიგრაციის პერიოდში (ადრეული შუა საუკუნეები) 
დადასტურებულია, სხვადასხვა ჯგუფების არსებობა ცენტრალური აზიიდან და 
აღმოსავლეთ ევროპიდან (მაგ. ალანები, ჰუნები და მონღოლები) თავის ქალას 
ხელოვნური დეფორმაციებით დასტურდება. იმის გასაგებად, გენთა სხვადასხვა 
ნაკადი თუ როგორ აისახება თანამედროვე საქართველოს მოსახლეობის 
გენეტიკაში, ჩვენ შევისწავლეთ საქართველოს ტერიტორიიდან მოპოვებული 200 
ნიმუში ადრე ბრინჯაოდან დაწყებული ადრე შუა საუკუნეების ჩათვლით.  ეს 
კავკასიაში ისტორიული პერიოდების ფართომასშტაბიანი დნმ ანალიზის პირველი 
შემთხვევაა. ჩვენმა ანალიზმა გამოავლინა გენეტიკური უწყვეტობის უკიდურესად 
მაღალი ხარისხი სამ ათასწლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში. ფონური 
ნათესაობის გაანალიზებისას აღმოვაჩინეთ, რომ მცირე რაოდენობის ბრინჯაოს 
მესაქონლე მოსახლეობისაგან განსხვავებით, მოგვიანებით მოსახლეობის 
რიცხოვნობა უფრო დიდი იყო. ეს სტაბილურობა, ერწყმის  არალოკალური 
გენეტიკურ მცირე ნაწილთან, რაც  რკინის ხანის ევროპის მსგავს მონაცემებს 
შეესაბამება. გენომის შედარებით დიდი და მაღალი დაფარვის მონაცემებმა მოგვცა 
საშუალება გამოგვეყენებინა უახლესი სტატისტიკური მეთოდები და შეგვესწავლა 
ჰაპლოტიპის სტრუქტურა ერთმანეთისგან რამდენიმე კილომეტრის მანძილზე 
დამარხულ ადამიანებში. საბოლოოდ, დავადგინეთ, რომ ადრეული შუა 
საუკუნეების ერთ-ერთი მოგრძო თავის ქალა გენეტიკურად ცენტრალური 
აზიიდან იყო, რაც გვიჩვენებს, რომ ეს კულტურული პრაქტიკა, დაკავშირებულია 
ადამიანის მიგრაციებთან.

71. მეცნიერების განვითარებით და კვლევის ახალი მეთოდებით უფრო მეტად 
გაიზარდა ინტერესი მტკვარ-არაქსის კულტურის მიმართ. მას დღემდე 
განსაკუთრებული ადგილი უკავია, ვინაიდან არც ერთ კავკასიურ კულტურას არ 
ჰქონია ასეთი ფართო გავრცელება და არსებობის დრო. სამხრეთ კავკასიის 
კლიმატური პირობები იდენტიფიცირებულია მეოცე საუკუნის 70-იანი წლებიდან 
დღემდე გეოლოგიური მონაკვეთებისა და არქეოლოგიური მასალების შესწავლით 
მიღებული მდიდარი პალინოლოგიური მასალის საფუძველზე.  გამოვლინდა 
კლიმატური დათბობისა და გაგრილების რამდენიმე პერიოდი ბოლო 10 000 წლის 
განმავლობაში. ინდიკატორებად გვევლინება სითბოს მოყვარული მცენარეები, 
როგორიცაა წაბლი, მუხა, ცაცხვი, ძელქვა და ა.შ. პალინოლოგიური და 
პალეონტოლოგიური მონაცემები მიუთითებს, რომ დათბობას გლობალური 
ხასიათი ჰქონდა და მოიცავდა სამხრეთ კავკასიას, სამხრეთ ევროპასა და მცირე 
აზიას. პალინოლოგიური მონაცემების საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ 
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ტემპერატურის ოპტიმალური და მტკვარ-არაქსის კულტურის გაჩენა და 
განვითარება სამხრეთ კავკასიაში გლობალური დათბობის პირობებში მოხდა. 
საქართველოს აღმოსავლეთ და სამხრეთ რაიონების დაბლობში ჰავა ცხელი და 
ნოტიო იყო, მთაში - თბილი და ნოტიო, რაც ხელს უწყობდა მაღალმთიანეთში 
მევენახეობის განვითარებას. სამხრეთ საქართველოს მთიან რეგიონებში სოფლის 
მეურნეობის მძლავრ განვითარებას, გარდა კლიმატური პირობებისა, ხელს 
უწყობდა ნაყოფიერი ნიადაგი, მდიდარი მცენარეულობა და კარგად 
განვითარებული ჰიდროგრაფიული ქსელი. ზოგადად, ადრებრინჯაოს ხანის 
საქართველოს მოსახლეობას ახასიათებს დოლიქოკრანია, მაღალი ქალას სარქველი, 
სახისა და თავის ქალას გრძელი ფუძე, საშუალო სიგანის შუბლი, სახის საშუალო 
სიმაღლე, სახე ზემო ნაწილში განიერი და შუა ნაწილში - საშუალო. ცხვირი 
მკვეთრად წარზიდული, საშუალო სიმაღლისა და სიგანის ორბიტები, საშუალო 
სიგანის ყვრიმალთაშუა დიამეტრი, სახე მკვეთრად პროფილირებული 
ჰორიზონტალურ სიბრტყეში, ეშვის ფოსო - დიდი. ნიშანთა ეს კომპლექსი ძალიან 
დიდი ხნის განმავლობაში იყო დამახასიათებელი საქართველოს 
მოსახლეობისთვის. ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ ბრინჯაოს ხანის მოსახლეობა 
პირდაპირი მნიშვნელობით ერთგვაროვანი არ იყო. პარალელურად, ძირითად 
პოპულაციასთან ერთად, რომელსაც ახასიათებს დოლიქოკრანიული თავის ქალას 
ფორმა და ზემოთ ჩამოთვლილი მახასიათებლების კომპლექსი, ამ ეპოქაში უკვე 
გამოვლინდა პოპულაციებში მეზოკრანიალური და ბრაქიკრანიალური თავის 
ქალას ფორმები. ბრაქიკრანიალური თავის ქალა ნაკლებად პოლიმორფული იყო, 
ვიდრე დოლიქოკრანიული. ამ პოპულაციის პოლიმორფიზმი გამოვლინდა სახის 
სრული სიმაღლის, შუბლის ყველაზე მცირე სიგანის, ჰორიზონტალური 
პროფილის კუთხეების განაწილების და ძალიან მაღალი სიმოტიკური და 
დაკრიალური ინდექსების მიხედვით. საქართველოს ტერიტო-რიიდან მიღებული 
მასალები კავკასიისა და დასავლეთ აზიის ზოგიერთი სინქრონული სერიებისგან 
განსხვავდება ცხვირის უნაგირის სიმაღლით, რაც მათ სპეციფიკურ, ლოკალურ 
ხასიათს ანიჭებს. კოლაგენზე გაზომილი ნახშირბადისა და აზოტის სტაბილური 
იზოტოპების თანაფარდობა ერთ-ერთი ყველაზე შესაფერისი მაჩვენებელია კვების 
მახასიათებლების ზუსტად განსაზღვრისთვის და საკვების ცილების (ხმელეთის, 
საზღვაო) ბუნებისა და მათი ტროფიკული დონის (მცენარეები, ხორცი) ბუნების 
შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისთვის. დიეტა ადამიანის სიცოცხლის ბოლო 10-15 
წლის განმავლობაში. სამხრეთ საქართველოს KA თემისადმი მრავალპროქსიული 
მიდგომა ხაზს უსვამდა ჰომოგენურ დიეტას, რომელიც დაფუძნებულია შინაური 
ბალახისმჭამელი ცილების (ხორცი/რძე) და მარცვლეულის C3 ცილების შერეულ 
მიღებაზე, ასევე მტკნარი წყლის თევზის სავარაუდო მიღებაზე. კრანიოლოგიური 
კოლექციების შევსება და სხვადასხვა სამეცნიერო დისციპლინების (არქეოლოგია, 
პალეოანთროპოლოგია, პალეოდემოგრაფია, პალინოლოგია, პალეოდიეტა, პალეო 
დნმ, პალეოეკოლოგია, Sr იზოტოპები) მონაცემთა ყოვლის-მომცველი ანალიზი 
საშუალებას მოგცემს ვუპასუხოთ ბევრ გადაუჭრელ კითხვას.

 8. 2. უცხოეთში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი

1. ლევან გორდეზიანი; Some Thoughts on Urartian ḫa(i)u-. Urartu and Beyond. Improvement 
and Interaction in the Iron Age Highlands; 7-9 აააააააააა, ააააა ააააააა, ააააააა.
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2. ნანა ბახსოლიანი; The Paradigm of Force in Theory and Practice of International 
Relations; 23-25 ივნისი (ICPOEC 13), Marmara University, თურქეთი.

3. ნანა ბახსოლიანი, რ. პერტია; Mechanisms of implementation of Russian soft power in 
Georgia and existing challenges; 21-22 ააააააააა, Fenerbahce University, თურქეთი.

4. ნანა ბახსოლიანი; At the Origins of Russian Eurasianism; 26-27 ააააააააა (CUDES 2022), 
აააააააა, ააააააა.

5. მარიამ ჩხარტიშვილი;  Saint Hripsime and her Companions according to Georgian 
Narrative Sources; 5-6 სექტემბერი, სომხეთის მეცნიერებათა აკადემიის 
აღმოსავლეთმცოდ-ნეობის ინსტიტუტი, ერევანი, სომხეთი.

6. მარიამ ჩხარტიშვილი; The “Unfit” Royal Heirs in Ancient and Medieval Georgia; 25-29 
ოქტომბერი, ბელგრადის უნივერსიტეტი, სერბეთი.

7. გიორგი ჭეიშვილი; Kingship and Frontiers in Medieval Georgia, 5-6 სექტემბერი, 
სომხეთის მეცნიერებათა აკადემიის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი, 
ერევანი, სომხეთი.

8. გიორგი ჭეიშვილი; კავკასიური თანამეგობრობა vs ბიზანტიური თანამეგობრობა: 
იდეების ტრანსფორმაცია ცენტრიდან პერიფერიებზე XI-XII სს. (ინგლისურ ენაზე), 
22-27 აგვისტო, ვენეცია-პადუა, იტალია.

9. ალექსანდრე თვარაძე; Mobility and Travel in the Early Medieval Caucasus: Presentations 
of the Georgian Chronicles, 9-14 მაისი, შუა საუკუნეების ინსტიტუტი, ხელოვნების 
და მეცნიერების ფაკულტეტი, დასავლეთ მიჩიგანის უნივერსიტეტი, კალამაზუ, 
აშშ.

10. ალექსანდრე თვარაძე; The Medieval Geographical View of the World in the Travel 
Description of Bernhard von Breidenbach [1483-84], 25-27 მაისი, კლასიკური 
კვლევების ინსტიტუტი, ლონდონის უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთი, 
გაერთიანებული სამეფო.

11. ალექსანდრე თვარაძე; The Impact of the Roman and Byzantine Empires in the Caucasus: 
Its Importance for the Secular and Spiritual Powers in the Early Medieval Georgian 
Kingdom, 13-14 ოქტომბერი, სლავისტიკის, აღმოსავლეთ ევროპის და ევრაზიის 
კვლევების ასოციაცია, პიტსბურგის უნივერსიტეტი, აშშ.

12. სოფო ქადაგიშვილი; Georgian and Armenian Identity Perception According to the 
Georgian Medieval Sources, 5-6 სექტემბერი, სომხეთის მეცნიერებათა აკადემიის 
აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი, ერევანი, სომხეთი.

13. სოფიო ქადაგიშვილი; Prince Demetre (Demna) in Georgian Historiography, 25-29 
ოქტომბერი, ბელგრადის უნივერსიტეტი, სერბეთი.

14. ზურაბ თარგამაძე; შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიიდან: ყუთლუ-
არსლანის შეთქმულება სამეფო ხელისუფლების წინააღმდეგ (ინგლისურ ენაზე), 5-
6 სექტემბერი, სომხეთის მეცნიერებათა აკადემიის აღმოსავლეთმცოდნეობის 
ინსტიტუტი, ერევანი, სომხეთი.

15. ზურაბ თარგამაძე; Controversy in the Georgian Poyal Family in 11th-12th Centuries and 
the falsed Testament of David the Builder, 25-29 ოქტომბერი, ბელგრადის 
უნივერსიტეტი, სერბეთი.

16. ვაჟა კიკნაძე; The Wonderful Place for Georgian–Polish Relationship – Pulavy, 
მოლდავეთის ისტორიის ნაციონალური მუზეუმი, 27-28 ოქტომბერი, კიშინიოვი, 
მოლდავეთი.
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17. შორენა მურუსიძე; Joseph Salakaia's Work for the Restoration of Georgia's Independence 
and Poland's Eastern Policy (1921-1939), 26-27 ოქტომბერი, ვარშავის უნივერსიტეტი, 
პოლონეთი.

18. ქეთევან ხუციშვილი; ანთოპოლოგიური საველე სამუშაოები საბჭოთა 
საქართველოში და „კომპლექსურ-ინტენსიური კვლევის მეთოდი“, 3-4 მაისი, 
ფრიბურგის უნივერსიტეტი, შვეიცარიის ნაციონალური სამეცნიერო ფონდი, 
შვეიცარია.

19. ქეთევან ხუციშვილი; პანდემიური რეგულაციების გავლენა სოციალურ 
ურთიერთობებზე: როგორ შეეგუენ ქართველები სოციალურ დისტანციას, 18 მაისი, 
მესინის უნივერსიტეტი, იტალია.

20. ქეთევან ხუციშვილი; სტუდენტებისა და თანამშრომლების მობლობის 
მნიშვნელობა, 14-16 ივნისი, ბერგენის უნივერსიტეტი, ნორვეგია.

21. ქეთევან ხუციშვილი, როზეტა გუჯეჯიანი; შუა საუკუნეების ფეოდალური 
სახლების დაცემა: რუჩეგიანები და დადეშქელიანები, 12-14 ოქტომბერი, ASEEES, 
ჩიკაგო, აშშ.

22. ქეთევან ხუციშვილი, როზეტა გუჯეჯიანი; მატერიალური არტეფაქტები, 
რომლებიც აახლოებენ ან ყოფენ: საცხვრებლს ერთი ფორმის სესახებ სამხრეთ 
კავკასიაში, 8 ნომბერი, ჟეშოვის და პოზნანის უნივერსიტეტები, ჟეშოვი, 
პოლონეთი.

23. თეა ქამუშაძე; რა გავიგეთ თანასწორობის შესახებ მარნეულის ჩაკეტვის შემდგომ 
საქართველოში, 18 მაისი, მესინის უნივერსიტეტი, იტალია.

24. ლავრენტი ჯანიაშვილი, ნათია ჯალაბაძე; Social Media as a Historical Record: Saving 
an Interrupted Georgian-Ossetian Tradition (The Case of  Sajvareoba Festival in Racha), 6-
10 ივნისი, დიდი ბრიტანეთის სამეფო ანთროპოლოგიური ინსტიტუტი (RAI), 
გაერთიანებული სამეფო.

25. ლავრენტი ჯანიაშვილი; საზღვრისპირა რეგიონის მოსახლეობის ტრადიციული 
კულტურის ტრანსფორმაცის ზოგიერთი ასპექტი (ინგლისურ ენაზე), 5-6 
სექტემბერი, სომხეთის მეცნიერებათა აკადემიის აღმოსავლეთმცოდნეობის 
ინსტიტუტი, ერევანი, სომხეთი.

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

1. - 
2. ბოლო დროს განვითარებულმა მოვლენებმა, როგორიცაა პანდემიით გამოწვეული 

ეკონომიკური და ფინანსური რყევები, ცივილიზაციათა დაპირისპირება, რომელიც 
ნათლად წარმოადგენს პოსტ-ბიპოლარული მსოფლიოს სურათს, მუდმივად 
აყენებს ძალის იდეას და მის ახლებურ გააზრებასა და აქცენტების დასმას 
გვკარნახობს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, პოლიტიკური განზომილებით ძალის 
რესურსების, კერძოდ, სამხედრო შეიარაღება, ადამიანური რესურსები, 
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ყოველთვის არ იძლევა სასურველი შედეგების 
მიღების გარანტიას, რასავ ზემომოყვანილი მაგალითები სავსებით ადასტურებს. 
გასაზიარებელია პოლიტიკური იდეალიზმის თეორიის ის ნაწილი, რომელიც 
პოლიტიკურ მორალს ძალაზე დაფუძნებულ რაციონალურ ქმედებად მიიჩნევს. ამ 
მხრივ, გასათვალისწინებელია რუსეთ-უკრაინის მიმდინარე ომში უკრაინელთა 
მორალური უპირატესობა, რაც ჯერჯერობით უკრაინის სუვერენიტეტის 
შენარჩუნების ნათელ პარადიგმას წარმოადგენს.
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3. რუსეთი კომპლექსური მეთოდებით ცდილობს, გავლენა მოახდინოს 
საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ გარემოზე და შეცვალოს ქვეყნის 
განვითარების დასავლური ვექტორი. რუსეთი აქტიურად იყენებს პირდაპირი და 
ირიბი გავლენის მეთოდებს როგორც პოლიტიკურ აქტორებზე ზემოქმედებისას, 
ისე სასულიერო პირებთან მიმართებაში. ამ მეთოდებში იგულისხმება როგორც 
საკუთარი მომხრეების მხარდაჭერა ფინანსური და სხვა საშუალებებით, ისე 
დასავლური პოლიტიკური კურსის დისკრედიტაცია და მითების კულტივაცია. 
ამისათვის რუსეთის მიერ გამოყენებულია ეკონომიკური და რელიგიური სახის 
მექანიზმები, რომელიც ხან წინააღმდეგობაში მოდის და ცდება რბილი ძალის 
ფარგლებს, ხან ემთხვევა ღირებულებებს, რომელიც რელიგიური ქუდის ქვეშ 
გაერთიანებისაკენ უბიძგებს და შესაბამისად, უკან იწევა ის პრიორიტეტები, რაც 
საერთაშორისო ურთიერთობებში საკუთარი ადგილის დასაკავებლად 
სუვერენული სახელმწიფოსთვის უმნიშვნელოვანესია - დემოკრატიული 
პრინციპების გატარება სახელმწიფოს მშენებლობასა და მსოფლიო პოლიტიკაში.

4. რუსულ გეოპოლიტიკურ აზროვნებაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია იმ 
მიმდინარეობას, რომელიც ევრაზიანიზმის სახელითაა ცნობილი. ამ კონცეფციის 
მიხედვით, რუსეთი არ არის არც ევროპული და არც სლავური სახელმწიფო. იგი 
არის ევრაზიის და შესაბამისად მსოფლიოს შუაგული, ცენტრალური მიწა, 
ცივილიზაციის განსაკუთრებული სახე, რომელიც აერთიანებს არიულ-სლავურ 
კულტურას, მონღოლურ მომთაბარეობას და მართლმადიდებლურ ტრადიციას. 
ესაა ის სიმბიოზი, რომელმაც მოამზადა ნიადაგი მოსკოვის სამთავროს მიერ სხვა 
რუსული სამთავროების შესაერთებლად და წარმოშვა რუსეთის 
ცენტრალიზებული სახელმწიფო. რუსული სახელმწიფო, ისევე როგორც რუსული 
ნაციონალიზმი და გეოპოლიტიკა მესიანიზმით შეიმოსა. დღესაც რუსეთის 
მესიანისტური ფუნქცია რუსი ნაციონალისტების მიერ გაზიარებული და 
მიღებულია. ეს ედო საფუძვლად ცარიზმის რუსეთს, მოგვიანებით საბჭოთ 
კავშირს, რომლის დაშლამ რუსეთი ეთნიკურ სახელმწიფოდ აქცია. ამიტომ ახალი 
გაერთიანების იდეოლოგიური საფუძელი ევრაზიანიზმი უნდა გახდეს 
მართლმადიდებლობისა და ისლამის გარკვეული დოზით.

5. მოხსენებაში გაანალიზებულია ის ცნობები, რომელთაც გვაწვდის ქართული 
ნარატიული წყაროები წმინდა რიფსიმეს შესახებ. გაკეთებულია დასკვნა, რომ 
რიფსიმეანთა ისტორიის ქართული ვერსია მნიშვნელოვან სხვაობას აჩვენებს 
აგათანგელოსთან ასოცირებული ლიტერატურული  ციკლის  თხზულებებში 
დაცულ ვერსიებთან.  ავტორის აზრით, ამ განსხვავებათა მიზეზი არის ის, რომ 
ქართველი ავტორი სარგებლობს უფრო ძველი და, სავარაიდოდ. ავთენტური 
წყაროთი, ვიდრე აგათანგელოსის დღეს ცნობილი რედქციებია. ეს დასკვნა ძალიან 
მნიშვნელოვანია, როგორც არმენოლოგიური, ისე ქართველოლოგიური და 
ზოგადად, კავკასიური კვლევებისათვის. 

6. ქართულ საისტორიო ქრონიკებში პოლიტიკური ისტორიის შესახებ თხრობა იწყება 
ქართლის სამეფოში (ქართული სახელმწიფო  პოლიტიკური ცენტრით 
აღმოსავლეთ საქართველოში ) მეფობის ინსტიტუტის დაფუძნებით. 

მეთერთმეტე საუკუნის ისტორიკოსის ლეონტი მროველის მიხედვით ქართლის 
პირველი მეფე ალექსანდრე მაკედონელის სარდალი აზო-აზონი გახლდათ. 
როგორც ირკვევა, ეს სარდალი ქართლში მოვიდა გარკვეული ლეგენდით, 
რომელიც ქართლის ტახტზე მის ლეგიტიმაციას ემსახურებოდა. ამ ლეგენდის 
თანხმად, აზო ძველი კოლხეთის მეფეების შთამომავალი იყო. ძველი კოლხეთი 
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ასევე ქართული სახელმწიფო გახლდათ, ოღონდაც პოლიტიკური ცენტრით 
დასავლეთ საქართველოში. ამგვარად, ქართლში მეფობისათვის  დინასტიურ 
განგრძობადობას ჰქონია დიდი მნიშვნელობა.  აზოს ხელისუფლებაში ყოფნას 
ძველი კოლხეთის დიდ მეფეებთან მისი კავშირი მატებდა ძალას. კოლხეთის 
მეფეები ღვთაებრივი წარმომავლობის მმართველებად მიიჩნეოდნენ: ისინი მზე 
ღმერთის შვილებად სახავდნენ თავს. ამგვარი პოლიტიკური თეოლოგია 
ფაქტობრივ გამორიცხავდა სამეფო ტახტზე შემთხვევითი პიროვნების 
ლეგიტიმაციას,  ისეთი პიროვნების გამეფებას, რომელიც მეფედ არ იყო შობილი. 
მიუხედავად ამგვარი სამართლებრივი საფუძვლისა, რეალურად მეფობის მიღების 
აღნიშნული კანონიერი გზა ხშირად ირღვეოდა და ამ დარღვევის გამართლება 
ხდებოდა ახალი პოლიტიკური თეოლოგიის საშუალებით.

სამეფო ტახტის დაკავებისას მემკვიდრული წესიდან გადახვევა ქართლის 
სამეფოში უკვე მეორე მმართველის დროს მოხდა. ადგილობრივ მმართველთა 
შთამომავალმა ფარნავაზმა გაილაშქრა აზოს წინააღმდეგ. აზოსთან 
დასაპირისპირებლად ფარნავაზმა იდეოლოგიური იარაღიც მოიმარჯვა. მისი 
ლეგიტიმაციის ნარატივში ხაზგასმული იყო ის ფაქტი, რომ ფარნავაზი მზის 
ცვარცხებულია, რომ მისი ძალმოსილება მზე ღმერთისაგან მომდინარეობს.  ანუ 
ხაზი ესმეოდა იმას, რომ მზე ღმერთთან მიმართებით ფარნავაზის არაფრით 
ჩამოუვარდებოდა ძველ კოლხეთის მეფეებს, რომლებიც მზის შვილებად სახავდნენ 
თავს. ამგვარად,  ფარნავაზმა განავრცო ძველი  იდეოლოგია და შეავსო ის ახალი 
დეტალებით. ამ კონტექსტში ფარნავაზმა  მოიაზრა საკუთარი თავიც: მის მიერ 
შექმნილი რელიგიის მთავარი ღვთაების სახელი არმაზი მემატიანეს განმარტებით, 
ფარნავაზს ნიშნავდა. ფარნავაზის მიერ შექმნილი პოლიტიკური თეოლოგია  დიდი 
ხნის განმავლობაში დარჩა  ქართლის ტახტის  დაკავების  სამართლებრივ 
საფუძვლად.  გვირგვინი გადაეცემოდა მხოლოდ ფარნავაზიანებს.   ჩვეულებრივ 
მეფის უფროსი ძე იკავებდა მამის გარდაცვალების შემდგომ ტახტს, ძის არყოლის 
შემთხვევაში ქალიშვილსაც შეეძლო მიეღო ტახტი. მეფის სიძე ფაქტობრივად 
ხდებოდა ქვეყნის მმართველი, რომელიც აღიქმებოდა ფარნავაზიანთა  ოჯახის 
წევრად  ფარნავაზიანთა შვილობილად.

ახ. წ. მესამე საუკუნის მიწურულს ქართლში სწორედ ასეთი ვითარება 
ფიქსირდება, უკანასკნელ ფარნავაზიანს ასფაგურს მხოლოდ ასული ჰყავდა. ის 
სასანიანთა  ოჯახის შთამომავალზე - მირიანზე -  დააქორწინეს. ამგვარად  მირიანმა 
სათავე დაუდო ახალ დინასტიას,  ხოსროვანთა  დინასტიას. ასე იწოდებიან 
ქართულ წყაროებში სასანური წარმომავლობის ქართველი მეფეები. 

როგორც ფარნავაზიანებისთვის იყო მნიშვნელოვანი ეჩვენებინათ თავიანთი  
კავშირი ძველი კოლხეთის სამეფო ოჯახთან, ასევე ხოსროვანი  მირიანისათვის იყო 
აუცილებელი მისი კავშირის ხაზგასმა ფარნავაზიანებთან. ის დიდ აქცენტს 
აკეთებდა მისი პოლიტიკური პროგრამის კავშირზე მეფე ფარნავაზის პოლიტიკურ 
პროგრამასთან, მიუხედავად იმისა, რომ მირიანმა საბოლოოდ დაამხო ფარნავაზის 
რელიგია და გააქრისტიანა ქართლი. წინამორბედებთან მიმართებით ასევე  
იქცეოდნენ უკანასკნელი ქართული  სამეფო ოჯახის - ბაგრატიონთა დინასტიის -  
წარმომადგენლებიც, რომლებიც თავიანთ კავშირს ხოსროვან  მეფეებთან 
საგანგებოდ უსვამდნენ ხაზს.

სამეფო დინასტიების მემკვიდრეობითობა და მათი საკრალურობა  სამეფო 
ტახტის ლეგიტიმური გზით დაკავების უზრუნველყოფას ემსახურებოდა. 
მიუხედავად ამისა, ძველი პერიოდის და შუა საუკუნეების საქართველოში ზემოთ 
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დასახელებულის გარდა იყო სხვა არაერთი შემთხვევა, როცა კანონიერი 
მემკვიდრეებს ხელს უშლიდნენ ტახტი დაეკავებინათ. სწორედ ამგვარი 
ეპიზოდების განხილვას ეძღვნება მოხსენება. ჩემი მიზანია, ვაჩვენო  რატომ და 
როგორ ხდებოდა ეს. იკვეთება თუ არა რაიმე ზოგადი ტენდენცია.  რა იყო ხელის 
შეშლის რეალური  მოტივაცია, რა იყო საბაბი, როგორი იყო წესის დარღვევის 
გამართლების ნარატივი, რა იყო ის თვისებები, რომლის გამო პიროვნება შეიძლება 
ტახტის დაკავებისათვის  შეუსაბამოდ ყოფილიყო მიჩნეული. რიგ შემთხვევებში 
ქრონიკებში ისეა წარმოჩენილი ვითარება, რომ ტახტის არდაკავების მიზეზად 
თავად ტახტის მემკვიდრის სურვილი სახელდება. ჩემი მიზანია იმის გარკვევაც თუ   
რამდენად შეესაბამება სინამდვილეს ასეთი ინფორმაცია. მმართველობისათვის 
შეუსაბამოდ მიჩნეული ტახტის მემკვიდრეების შესახებ ფაქტების მოძიება, ცხადია, 
წინა მოდერნული საქართველოს ისტორიის  კონკრეტული ეპოქების ისტორიის 
ღრმად შეცნობას შეუწყობს ხელს, ამავე დროს საშუალებას მოგცემს მთლიანობაში 
გავიაზროთ საქართველოში მეფობის ინსტიტუტის განვითარების ისტორია. 

7. მოხსენებაში განხილულია სამეფო ხელისუფლების შესახებ არსებული 
კონცეფციების ევოლუცია საქართველოს სამეფოს ტერიტორიულ ევოლუციასთან 
კავშირში. ნაჩვენებია, რომ ქართველ ბაგრატიონთა კოსმოკრატიზმი, მათი „ახალი 
კონსტანტინობა,“ თუ „მეორე სოლომონობა“ მჭიდროდ იყო დაკავშირებული 
ბრძოლებთან თურქ-სელჩუკების წინააღმდეგ, სამეფოს საზღვრების 
გაფართოებასთნ, საქრისტიანოს გამოხსნასთან და ნიკოფსიითგან 
დარუბანდამდის, ანუ შავი ზღვიდან კასპიის ზღვამდე გადაჭიმული 
პანკავკასიური სახელმწიფოს განვითარებასთან.

8. მოხსენებაში ნაჩვენებია ის ძირითადი იდეები, რომლებიც ქართველმა 
მწიგნობრებმა და იდეოლოგებმა  ბიზანტიიდან საქართველოში გადმოიტანეს და 
ადგილობრივ ნიადაგზე გადაამუშავეს, შექმნეს მწყობრი კონცეფცია კავკასიის 
ხალხთა ერთიანობის შესახებ; ერთობისა, რომელიც პოლიტიკურადაც და 
რელიგიურადაც საქართველოს სამეფოს ირგვლივ უნდა ყოფილიყო შემოკრებილი. 
ამ იდეების ფორმირებაში დიდი როლი საქართველოს ეკლესიასაც ეკუთვნოდა. 
ნაჩვენებია ქართულ-კავკასიური თანამეგობრობის განსხვავება ბიზანტიურისგან. 
დასაბუთებულია, რომ კავკასიური თანამეგობრობა ბიზანტიასთან 
დასაპირისპირებლად იქმნებოდა.

9. მოხსენებაში წარმოდგენილი გახლდათ მასალა „ქართლის ცხოვრების“ ორი 
თხზულების საფუძველზე, ჯუანშერის ნაშრომის, „ცხოვრება ვახტანგ 
გორგასალისა“ და ანონიმი ავტორის ნაწარმოების, „მატიანე ქართლისა“. შესაბამისი 
პერიოდის გეოგრაფიული მობილობის ნიმუშებისთვის ზოგად ჩარჩოს ქმნის 
საშინაო და საგარეო პოლიტიკის კონტექსტები. საერო პირებისთვის მობილობის 
და გადაადგილების ნიმუშებს თხზულებები უმთავრესად გვთავაზობენ 
მმართველებთან, სამეფო ოჯახის წევრებთან, დიდ ფეოდალებთან დაკავშირებით. 
საერთაშორისო მობილობის მთავარი დანიშნულების ადგილი საქართველოდან 
სამეფო ოჯახის წევრებისთვის და დიდებულებისთვის, განსაკუთრებით IX-XI 
საუკუნეებში გახლდათ კონსტანტინეპოლი. მოგზაურობათა დიდი ნაწილი 
სავარაუდოდ ხორციელდებოდა სახმელეთო გზით, მცირე აზიის გავლით. თუმცა 
აგრეთვე გამოიყენებოდა საზღვაო მარშრუტი შავ ზღვაზე. საზღვაო გზის არჩევა, 
როგორც ჩანს, უმთავრესად დაკავშირებული გახლდათ კლიმატურ პირობების, 
წელიწადის შესაბამისი დროების ფაქტორებთან. ორივე თხზულება გვთავაზობს 
ასევე შესაბამის ინფორმაციას სასულიერო პირების მობილობასთან დაკავშირებით. 
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რიგ შემთხვევებში სასულიერო პირების მობილობას ჰქონდა უფრო ინტენსიური 
ხასიათი, ვიდრე საერო პირებისას: მაგალითად, სასულიერო პირების 
მოგზაურობების დროს ბიზანტიის იმპერიაში და უშუალოდ წმინდა მიწაზე 
მდებარე სამონასტრო ცენტრებში. ორივე თხზულებაში მობილობის ერთ-ერთი 
დამახასიათებელი ფორმაა ელჩების და მალემსრბოლების გადაადგილება. ელჩები 
და მალემსრბოლები სავარაუდოდ ქმნიდნენ ერთ-ერთ იმ ძირითად ჯგუფს, 
რომელიც მუმდივად გადაადგილდებოდა, სხვადასხვა მოვლენასთან 
დაკავშირებით, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. მობილობის, 
მოგზაურობის და მიგრაციის შემდეგი განმაპირობებელი მიზეზი გახლდათ 
დინასტიური ქორწინებები. თხზულებები შეიცავენ აგრეთვე ცალკეულ ცნობებს 
გადაადგილების დროს გამოყენებულ სატრანსპორტო საშუალებებზე და გზებზე: 
მოხსენიებულია, მაგალითად, ბიზანტიური საბრძოლო ხომალდი, დრომონი; 
საომარი ეტლი; ტივები და ნავები. ორივე თხზულებაში ხალხთა დიდი მასების 
გადაადგილება უკავშირდება უმთავრესად საომარ მოქმედებებს. თხზულებები 
შეიცავენ აგრეთვე არაპირდაპირ ინფორმაციას გადაადგილებასა და 
მობილობასთან დაკავშირებით, ცალკეულ მოვლენებთან მიმართებაში, როდესაც 
სხვა წყაროების დახმარებით შესაძლებელი უნდა იყოს მობილობის ნიმუშების 
რეკონსტრუირება. თხზულებებიდან განხილულია მოგზაურობის ორი ნიმუში: 
ვახტანგ გორგასალის და მარიამ დედოფალის, ბაგრატ IV-ის დედის. ჩემი აზრით, 
თხზულების ავტორმა ერთმანეთთან დააკავშირა ორი ცნობა: მეფე ვახტანგ 
გორგასალის პილიგრიმობის იერუსალიმში და სპარსეთის შაჰინშაჰის 
აღმოსავლეთის ლაშქრობაში მისი მონაწილეობის. ცნობები აღმოსავლეთის 
ლაშქრობაში მონაწილეობის და ვახტანგ გორგასალის დის ქორწილის შესახებ, 
რომელიც სპარსეთში გაიმართა, მონათხრობში დაკავშირებულია მეფის 
იერუსალიმში პილიგრიმობასთან, რაც ერთგვარ ზოგად ჩარჩოს ქმნის 
ზემოხსენებული მოვლენებისთვის. შუა საუკუნეების საქართველოში ქალის 
მდგომარეობისთვის მნიშვნელოვანი უნდა იყოს გარემოება, რომ პილიგრიმული 
მოგზაურობის ინიციატორები გახლდნენ მანდილოსნები, მეფის დედა და და. 
ჯუანშერის თხზულება იმავე დროს გვთავაზობს რელიგიური შემწყნარებლობის 
ნიმუშს, როდესაც მეფე ვახტანგ გორგასალი იერუსალიმში პილიგრიმული 
მოგზაურობის შემდეგ გაემართა სპარსეთის სახელმწიფოში, სადაც სპარსეთის 
შაჰინშაჰმა, რომელიც გახლდათ ზოროასტრული აღმსარებლობის მიმდევარი, 
ცოლად შეირთო ვახტანგ გორგასალის და (ცნობა სპარსეთში ქორწინების შესახებ 
შესაძლოა აგრეთვე შთაგონებული გახლდათ ალექსანდრე მაკედონელის 
ტრადიციის გავლენით). სამეფო ოჯახის პილიგრიმული მოგზაურობა 
სავარაუდოდ განხორციელდა იმ დროისთვის ბიზანტიის იმპერიაში უკვე 
დამკვიდრებული პილიგრიმობის წესის შესაბამისად. მოხსენებაში განხილულია 
აგრეთვე დედოფალ მარიამის კონსტანტინეპოლში მოგზაურობა, რომელიც 
განხორციელდა დაახლოებით 1031 წელს. სავარაუდოა, რომ დედოფალმა მარიამმა 
კონსტანტინეპოლში იმოგზაურა საკუთარი ინიციატივით, რადგან ბაგრატ IV ამ 
დროისთვის ჯერ კიდევ მცირეწლოვანი გახლდათ. იმავე დროს, დედოფალ 
მარიამის მოგზაურობა ალბათ უნდა განვიხილოთ ცენტრალური ხელისუფლების 
მიერ გატარებული ღონისძიებების ზოგად კონტექსტში, რაც გულისხმობდა 
ბიზანტიის იმპერიასთან მშვიდობიანი ურთიერთდამოკიდებულების აღდგენას. 
ჩემი აზრით, აღნიშნულ პერიოდში კონსტანტინეპოლში ქალის, დედოფალის და 
მაღალი რანგის სასულიერო პირის, კათალიკოსის (და არა დიდებულების, როგორც 
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სამეფო კარის ელჩების) სტუმრობას კონსტანტინოპოლში განსაკუთრებით უნდა 
შეეწყო ხელი კონფლიქტების მოგვარების და მშვიდობიანი 
ურთიერთდამოკიდებულების აღდგენისთვის. დედოფალ მარიამის, ქალის, მიერ 
ბიზანტიის იმპერატორთან გამართული მოლაპარაკებები გარკვეულწილად 
თავსდებოდა საქართველოს სამეფოს ტრადიციაში, სადაც (წარჩინებული) 
მანდილოსნების სოციალური სტატუსი იყო მნიშვნელოვანი. დედოფალ მარიამის 
მოქმედებებმა და ღვაწლმა სავარაუდოდ დამატებით შეუწყო ხელი ქალის როლის 
კიდევ უფრო გაძლიერებას საქართველოში. თხზულებებში მოცემული 
მოგზაურობების ნიმუშები ზოგადად უფრო მეტად არის მიმართული კონკრეტულ 
მიზანზე და ისინი თავისთავად არ შესრულებულა უშუალოდ მოგზაურობისთვის. 
ადრეული შუა საუკუნეების მობილობა წარმოადგენდა კონკრეტული წესრიგის 
ნაწილს, რაც გულისხმობდა მობილობის კავშირს პოლიტიკურ, სამართლებრივ, 
ეკონომიკურ თუ სხვა სისტემებთან.

10. მოხსენებაში განხილული გახლდათ შემდეგი საკითხები: თუ რამდენად 
უკავშირდება გეოგრაფიული შეხედულებები, რომელთაც შეიცავს გერმანელი 
პილიგრიმის, ბერნჰარდ ფონ ბრაიდენბახის „მოგზაურობა წმინდა მიწაზე“, 
ადრეული და ცენტრალური შუა საუკუნეების გეოგრაფიულ წარმოდგენებს; ასევე, 
ბერნჰარდ ფონ ბრაიდენბახის გეოგრაფიული შეხედულებების შესაძლო კავშირი 
პაულუს ოროზიუსის ნაშრომში, „ისტორიის შვიდი წიგნი, მიმართული წარმართთა 
საწინააღმდეგოდ“, მოცემულ გეოგრაფიულ ინფორმაციასთან. ბერნჰარდის 
გეოგრაფიულ ველტბილდში ცენტრალური ადგილი უკავია წმინდა მიწას. წმინდა 
მიწის აღწერის დროს ავტორი, წყაროების გარდა, ემყარებოდა საკუთარ 
დაკვირვებებსაც. როდესაც მას მოაქვს უკვე ინფორმაცია მამელუქთა სახელმწიფოს 
აღმოსავლეთით, თუ სამხრეთით მდებარე მხარეების შესახებ, ის ძირითადად 
დამოკიდებული გახლდათ შუა საუკუნეების წყაროებზე და მისი ცნობები 
ნაკლებად ზუსტია. ბერნჰარდი აღნიშნავს, რომ ქრისტიანი იაკობიტები 
ინდოეთამდე ფლობენ ორმოც სამეფოზე მეტს; როდესაც ავტორი აღწერს 
მოგზაურობას იერუსალიმიდან სინას მთისკენ, ის გვთავაზობს ცნობას, რომ 
აღმოსავლეთით გადაჭიმული უდაბნო, თუ ველი, რომლის გადაკვეთისთვის ორი 
თვეც კი საკმარისი არ იქნება, ზოგიერთი ავტორის მიხედვით, ვრცელდება მიწიერ 
სამოთხემდე; წმინდა ეკატერინეს მონასტერის სიახლოვეს, ორების მთიდან, 
პილიგრიმებმა დაინახეს წითელი ზღვა, ინდოეთის ოკეანის შტო და გემები, 
რომელთაც მოჰქონდათ სანელებლები ინდოეთიდან ეგვიპტეში; გემებს არ უნდა 
ჰქონოდათ რკინის ლურსმნები, ასევე გემებზე არ უნდა ყოფილიყო ნებისმიერი 
სახის სახის რკინის ნივთი, რადგან ხომალდებს უხდებოდათ გამოვლა კლდეების 
და მთების გვერდით, რომლებიც შეიცავდნენ მაგნიტს. ბერნჰარდი ქვეყნიერების 
აღმოსავლეთი და სამხრეთი ნაწილების აღწერისას უპირატესობას უნდა ანიჭებდეს 
ადრეული და ცენტრალური შუა საუკუნეების გეოგრაფიულ ცნობებს. მანძილი 
ქვეყნიერების უკიდურეს აღმოსავლეთ ნაწილებამდე, ბერნჰარდის მიხედვით, არ 
უნდა ყოფილიყო დიდი. ბერნჰარდის ნაშრომში მოცემული კონცეპტები რჩება 
ადრეული და ცენტრალური შუა საუკუნეების გეოგრაფიის ფარგლებში, XIII-XIV 
საუკუნეების აზიის მოგზაურების ცნობებს მათზე თითქოს არ მოუხდენიათ 
გავლენა. ამგვარად, მოგზაურობის აღწერილობაში მოცემული გეოგრაფიული 
იდეები გარკვეულწილად არის მაგალითი ადრეული შუა საუკუნეების 
გეოგრაფიული წარმოდგენების ხანგრძლივობის. შეიძლება ასევე დავასკვნათ, რომ 
ქვეყნიერების აღმოსავლეთი და სამხრეთი ნაწილების შესახებ ცოდნის ხარისხი 
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გვიანი შუა საუკუნეების ლათინურ დასავლეთში მნიშვნელოვანწილად 
განსხვავებული იყო. ბერნჰარდის გეოგრაფიული ველტბილდი, სადაც მოცემულია 
ქვეყნიერების სამი კონტინენტი, ინდოეთი, სპარსეთი, მიდია, ასურეთი, კასპიის და 
კავკასიის მთები, ამორძალები, ატლასის მთა, ეთიოპიელები აფრიკის უკიდურეს 
სამხრეთში, ზოგადად მნიშვნელოვან მსგავსებას ავლენს იმ გეოგრაფიულ 
სურათთან, რომელსაც ვხვდებით პაულუს ოროზიუსის ნაშრომში „ისტორიის 
შვიდი წიგნი, მიმართული წარმართთა საწინააღმდეგოდ“ და რომელიც უაღრესად 
მნიშვნელოვანი იყო შუა საუკუნეების გეოგრაფიული შეხედულებების 
ჩამოყალიბებისთვის. ბერნჰარდი არ მოიხსენიებს ოროზიუსს, როგორც თავის 
პირდაპირ წყაროს, მაგრამ, ჩემი აზრით, ის იცნობდა ოროზიუსის ნაშრომს და მის 
გეოგრაფიულ ნაწილს. მდინარე ნილოსის სათავის საკითხთან დაკავშირებით, 
ოროზიუსის ინფორმაცია სავარაუდოდ შესაძლებელია განხილული იქნეს, 
როგორც პილიგრიმის ცნობების ერთ-ერთი წყარო. მდინარე ნილოსის შესახებ 
ბერნჰარდის ცნობა არის ერთგვარი ნაზავი, სადაც ერთმანეთთან დაკავშირებულია 
შუა საუკუნეების ცნობები და პილიგრიმის საკუთარი დაკვირვებები. პილიგრიმი 
აღნიშნავს, რომ მდინარე ნილოსის სათავე მდებარეობს მიწიერ სამოთხეში. იმავე 
დროს, მდინარის წყარო ქვეყნიერებაზე მდებარეობს ატლასის მთასთან, ნილოსი 
შემორკალავს ეთიოპიის მთელ ქვეყანას და მოაქვს მიწიერი სამოთხის მიწა 
ეგვიპტეში. პაულუს ოროზიუსი იხსენიებს მდინარე ნილოსის შესაძლო წყაროს 
წითელი ზღვის სიახლოვეს და, ასევე, ცალკეული ავტორების ცნობებს, რომელთა 
მიხედვითაც, ნილოსის სათავე მდებარეობს ატლასის მთასთან, საიდანაც ის 
მიედინება აღმოსავლეთის მიმართულებით, ეთიოპიის უდაბნოზე. ოროზიუსი 
უშვებს აფრიკის სამხრეთში ორი მდინარის არსებობის და მათი მიწისქვეშა გზით 
ერთმანეთთან კავშირის შესაძლებლობას (ამგვარი კავშირის ალბათობა ასევე 
მოცემული უნდა იყოს ბერნჰარდთან, როდესაც საუბარია ერთსა და იმავე დროს 
მდინარე ნილოსის სათავეზე მიწიერ სამოთხეში და ატლასის მთასთან). 
ბერნჰარდთან ცნობები მდინარე ნილოსის შესახებ ჩართულია შუა საუკუნეების 
ქრისტიანული გეოგრაფიის ველტბილდში. მოხსენების ბოლოს ბერნჰარდ ფონ 
ბრაიდენბახის გეოგრაფიული შეხედულებები შედარებული იქნა შუა საუკუნეების 
კარტოგრაფიის მასალასთან, სადაც თვალსაჩინოდ დასტურდება პილიგრიმის 
ცალკეული გეოგრაფიული წარმოდგენები და აგრეთვე ადრეული შუა საუკუნეების 
გეოგრაფიული იდეების უცვლელობა დაახლოებით 1,000 წლის განმავლობაში. 
მოტანილი გახლდათ მაგალითები პაულუს ოროზიუსის რეკონსტრუირებული 
რუკიდან, კოტონიანადან (ანუ ანგლო-საქსონური რუკიდან), რანულფ ჰიგდენის 
მეშვიდე რუკიდან (XIV ს.), პომპონიუს მელას მსოფლიო რუკიდან რეიმსიდან (1417 
წ.).

11. მოხსენებაში განხილული იქნა საერო, სამეფო და სასულიერო, საეკლესიო 
ხელისუფლების ურთიერთდამოკიდებულების საკითხები ადრეული შუა 
საუკუნეების საქართველოში, „ქართლის ცხოვრების“ თხზულებების, „მეფეთა 
ცხოვრების“, ჯუანშერის „ცხოვრება ვახტანგ გორგასალისა“ და „მატიანე 
ქართლისას“ საფუძველზე. ქრისტიანობის მიღების აღწერისას „მეფეთა 
ცხოვრებაში“ რომის იმპერიასთან გარკვეული ერთიანობის სურათი არის 
წარმოდგენილი, თუმცა ცალკეული დეტალები უნდა მიანიშნებდნენ, რომ 
ქართლის სამეფო კარი მიმართავდა შესაბამის საშუალებებს, რომ მოეპოვებინა 
მეტი უფლებები, გაეზარდა თავისი ავტორიტეტი და საეკლესიო ხელისუფლება 
ყოფილიყო დამოკიდებული სამეფო ხელისუფლებაზე. აგრეთვე თავიდანვეა 
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წარმოდგენილი უშუალო მცდელობა, რომ ქრისტიანობის ტრადიციისთვის 
ქართლში შექმნილიყო უშუალო მიმართება იერუსალიმთან და წმინდა მიწასთან, 
გარკვეულწილად რომის იმპერიისგან დამოუკიდებლად. მხოლოდ შემდეგ არის 
საუბარი მეფე მირიანის მიერ კეისარ კონსტანტინესთან ელჩების გაგზავნის და 
სასულიერო პირების, თუ ხუროების გამოგზავნის თხოვნის შესახებ. თხზულებაში 
საუბარია კეისარ კონსტანტინეს ინიციატივით აგებული 500 ეკლესიის შესახებ. 
ამგვარად იქმნება შთაბეჭდილება, რომ ქართლის სამეფო გარკვეულწილად 
თავსდება კეისარ კონსტანტინეს სამისიონერო საქმიანობის ფარგლებში. თუმცა 
პირველი ეკლესიის მშენებლობა სამეფო ბაღში იწყება უკვე ელჩების 
დაბრუნებამდე (ეკლესიის მშენებლობა, როგორც ცნობილია, სრულდება 
სასწაულით). ჩემი აზრით, შესაძლებელია ქრისტიანობის გავრცელებასთან, თუ 
რიგ სხვა მონაცემებთან დაკავშირებით, თხზულებების ცალკეული მონაცემების 
ალეგორიული ინტერპრეტაცია. მეფე მირიანის ინიციატივით აგებული პირველი 
ეკლესია მოთავსებულია კეისარ კონსტანტინეს სამისიონერო საქმიანობის გარეთ. 
იმ გარემოებით, რომ წმინდა ნინო თავიდან ცხოვრობდა სამეფო ბაღში და იქვე აიგო 
პირველი ეკლესია, გარკვეული ნიშნულია შექმნილი საერო და სასულიერო 
ხელისუფლების სამომავლო ურთიერთდამოკიდებულებისთვის: სამეფო 
ხელისუფლებას უნდა ჰქონოდა გარკვეული პრიორიტეტი სასულიერო 
ხელისუფლებასთან მიმართებაში. რადგან სამეფო ბაღი ეკუთვნოდა დინასტიას, 
რომელსაც საკუთარი წარმომავლობა გამოჰყავდა სასანიანებისგან, ხოლო რელიგია 
მიიღეს რომის იმპერიიდან, ამგვარად ტრადიცია ერთგვარ დამოუკიდებელ 
პოზიციას ქმნის ქართლის სამეფო კარისთვის რომის და სასანიანთა იმპერიებს 
შორის. დასაწყისში მოცემულია ასევე ეპისკოპოს იოანეს სამეფო კარისგან 
ნაწილობრივ დამოუკიდებელი მოქმედების ნიმუში, როდესაც ეპისკოპოსი იოანე 
უშუალოდ მეფესთან შეთანხმების გარეშე, კონსტანტინეპოლიდან საქართველოში 
დაბრუნების დროს, იწყებს რამდენიმე ეკლესიის მშენებლობას (ერუშეთში, 
წუნდასა და მანგლისში). სამეფო და საეკლესიო ხელისუფლების 
ურთიერთდამოკიდებულე-ბისთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას უნდა 
შეიცავდნენ ასევე ვახტანგ გორგასალის მიერ ბიზანტიის იმპერიაში ქალაქის ალყის 
და მეფის ხილვის ეპიზოდები (რომლებიც თავისთავად თავსება უკვე 
კაპადოკიელი წმინდა მამების შემდგომ პერიოდში). მომავალი კათალიკოსის და 
ასევე მცხეთის ეპისკოპოსის განთავისუფლება ქალაქიდან, რომლისთვისაც მეფეს 
ალყა ჰქონდა შემორტყმული (ასევე სიზმარში კათალიკოსის და ეპისკოპოსის მიერ 
ნათლის გვირგვინების მიღება მეფისგან), უნდა მიანიშნებდეს გარემოებაზე, რომ 
კათალიკოსის თანამდებობის დამკვიდრების შემდეგაც სასულიერო 
ხელისუფლება უნდა დარჩენილიყო გარკვეულ დაქვემდებარებაში სამეფო 
ხელისუფლებასთან მიმართებაში. თუმცა მღვდელმა პეტრემ მეფესთან საუბარის 
დროს მისი მოქმედების გარკვეული კრიტიკული შეფასების უფლება მიიღო. 
ამგვარად შეიქმნა გარკვეული მოდელი, რომელიც განმსაზღვრელი გახდა სამეფო 
და საეკლესიო ხელისუფლების სამომავლო ურთიერთდამოკიდებულებისთვის. იმ 
ფაქტის მნიშვნელობა, რომ სამეფო გვირგვინი მეფე ვახტანგმა მიიღო ბიზანტიის 
კეისარისგან, რელატივირებულია გარემოებით, რომ მეორე გვირგვინი მეფეს 
გამოუგზავნა სპარსეთის შაჰინშაჰმა (სამეფო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის 
სურათს უკვე ქმნის მეფის კურთხევის პირველი სურათი ქრისტიანობის მიღების 
შემდეგ, მეფე მირიანის მიერ ბაქარის, როდესაც მოცემულია ძალაუფლების 
მიღების სურათი უშუალოდ ზეციდან). მოხსენებაში შემდეგ მოკლედ განხილული 
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გახლდათ საერო და სასულიერო ხელისუფლების ურთიერთდამოკიდებულების 
საკითხი სტეფანოზ II-ის, ბაგრატ III-ის და კათალიკოს მელქისედეკის, ასევე დავით 
IV აღმაშენებელის მმართველობის პერიოდებში. ინფორმაციას კათალიკოს 
მელქისედეკის მიერ სვეტიცხოველის ტაძარის განახლებისთვის თუ ხელახალი 
აღშენებისთვის კონსტანტინეპოლში დახმარების მიღების შესახებ, შესაძლოა 
გარკვეული სიმბოლური (ან ალეგორიული) მნიშვნელობა ჰქონდეს: ამგვარად 
სამეფო ხელისუფლება თითქოს ბიზანტიის იმპერიის სასულიერო გავლენის 
სფეროში აქცევდა პირველ ეკლესიას, რომელიც ქართლში მეფე მირიანის დროს 
აიგო კეისარ კონსტანტინეს სამისიონერო საქმიანობის გარეთ. თუმცა აღნიშნულ 
შემთხვევაში სამეფო კარმა სხვა საშუალებები გამოიყენა საკუთარი უფლებების თუ 
დამოუკიდებლობის ხაზგასმითვის: მანამდე მოთხრობილია მეფე ბაგრატ III-ის 
მიერ სამეფო სახსრებით ბაგრატის და ბედიის კათედრალების აგების და 
კურთხევის შესახებ, თავისთავად იმ ტერიტორიაზე, სადაც ბიზანტიის იმპერია 
უფრო მეტად ცდილობდა საკუთარი გავლენის გავრცელებას. შეიძლება აღინიშნოს, 
რომ სამეფო და სასულიერო ხელისუფლების ურთიერთდამოკიდებულებისთვის, 
რასაც სათანადო მნიშვნელობა აქვს საქართველოს სამეფოში XII-XIII საუკუნეებში, 
ცენტრალურ შუა საუკუნეებში, შესაბამისი საფუძველი შეიქმნა უკვე ადრეულ შუა 
საუკუნეებში.

12. ტოტალური ისტორიის კვლევამ ისტორიის შესწავლის სხვადასხვა მიმართულება 
გააჩინა მსოფლიო ისტორიოგრაფიაში. ერთ-ერთი ასეთია აღქმებზე დაკვირვება, 
რომელიც ერთობას სულ სხვა რაკურსით დაგვანახებს. ერთობა უპირველეს 
ყოვლისა უნდა განვიხილოთ როგორც კულტურული ერთობა, რომლისათვისაც 
დამახასიათებელია სხვადასხვა ეთნიკური მახასიათებლებით: ენა, რელიგია, 
საერთო ისტორიული მეხსიერება, საერთო წინაპრის მითი და ასე შემდეგ. 
ეთნიკურობის ეს მახასიათებლები ცვალებადია დროში, ხოლო მახასიათებლებზე 
დაკვირვება თავად ერთობის არსს გამოხატავს. ეთნიკური იდენტობის 
პერცეფციების დასაკვირვებლად ძალიან მდიდარია ქართული შუა საუკუნეების 
ისტორიოგრაფია, სადაც ქართული ერთობა ხშირად იდენტიფიცირდება სხვასთან 
მიმართებაში. ხშირად ეს „სხვები“ არიან სომხები და ბიზანტიელები. დღევანდელი 
მოხსენების მიზანია ეთნიკურ მახასიათებლებზე დაკვირვებით ქართველთა 
თვითაღქმის და სხვების (ამ შემთხვევაში სომხები) დაფიქსირება შუა საუკუნეების 
წყაროების მიხედვით. 

13. საქართველოს ისტორიაში მეფის წინააღმდეგ 1177 წლის ამბოხება, რომლის 
სათავეში დემეტრე იგივე დემნა ბატონიშვილი იდგა, საინტერესო ეპიზოდია 
საქართველოს ისტორიაში. ეს საკითხი დღესაც არაერთი ისტორიკოსის კვლევის 
საგანია. ქართული ოფიციალური ისტორიოგრაფია საკმაოდ ტენდენციურია, რაც 
არერთხელ გამოიკვეთა მეფის მოწინააღმდეგეთა მიმართ უარყოფითი 
დამოკიდებულების დაფიქსირებით. მეფის დღეგრძელობას ხელს უწყობდა 
წყაროებში გაბნეული ქართველი მონარქების რჩეულობის იდეოლოგია, რამაც 
სამეფო გვარის საკრალიზებას შეუწყო ხელი. ამის მიუხედავად, ისტორიკოსები 
თავს არ არიდებდნენ სამეფო კარის ირგვლივ ატეხილი შინაომების აღწერას, თუმცა 
ძირითად შემთხვევაში ოპოზიციის ქმედება უარყოფით კონტექსტში 
განიხილებოდა. საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ასეთი დაპირისპირება 
მოხდა მეფე გიორგი მესამის დროს, რამაც მეფის ლეგიტიმააციის საკითხი დააყენა. 
ამ ყველაფერს კი ასეთი ისტორიული საფუძველი ჰქონდა: გიორგის მესამის 
წინამორბედ მეფეს, მეფე დემეტრეს ჰყავდა ორი ძე, უფროსი დავითი და უმცროსი 
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გიორგი. როგოც წყაროებიდან ჩანს მეფემ ქვეყნის მართველად უმცროსი გამოარჩია 
და აქედან იწყება დიდი დაძაბულობა. დავითი მეფის მამის წინააღმდეგ გამოვიდა, 
ცოტა ხნით ტაქტიც კი დაიკავა თუმცა, მალევე გარდაიცვალა. მას დარჩა 
მცირეწლოვანი ძე, დემეტრე (დემნა), რომელსაც ქართული ტრადიციის თანახმად 
უნდა რგებოდა ტახტი, თუმცა მისი მცირეწლოვნებიდან გამომდინარე, მამის 
გარდაცვალების შემდეგ, საქართველოს ტახტზე, დემნას ბიძა, გიორგი მესამე 
ავიდა. წლების შემდეგ დემნამ გადაწყვიტა გაებრძოლა მეფის წინაღმდეგ და 
დაებრუნებინა კანონიერი უფლებები. დემნას გვერდით ჩანს ქართველთა 
ფეოდალთა გარკვეული ნაწილი, მათ შორის საქართველოს ამირსპასალარი, ივანე 
ორბელი. დამარცხებულმა დემნამ ბიძას პატიება სთოვა, თუმცა განმდგარი 
ძმისშვილი ბიძამ სასტიკად დასაჯა, დაასაჭურისა და თვალები დათხარა. მისი 
ტრაგიკული სიკვდილის შესახებ ქართული ტრადიციული საისტორიო წყაროები  
დუმს. ისტორიული სურათის  დეტალების აღდგენა უცხოური წერილობითი 
წყაროებით არის შესაძლებელი. ამის პარალელურად, საინტერესოა როგორ 
წარმოჩინდება მეფე გიორგი მესამე ამავე წყაროში. შუა საუკუნეების ოფიციალური 
ისტორიოგრაფიისათვის არ არის უცხო მეფის განდიდება, თუმცა გიორგი მესამეს 
დახასიათება არღვევს კიდევაც მეფის აღმატებულად წარმოჩენის კლიშეებს. 
გიორგის ასეთი განდიდება რამდენიმე გარემოებით შეიძლება აიხსნას. 1. მან ტახტი 
არატრადიციული გზით მოიპოვა, 2. მეფე გიორგის ასეთი განდიდება უფრო 
დაჩრდილავდა დემნას პორტრეტს. წყაროს ამ ნაწილ მოყვება ბევრად ვრცელი 
თხრობა, რომელიც გიორგის ქალიშვილს, მეფე თამარს ეხება. თამარის ეპოქა 
საქართველოში ოქროს ხანად არის მიჩნეული. გიორგი მესამის ქალიშვილის 
თამარის წარმატებულმა მეფობამ, შეიძლება ითქვას, ხელი შეუწყო დემნა 
უფლისწულისგან  ყურადღების გადატანას. თანამედროვე ქართული 
ისტორიოგრაფიის გაჩენისთანავე ისტორიკოსებმა ყურადღება მიაქციეს 
საქართველოს ისტორიაში ამ მეტად საინტერესო მოვლენას, მე-19 საუკუნის 
ისტორიკოსების უმეტესობა ამ ამბავს ფაქტის დონეზე წარმოაჩენდნენ, თუმცა 
დემნა უფლისწულის მიმართ დამოკიდებულება, ცალსახად უარყოფითი იყო. 
ფაქტობრივად არ დასმულა კითხვა დემნას კანონირი უფლებების შესახებ. ერთ-
ერთი გამოჩენილი მკვლევარი თ. ჟორდანია 1892 წელს გამოცემულ „ქრონიკებში“ 
დემნას აჯანყებას ამგვარად აფასებს: „ჩვენი ქრონიკის ცნობა ერთმანეთში 
ათანხმებს ამ საშიშ შეთქმულებას, რომელმაც კინაღამ არ დაღუპა მეფე და 
კეთილდღეობა საქართველოში (ჟორდანია 1892, 2006). როგორც ჩანს ახალი 
პერიოდის ისტორიკოსები იმეორებენ შუა საუკუნეების პათოსს, რომ დემნას ეს 
ნაბიჯი ქვეყნისათვის ავის მომასწავლებელი იყო. მას ნაკლებად წარმოდგენენ 
ტახტის მემკვიდრედ. დემნა უფლისწულის აჯანყება სხვა რაკურსით იყო 
შეფასებული საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში. საბჭოთა ხელისუფლებამ გარკვეულ 
ჩარჩოებში მოაქცია ისტორიული მეცნიერება, გასაკვირი არ არის, რომ შრომების 
უმრავლესობას თან დასდევს მარქსისტული ელფერი. მარქსიზმი კლასობრივ 
დაპირისიპირებაზე იყო აგებული. საბჭოთა პერიოდში მომუშავე ისტორიკოსები 
ცდილობდნენ წარმოეჩინათ, რომ საქართველოს ისტორია, ისევე, როგორც ყველა 
ქვეყნის ისტორია იყო კლასთა ბრძოლის ისტორია. შესაბამისად, ეს აჯანყება, 
უპირველეს ყოვლისა, მწარმოებელი საზოგადოების დაუფლებისათვის კლასთა 
ბრძოლის ერთ-ერთ თვალსაჩინო მაგალითად განიხილებოდა, სადაც მთავარ 
აქტივისტად დემნა ბატონიშვილი კი არ წარმოჩნდა, არამედ დემნას მოკავშირე, 
მაღალი სოციალური წრის წარმომადგენელი, და სიმამრი- ივანე ორბელი. 
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ამიტომაც არის, რომ ხშირად ქართულ ისტორიოგრაფიაში 1177 წლის აჯანყება 
დემნა უფლისწულის აჯანყების სახელით კი არ მოიხსენიება, არამედ დამკვიდრდა, 
როგორც ივანე ორბელის, ანდა დიდგვაროვნების აჯანყება მეფის წინააღმდეგ 
(სხვათა შორის ასეთი იტერპრეტაციით არის ძირითადად ჩართული ეს ამბავი 
სასწავლო სახელმძღვანელოებში, ხანდახან ეს ამბავი არაძირითად ტექსტშია 
მოთხრობილი. ამ ნარატივის ავტორებს დემნას ჩართვა მეორე ხარისხოვნად 
მიაჩნიათ. მათი აზრით ივანე ორბელმა დემნას ფიგურა თავისი მიზნებისთვის 
გამოიყენა. ცხადია, დიდგვაროვნების მონაწილეობა ამ აჯანყებაში ყურადსაღები 
ფაქტია, თუმცა ვფიქრობ დემნას მეორეხარისხოვანი როლით წარმოჩენა 
არასამართლიანია). გარდა ამ მოვლენის შეფასებაში მარქსიზმის გავლენისა, 
საბჭოთა პერიოდის კრიტიკულ გამოცემებში უფრო მეტად გამოიკვეთა დემნა 
უფლისწულის არალეგიტიმურობა. ისტორიკოსები აღიარებდნენ მის უფლებს 
სამეფო ტახტზე, თუმცა ცდილობდნენ მისი ლეგიტიმაციის უარყოფას სხვადასხვა 
არგუმენტებით. მაგალითად, ის, რომ დემნას პაპამ, მეფე დემეტრე პირველმა 
გარდაცვალებამდე დაასახელა შემდეგი მეფე გიორგი მესამე, დემნას 
არალეგიტიმურობას ასაბუთებენ უფლისწულის ქორწინებით ივანე ორბელის 
ქალიშვილზე. მკვლევართა აზრით, არაპრინცესაზე დაქორწინება, დემნას 
არაშესაფერისს ხდიდა მეფობისთვის. დემნას დისკრედიტაციას ხელი გიორგის 
ქალიშვილის თამარის მმართველობამ შეუწყო ხელი. საქმე იმაშია, რომ თამარის 
პერიოდი საქართველოს ისტორიაში საზღვრების გაძლიერებას და კულტურული 
აღმავლობის ხანას უკავშირდება. გარდა იმისა, თამარ მეფე ქართველი ერის 
მახსოვრობაში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს. ცხადია, ეს გარემოება დემნას 
პორტრეტს მეფობისთვის კიდევ უფრო შეუსაბამოდ წარმოაჩენდა. 

14. გამოქვეყნებულია.
15. XI-XII საუკუნეები, ქართულ ისტორიოგრაფიაში, მიჩნეულია ოქროს ხანად. ამ 

პერიოდში ხდება ერთიანი ქართული სახელმწიფოსა და პოლიტიკური სისტემის 
ფორმირება. მეორე მხრივ, ეს არის ურთულესი პერიოდი საქართველოს 
სამეფოსათვის. ახლო აღმოსავლეთში თურქული მოდგმის ტომების მიერ 
სელჩუკთა იმპერიის ჩამოყალიბებისა და 1071 წელს მანაზკერტის ბრძოლაში 
ბიზანტიის დამარცხების შემდეგ, ისინი თავს ესხმიან საქართველოს სამეფოსაც. 
აღნიშნული მოვლენა ქართულ ისტორიოგრაფიაში შესულია „დიდი თურქობის“ 
სახელწოდებით (1080 წელს). საქართველოს მეფე გიორგი II ვერ ახერხებს 
დამპყრობლისათვის ჯეროვანი წინააღმდგობის გაწევას და 1083 წელს, სელჩუკთა 
სულთანთან ხლების შემდეგ კისრულობს ხარკს. ამ მოვლენების გამო დავით IV 
აღმაშენებლის გამეფება, თუმც როგორც საისტორიო წყაროებიდან ჩანს მას 
მამამისმა ტახტი თავად დაუთმო (გიორგი მეორე მეფეთ-მეფედ იწოდებოდა 
გარდაცვალებამდე), დაკავშურებული აღმოჩნდა პოლიტიკურ კრიზისთან და 
შეიძება ითქვას ამ ნიადაგზე სამეფო ოჯახში წარმოქმნილ დაპირისპირებასთან, და 
მეორე მხრივ, რაც ჩვენ მიერ დასმული პრობლემის კვლევისათვის უფრო 
მნიშვნელოვანია, მის სახელთანაა დაკავშირებული  დავით აღმაშენებლის 
ნაყალბევი ნაყალბევი ანდერძი სახელით ცნობილი დოკუმენტი,  რომელშიც 
აღნიშულია, რომ მეფე დემეტრე I-ის შემდეგ, დავით IV-ის უმცროსს ვაჟს ვახტანგს, 
თუ შესაფერის უნარებს გამოავლენდა, ტახტზე ასვლის შესაძლებლობა უნდა 
მისცემოდა. მოხსენებაში სამეფო ოჯახში დავით აღმაშენებლის მემკვიდრეებს 
შორის წარმოქმნილი დაპირისპირების გათვალისწინებით, ვეცადეთ დაგვეზუსტე-
ბინა აღშნინული დოკუმენტის შექმნის გარემოებები და მიზანდასახულობა. ამ 
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დოკუმენტის შექმნის პერიოდისა და მისი ნამდვილობის შესახებ 
ისტორიოგრაფიაში გამოითქვა სხვადასხვა მოსაზრება. ითვლება, რომ დოკუმენტი 
შედგენილი უნდა იყოს XII-XIII საუკუნეებში, მაგრამ მიჩნეულია ნაყალბევად. ჩვენ 
ვიზიარებთ ამ შეხედულებას, თუმცა დამატებით ვფიქრობთ, რომ ამ დოკუმენტის 
შექმნა დაკავშირებულია  მისი ვაჟის დემეტრესა და დემეტრეს ძის გიორგის III-ის 
მმართველობის პერიოდთან. ასეთი ვარაუდის გამოთქმის საფუძველს გვაძლევს, 
ქართულ სამეფო ოჯახში განვითარებული მოვლენები, რაც ფაქტობრივი 
სიზუსტით მიესადაგება დოკუმენტში აღწერილ ვითარებას, კერძოდ, ტახტის 
მემკვიდრეობის წესის ცვლილებას. როგორც ცნობილია დემეტრე საკუთარმა ვაჟმა 
დავით V-მ აიძულა ტახტიდან გადამდგარიყო. ამ მოვლენებიდან სულ რამდენიმე 
თვეში, გაურკვეველ ვითარებაში დავითის გარდაცვალების შემდეგ, ბერად 
აღკვეცილი მეფე ბრუნდება სამეფო ტახტზე, იმისათის, რომ მემკვიდრეობა 
გადასცეს მის მეორე ვაჟს გიორგის (შემდგომში გიორგი III), მაშინ როდესაც დავით 
V ჰყავდა კანონიერი მემკვიდრე დემნა უფლისწული. მოგვიანებით კი 1077 წ., 
თავის მხრივ, გიორგი III იმისათვის, რომ უზრუნველყოს მისი მემკვიდრის 
თამარის გამეფება, უპირისპირდება დავით მეხუთის ძეს დემნას და კლავს მას. 
როგორც აღვნიშნეთ დოკუმენტში არსებული მითითება მემკვიდრეობის წესის 
ცვლილებასთან დაკავშირებით, დიდი სიზუსტით მიემართება დემეტრე I-სა და 
გიორგი III-ის მოღვაწეობის პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს. ამგვარი 
დოკუმენტის შექმნა შეიძლება აიხსნას იმით, რომ მის შემქნელებს, ერთი მხრივ, 
სურდათ ეჩვენებინათ, რომ თავის დროზე ბერად აღკვეცილი დემეტრეს ტახტზე 
დაბრუნება და დემნა უფლისწულის ნაცვლად, ტახტის უმცროსი ვაჟის 
გიორგისათვის გადაცემის ფაქტი და, მეორე მხრივ, გიორგი მესამის მიერ დემნა 
უფლისწულის ფაქტობრივად მკვლელობა 1077 წელს და თამარის თანამოსაყდრედ 
დასმა 1079 წელს, ხელისუფლების მიტაცება კი არ იყო, არამედ კანონიერი ქმედება, 
რომელიც ეფუძნებოდა მემკვიდრეობის წესში ჯერ კიდევ დავით IV აღმაშენებლის 
მიერ ინიცირებულ ცვლილებას. 

16. მოხსენება შეეხებოდა აღმოსავლეთ პოლონეთის ქალაქ პულავის (იგივე „ნოვაია 
ალექსანდრია“ – 1836-1918 წწ-ში) სოფლის მეურნეობისა და მეტყევეობის უმაღლეს 
სასწავლებელს (ინსტიტუტს) და იქაურ ქართველ სტუდენტებს.

17. ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის საქმიანობისთვის XX საუკუნის 20-30-იან 
წლებში საერთაშორისო მდგომარეობა არახელსაყრელი იყო. პირველი მსოფლიო 
ომის შედეგები ევროპის ეკონომიკისთვის გამანადგურებელი აღმოჩნდა. შექმნილი 
მდგომარეობიდან გამოსავლის ძიებამ საბჭოთა რუსეთის საკთხი წამოჭრა, რომლის 
გადაჭრითაც შესაძლებელი ხდებოდა ევროპის კაპიტალის განვითარება და 
მოგების მიღება. სულ უფრო მეტი ევროპელი პოლიტიკოსი იზიარებდა იმ აზრს, 
რომ ევროპის ეკონომიკური აღდგენისათვის, აუცილებელი იყო რუსეთის ნედლი 
მასალა და გასაღების ბაზარი. ისიც აშკარა გახდა, რომ საბჭოთა ხელისუფლების 
დამარცხება ახლო მომავალში შეუძლებელი იყო. ბოლშევიკებმა რუსეთის 
სამოქალაქო ომში გაიმარჯვეს, მეზობელი სახელმწიფოები გაასაბჭოვეს და 
თანდათან ძალებს იკრებდნენ. XX ს-ის 20-30 წლებში ქართული პოლიტიკური 
ემიგრაციის საქმიანობისთვის ყველაზე ხელსაყრელი პირობები პოლონეთში იყო. 
ამ პერიოდში, პოლონეთი იყო ერთადერთი სახელმწიფო, რომელიც რეალურად 
მხარს უჭერდა და ეხმარებოდა ქართველ ემიგრანტებს დეოკუპაციისათვის 
ბრძოლაში. პოლონეთის საგარეო პოლიტიკური ინტერესები ითვალისწინებდა 
რუსეთის მიერ დაპყრობილი ქვეყნებიდან დევნილი ემიგრაციის 
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წარმომადგენლებისგან სსრკ-ის წინააღმდეგ მიმართული გაერთიანების შექმნას და 
მათ ფინანსურ მხარდაჭერას. 1920 წლის 1 მარტს ვარშავაში დააარსა „ქართული 
კომიტეტი პოლონეთში“, რომლის თავმჯდომარე, ამავე დროს იყო ემიგრაციაში 
მყოფი საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელი პოლონეთში. 1923-1933 
წლებში კომიტეტს თავმჯდომარეობდა იოსებ სალაყაია. იგი მუდმივ 
კოორდინაციაში იყო მთავრობის თავმჯდომარესთან ნოე ჟორდანიასთან, საგარეო 
საქმეთა მინისტრთან ევგენი გეგეჭკორთან, ელჩთან აკაკი ჩხენკელთან, შინაგან 
საქმეთა მინისტრთან ნოე რამიშვილთან, საქართველოს საოციალ-დემოკრატიული 
პარიტის საზღვარგარეთულ ბიუროსთან. იოსებ სალაყაია სისტემატიურად 
უგზავნის პარიზში მყოფ საქართველოს მთავრობის წევრებსა და სოციალ-
დემოკრატიული პარტიის საზღვარგარეთულ ბიუროს მოხსენებებს და აწვდის 
ცნობებს, კომიტეტის საქმიანობის, ქართული ემიგრაციის მდგომარეობის, 
პოლონეთის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის შესახებ. იოსებ სალაყაიას საქმიანობა 
საქართველოს სუვერენტიტეტის იდეის შენარჩუნებაში და დეოკუპაციისათვის 
ბრძოლაში გამოიხატებოდა. იგი ხვდებოდა პოლონეთის და პოლონეთში ჩამოსულ 
სხვა ქვეყნის ოფიციალურ პირებს, საქართველოს ისტორიისა და კულტურის 
გასაცნობად ატარებდა კულტურულ და საგანმანათლებლო ღონისძიებებს, 
ბეჭდავდა წიგნებსა და ჟურნალებს. პოლონეთის შიდა ეკონომიკური და 
პოლიტიკური მდგომარეობა გავლენას ახდენდა ქართული პოლიტიკური 
ემიგრაციის საქმიანობაზე, თუმცა რადიკალური ცვლილებებს არ იწვევდა, 
ქართული ემიგრაციის მიმართ პოლონეთის მთავრობისა და საზოგადოების 
კეთილგანწყობა და დახმარება არ იცვლებოდა. 

18. მოხსენებაში განხილულია ქართული ეთნოლოგიური სკოლის ფუძემდებლის 
აკად. გორგი ჩიტაიას მიერ შემუშავებული საველე კვლევის სპეციფიკური მეთოდი 
- კომპლქსურ-ინტენსიური კვლევის მეთოდი. რომელმაც მოიპოვა საყოვლთაო 
აღიარება საბჭოთა ეთნოლოგთა წრეში და ეფექტურად გამოიყენებოდა წლების 
მანძილზე ქართველ ეთნოლოგთა მიერ. წარმოდგენილია მეთოდის სრული 
აღწერილობა და დახასიათება. განზილულია ამ მტოდის გამოყენების 
პერსპექტივები და უპირატესობები.

19. მოხსენებაში საქართველოს ეთნოგრაფიული მასალის საფუძვლეზე 
წარმოდგენილია კოვიდ-რეგულაციების გავლენა ტადიციულ ყოფით 
კულტურაზე, კერძოდ მის ეერთ-რთ მნისვნელოვან ასპექტზე - სოციალური 
ურთიერთობების ფორმებზე ლხნისა და ჭირის დროს. გაანალიზებულია ახალი 
რეგულაციების გავლენა, მათდამი სოციუმის ლოიალობა და მიმღებლობა, აევე 
მატი სსაძლო გავლენები შიდა სოციალური ინტერაქციის ცვლილებაზე. 

20. მოხსენებაში თსუ აკადემიური სივრცის მონაცმთა მაგალითზე გაანალიზებულია 
მობილობის დატვირთვა აკადემიური დაახლოებისა და საერთო სამეცნერო 
სივრცის ჩამოყალიბების საქმეში, ახალი ცოდნის შექმნისა და გავრცელების 
გამოწვევების პრობლემები და მათი გადაჭრს სავრაუდო გზები.

21. შუა საუკუნეების საქართველოს მონარქია სოციალური თვალსაზრისით 
წოდებრივ-იერარქიულია. საზოგადოების სოციეტალურ იერარქიაში 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა მმართველ ელიტას ჰქონდა. ქვეყანა დაყოფილი 
იყო ადმინისტრაციულ ერთეულებად, რომლების გეოგრაფიული არეალი 
ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეების სივრცეებს ფარავდა და იმართებოდა 
ადგილობრივი ელიტის მხრიდან. ელიტა საზოგადოების შედარებით მცირე 
ჯგუფია, რომელიც ფლობს ძალაუფლებას, პრესტიჟს და მართავს სხვებს ჯგუფის 
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შიგნით აღიარებული კრიტერიუმების ფლობის საფუძველზე. ასეთ ჯგუფებს შუა 
საუკუნეების საქართველოში ფეოდალური საგვარეულოები ქმნიდნენ. მათი 
ყოფის, ისტორიის კვლევა მნიშვნელოვანია იმდროინდელი პოლიტიკური, 
ეკონომიკური თუ ეთნო-კულტურული პროცესების გაანალიზებისათვის. 
ლოკალური მმართველი ელიტა ახდენდა გავლენას და აყალიბებდა 
ტერიტორიული ჯგუფების ღირებულებებს და შესაბამისად მათზე იყო დიდად 
დამოკიდებული ზოგადად ქვეყნისა და მასში შემავალი ერთეულების ბედიც. 
მოხსენებაში განხილულ იქნა რუჩეგანთა და დადეშქელიანთა საგვარეულო 
სახლების მაგალითი.

22. სამხრეთ კავკასია ერთ-ერთია იმ ტერიტორიებიდან, რომელიც უძველესი 
დროიდან იყო დასახლებული. აქ უკვე პლეისტოცენში ცხოვრობდნენ ჰომინიდები 
(დმანისელები), რომელთა ნამარხი დაახლოებით 1,8 მილიონი წელს ითვლის. ამავე 
დროს, ეს არის ძალიან მრავალფეროვანი რეგიონი კავკასიელი ხალხის 
ეთნოკულტურული თუ ენობრივი კუთვნილების თვალსაზრისით. ერთად 
ცხოვრების მრავალწლიანი ისტორიის განმავლობაში მჭიდრო ურთიერთობა 
განაპირობებდა განსხვავებულობასთან ერთად კავკასიელების ეთნიკურ 
კულტურებს შორის ბევრი მსგავსების გაჩენას. ნაშრომში, საცხოვრებლის 
კონკრეტული ტიპის მაგალითზე განვიხილავთ არტეფაქტების მნიშვნელობას და 
ფუნქციას ჯგუფთაშორის ურთიერთობებში. კონკრეტული ტიპის სახლი 
გავრცელდა ფართო ტერიტორიაზე, რომელიც მოიცავს სამ მეზობელ ქვეყანას - 
სომხეთს, აზერბაიჯანსა და საქართველოს. ქართული დარბაზი, აზერბაიჯანული 
ყარადამი და სომხური გლხატუნი არის ნაგებობა, რომელიც ყველა 
ზემოაღნიშნული ეთნიკური ჯგუფის ტრადიციულ საცხოვრებლად ითვლება. ეს 
ნაგებობა არის მაგალითი იმისა, თუ რაოდენ დიდ როლს თამაშობს მატერიალური 
არტეფაქტები ეთნოკულტურული იდენტობის განსაზღვრაში. ისინი წარმოადგენენ 
მნემონიურ რეზერვუარებს, რომლებსაც შეუძლიათ გააძლიერონ ჯგუფთაშორისი 
ურთიერთობები, მაგრამ ასევე შეიძლება სადავო არგუმენტებად იქცნენ.

23. კოვიდ პანდემია, როგორც გლობალური მოვლენა, საზოგადოებრივი ცხოვრების 
პრაქტიკულად ყველა სფეროს შეეხო და შეიძლება ითქვა, რომ კიდევ უფრო კარგად 
დაგვანახა სირთულეები და გამოწვევები რომლის წინაშეც ჩვენი, თანამედროვე 
საზოგადოება დგას. მოცემულ მოხსენებაში ვისაუბრებ თანასწორობის საკითხზე, 
რომელიც პანდემიამ კიდევ ახლებურად და განსხვავებულად დააყენა. ისევე 
როგორ დანარჩენ მსოფლიოში, საქართველოში ახალი ვირუსის გამოჩენას, დიდი 
წინააღმდეგობა და განსხვავებული ინტერპრეტაციები მოჰყვა. მოლოდინი 
ვირუსის შესაძლო გავრცელების შესახებ საქართველოში 2020 წლის თებერვლის 
შუა რიცხვებიდან გაძლიერდა. ვირუსის გავრცელების დინამიკა ლოგიკურად 
გულისხმობდა მოლოდინს მისი საქართველოშიც გამოჩენის შესახებ. ამის 
მანიშნებელი იყო საჯარო მსჯელობა დისტანციური სწავლების მოლოდინზე და 
ვირუსის გავრცელების სხვა პრევენციული ზომების შესაძლო მიღებაზე. 
ვრცელდებოდა ინფორმაცია უჰანის ჩაკეტვის შესახებ. ევროპაში, განსაკუთრებით 
კი იტალიაში შექმნილი ვითარება დრამატულად და დიდი სიმძაფრით 
შუქდებოდა. ვირუსის გეოგრაფიის ზრდასთან ერთად მისი საქართველოში 
გამოჩენის ალბათობაც სულ უფრო რეალური ხდებოდა. თუმცა საკითხი ასე იდგა 
როდის, საიდან და ვინ იქნება პირველი? სწორედ კოვიდით დაინფიცირებული 
საქართველოს პირველი მოქალაქის გამოვლენა გახდა საქართველოს ახალი 
ეპიდემიური რეალობის დასაწყისი. კოვიდით დაინფიცირებული პირველი 
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პაციენტის გამოვლენა, გასცა სამედიცინო ინტერესსა და ფართო საზოგადოებრივი 
დისკუსიების დაუსრულებელ წყაროდ იქცა. პირველი კოვიდ პაციენტის შესახებ 
ინფორმაცია საქართველოში 26 თებერვალს ვრცელდება, ჯანდაცვის მინისტრის 
საგანგებო განცხადებით ეხმიანება შემთხვევას და ქვეყნის მოსახლეობას 
ინფორმაციას აწვდის მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ. სწორედ ამ ბრიფინგიდან 
შეიძლება ითქვა დაიწყო ახალი რეალობა, რომელიც ყველასთვის უცხო და ძნელად 
შესაგუებელი აღმოჩნდა. პირველი პაციენტის აღმოჩენასთან ერთად გამოიკვეთა 
ტენდეციები, რომლებიც სამოქმედო გეგმებად და პოლიტიკად იქცა. მოხსენებაში 
განხილულია, თუ როგორ აღიქვა მარნეულის და საქართველოს დანარჩენმა  
მოსახლეობამ მარნეულის ჩაკეტვის გადაწყვეტილება სახელმწიფოს მხრიდან და 
რამდენად თანასწორ მდგომარეობაში აღმოჩნდა საქართველოს მოსახლეობა კოვიდ 
პანდემიასთან ბრძოლაში.

24. მოხსენებაში საუბარია სოციალურ მედიაზე, როგორც ტრადიციის შენარჩუნებისა 
და აღდგენის მნიშვნელოვან საშუალებაზე. სოციალური მედიის  წყალობით, ჩვენ 
გვაქვს შესაძლებლობა, მოვიძიოთ ინფორმაცია იმ კულტურული პრაქტიკებისა და   
ტრადიციების შესახებ, რაც უკვე გამქრალია ყოფიდან. განხილულია რელიგიური 
დღესასწაული საჯვარეობა, რომელიც ტარდება რაჭაში და რომელსაც ქართველები 
და ოსები ერთობლივად აღნიშნავდნენ ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური 
ოლქის რუსეთის მიერ ოკუპაციამდე; ისტორიულად ქართველებსა და ოსებს 
მჭიდრო სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული კავშირები ჰქონდათ. 
შერეული ქორწინება და სხვადასხვა სახის ერთობლივი სოციალური და 
კულტურული აქტივობები მათ შორის პოზიტიურ და მტკიცე ურთიერთობას 
უზრუნველყოფდა. ტრადიციულად, ქართველებსა და ოსებს ჰქონდათ საერთო 
სალოცავები და რელიგიური წეს-ჩვეულებები. თუმცა ომის გამო, მეზობელი 
ოსური და ქართული სოფლები საოკუპაციო ხაზმა დაშორდა და მათ შორის 
კონტაქტი შეწყდა. ცხინვალის ხელისუფლება საქართველოს მოქალაქეებს დე 
ფაქტო სახელმწიფოში შესვლის საშუალებას არ აძლევს. ამის შემდეგ ისინი 
ტრადიციულ დღესასწაულებს ერთად ვეღარ აღნიშნავენ. დღეს მთავარანგელოზის 
სახელობის სალოცავი, სადაც საჯვარეობას აღნიშნავდნენ, ოსების მხარეს არის 
მოხვედრილი. ამიტომ რაჭველები იქით ვერ გადადიან და ამ დღეობის 
ერთობლივად აღნიშვნის ტრადიციაც მოისპო. ამ ხალხებს შორის დაძაბული 
ურთიერთობების ნორმალიზების გასაღები ქართულ-ოსური ერთობლივი 
პრაქტიკის გაგრძელება იქნება. მოხსენებაში ავტორები ცდილობენ აჩვენონ 
სოციალური ქსელების როლი ამ ტრადიციის შენარჩუნე-ბაში. კონფლიქტამდე 
გადაღებული დოკუმენტური ფილმები (ფართო გაგებით, სოციალური მედია), 
სადაც  დღეობაში ქართველებისა და ოსების ერთობლივად მონაწილეობაა 
დაფიქსირებული, ამ პრაქტიკის ვირტუალური გაგრძელებაა. ჩვენი ვარაუდით, თუ 
ეს ტრადიცია შექმნილი ვითარების გამო დავიწყებას მიეცემა,  სოციალურ 
ქსელებში არსებული ინფორმაცია  იქნება მათი  არდავიწყების, შენარჩუნების  და 
რევიტალიზაციის გარანტია.

25. კულტურული ტრადიციები ეთნოსოციალური ორგნიზმის განვითარების 
პროცესში ისტორიულად ჩამოყალიბებულ და თაობიდან თაობაში გარდამავალ 
ფენომენს წარმოადგენს, რომელიც საფუძვლად უძევს ადამიანთა შორის 
ურთიერთობათა ნორმებს ცხოვრების ყველა სფეროში. პოსტსაბჭოთა პერიოდში  
თვალსაჩინო გახდა ორი განსხვავებული ტენდენცია:  ერთის მხრივ, პირველ 
ეტაპზე,  გასული საუკუნის 90-იანი წლებში მომხდარი კატაკლიზმების ფონზე 
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ტრადიციული კულტურის ელემენტების აღორძინება/რევიტალიზაციის - მეორე 
მხრივ კი, კულტურული ტრადიციების ტრანსფორმირების საკმაოდ ინტენსიური 
პროცესი, რომელიც ახალი გეოპოლიტიკური რეალობის, გლობალიზაციის, 
პოლიტიკურ და სოციალურ სფეროში  რადიკალური ცვლილებების, თანამედროვე  
საკომუნიკაციო თუ სხვა ტიპის ტექნოლოგიების  დანერგვის და ა. შ. ფაქტორების 
გავლენით ხდება.  საზღვრისპირა რეგიონში ამას ემატება მეზობელი ქვეყნიდან 
მომდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური კულტურული და სხვა ტიპის  
იმპულსები. მოხსენებაში განხილულია კახეთის აზერბაიჯანთან მოსაზღვრე 
აზერბაიჯანულ მოსახლეობში  არსებული ვითარება. საველე მასალის ანალიზმა 
უჩვენა, რომ ტრანსფორმაცია ტრადიციული კულტურის თითქმის ყველა სფეროში 
შეინიშნება. ბოლო ასწლეულში ამ მოსახლეობამ თვითდასახელებაც კი შეიცვალა. 
თურქული წარმომავლობის მუსლიმი მოსახლეობის აღსანიშნავად, სამხრეთ 
კავასიაში გასული საუკუნის 30-იან წლებამდე იყენებდნენ ტერმინს - „თათარი“, 
რაც მუსლიმის ანალოგიურ შინაარსს ატარებდა. თანდათანობით, მან 
ეთნიკურობის (აზერბაიჯანელი, თურქი და ა. შ.) აღმნიშვნელი შინაარსი შეიძინა  
.და ყოფით დონეზე დღემდე შემორჩა.  თუმცა აზერბაიჯანელთა უმეტესობა  
შეურაცხმყოფელად აღიქვამს და ჰგონია, რომ მიხეილ სააკაშვილის 
პრეზიდენტობის პერიოდიდან ამ ტერმინის დისკრიმინაციული ხასიათის გამო 
მისი გამოყენება სამართლებრივად ისჯება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 
(კაბალას თემი) ტრადიციულ მესაქონლეთა შთამომავლები მიწათმოქმედებად 
იქცნენ და ამჟამად სასათბურე მეურნეობები (ძირითადად ბაღჩეული კულტურა) 
და მევენახეობა წარმოადგენს საოჯახო მეურნეობების შემოსავლის ძირითად 
წყაროს. შეიცვალა კვების სისტემაც. ქართული გავლენა განსაკუთრებით მკაფიოდ 
იგრძნობა ქელეხის, ქორწილის, სუნიათის (ინიციაცია, რომელსაც ქრისტიანული 
ნათლობის ანალოგად მიიჩნევენ) რიტუალზე. მრავალრიცხოვანი რიტუალური 
გამასპინძლება ტრადიციად იქცა და უკანასკნელ ხანებში, კოვიდ-19-ის პანდემიის 
მიუხედავადაც არ შეზღუდულა. ქორწილს ზოგჯერ 500-700 ადამიანი ესწრებოდა. 
აკრძალვის დარღვევისთვის დაწესებულ  ჯარიმას ოჯახი გადაიხდიდა და შემდეგ 
პატარძალი ხელში ჯარიმის ქვითრით იცეკვებდა. პოსტსაბჭოთა პერიოდში 
განვითარებული მოვლენები თავისებურად აისახა სამეურნეო ყოფაზე, 
რელიგიაზე, სოციალურ და გენდერულ ურთიერთობებზე, ბავშის აღზრდაზე, 
განათლების სისტემაზე, დაკრძალვის რიტუალზე და ა. შ. მოხსენებაში 
წარმოდგენილი მასალა აჩვენებს გარკვეული ფაქტორების ზეგავლენით ყოფაში 
ინოვაციური ელემენტების შესვლას  და იმავდროულად ტრადიციული 
კულტურული სისტემების უნარს წინააღმდეგობა გაუწიოს ტრადიციის სრულად 
გაუქმებას ან მყისიერ და რადიკალურ ტრანსფორმაციას. ამასთანავე 
ქრონოლოგიურ ჭრილში ცალკეული ტრადიციული კულტურის სისტემების 
ანალიზი ცხადყოფს, რომ ამ ცვლილებებს შეიძლება ფუნდამეტური მნიშვნელობაც 
ჰქონდეს.
 

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

ყურადღება!
* სათანადო გრაფაში მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 

მითითება სავალდებულოა.
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* ერთი და იგივე ნაშრომი (კოლექტიურიც და ინდივიდუალურიც) ანგარიშში 
შეტანილ უნდა იქნეს მხოლოდ ერთხელ, და არა სათითაოდ ყველა ავტორის 
შრომების სიაში, რადგან ის მაინც განიხილება, როგორც ერთი ნაშრომი და ექნება 
ერთი შეფასება. 

* ანოტაცია ინფორმაციულად იმდენად ტევადი უნდა იყოს, რომ რეცენზენტს 
სრული წარმოდგენა შეექმნას პროექტზე. უცხოენოვანი ნაშრომის ანოტაცია უნდა 
მოგვაწოდოთ ქართულ ენაზე.

* ანგარიში აუცილებლად წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (1 
ეგზემპლარად, Word-ფაილი, შრიფტი - Sylfaen) და ელექტრონული ვერსიის (CD-
დისკი) სახით.

* ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესა-
ბამისად, ექსპერტიზას (შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ 
დოკუმენტში აღინიშნება ფორმულით `არ შეფასდა~. 



1

დანართი 2

თსუ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის 
ინსტიტუტის თანამშრომელთა 2022 წლის სამეცნიერო და სხვა 

საქმიანობის ანგარიში

2022 წელს ინსტიტუტის მეცნიერებმა მონაწილეობა მიიღეს ეროვნულ და 
საერთაშორისო 30 სხვადასხვა სამეცნიერო პროექტში, რომლებიც ფინანსდებოდა 
სხვადასხვა ფონდის (შ. რუსთველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; გერმანიის 
აკადემიური გაცვლის სამსახური (DAAD); პოლონეთის აკადემიური გაცვლის 
ეროვნული სააგენტოს გრანტი (NAWA); გერმანიის საგარეო საქმეთა ინსტიტუტი 
(IFA); ევროპის კვლევის კომისია (ERC); გერმანული კვლევის ფონდი (DFG)) მიერ სხვა 
ორგანიზაციების (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; თსუ; კავკასიის ხალთა 
საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი; სოხუმის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი; კავკასიური სახლი) ბაზაზე.

 
აღსანიშნავია, რომ ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში და მისი 

ორგანიზებით 2022 წელს ჩატარდა სამეცნიერო კონფერენციები: 
3-5 ოქტომბერი - საერთაშორისო კავკასიოლოგიური კონგრესი (პროექტის 

ხელმძღვანელი გიორგი ჭეიშვილი). პროექტი განხორციელდა შოთა რუსთაველის 
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით (კავკასიის მიმართულებით 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო 
ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი - CS-II-22-223). წამყვანი ორგანიზაცია ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის თსუ, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი; თანამონაწილე ორგანიზაციები: საქართველოს 
მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გ. 
წერეთლის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი. კონგრესი ჩატარდა 
შერეული ფორმატით. ზუმის პარამეტრები Meeting ID: 476 542 7966. დაიბეჭდა 
კონგრესის მოხსენებების თეზისები.

კონგრესის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს ცნობილმა ქართველმა და უცხოელმა 
მეცნიერებმა, ასევე, ახალგაზრდა მკვლევრებმა 18 ქვეყნის (საქართველო, უკრაინა, 
იტალია, თურქეთი, სომხეთი, რუსეთი, პოლონეთი, ისრაელი, რუმინეთი, იაპონია, 
აზერბაიჯანი, ინგლისი, კანადა, ავსტრია, ავსტრალია, გერმანია, საფრანგეთი, 
შვედეთი) წამყვანი სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრებიდან. სულ წამოდგენილი იყო 152 
მოხსენება (ქართულ და ინგლისურ ენებზე).    

28 ნოემბერი, დეკანოზ ბესარიონ ნიჟარაძის დაბადებიდან 170 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, რომლის ორგანიზატორები იყვნენ: 
ინსტიტუტის საქართველოს ეთნოლოგიის განყოფილება, ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა და 
საქართველოს ანთროპოლოგთა ასოციაცია. 

23 დეკემბერი - ინსტიტუტის შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიისა და 
წყაროთმცოდნეობის განყოფილების ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია. 
დაიბეჭდა კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 
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2022 წელს ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტმა გამოსცა პერიოდული 
გამოცემები: „ქრონოსი“ N 3; „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“ N 1 (26); 
„კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული“ XXII; „მასალები საქართველოს 
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ეთნოგრაფიისათვის“ 3 (29); „ქართული წყაროთმცოდნეობა“ XXIV. ასევე, დაიბეჭდა 
საერთაშორისო კავკასიოლოგიური კონგრესის მოხსენებათა მოკლე შინაარსები.
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გარდა სამეცნიერო გეგმით გათვალისწინებული სამუშაოებისა, მიმდინარე წელს 
ინსტიტუტმა განახორციელა სხვა საქმიანობაც, რისი აღნიშვნაც მნიშვნელოვნად 
მიგვაჩნია.
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2022 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. 
 ქართულენოვანი პერიოდული გამოცემები. 
 რუსულენოვანი წიგნები
 ევროპულენოვანი წიგნები 
 ევროპულენოვანი პერიოდული გამოცემები. 
 ენციკლოპედია და ლექსიკონები 
 რარიტეტული გამოცემები

წელს ბიბლიოთეკას შეემატა ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ყოფილი 
თანამშრომლის - ისტორიკოს დევი ბერძენიშვილის პირადი წიგნები. 

 კატალოგიზაცია: 
აღიწერა დ. ბერძენიშვილის პირადი წიგნები და მონაცემები შედის საინვენტარო 
კატალოგში (მიმდინარე პროცესი); 
ბიბლიოთეკის ფონდებში 2022 წელს შემოსული ყველა ახალი ერთეულის 
მონაცემი შევიდა საინვენტარო ნუსხა-კატალოგში და დამუშავდა ერთეულები 
ტექნიკური თვალსაზრისით.      

 მკითხველთა მომსახურება: 
2022 წელს მკითხველებზე საბიბლიოთეკო ფონდების წლიურმა მოძრაობამ 
შეადგინა - 155 ერთეული; მკითხველზე გაიცა -  64 ერთეული; ბიბლიოთეკაში 
დაბრუნდა - 91 ერთეული. 
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მკითხველთა მომსახურება გაცემული წიგნები დაბრუნებული წიგნები

2017 წელი 137 62 75

2018 წელი 167 82 85

2019 წელი 402 223 179

2020 წელი 140 81 59

2021 წელი 51 21 30

2022 წელი 155 64 91
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2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი

 ბიბლიოთეკას თსუ-დან გადმოეცა თარო-კარადები ფონდსაცავისთვის. 

 2022 წლის ბოლოს წლის ყველაზე აქტიური მკითხველი - ალექსანდრე თვარაძე - 
დაჯილდოვდა სასაჩუქრე გამოცემით (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) - შოთა 
რუსთაველი. „ვეფხისტყაოსანი“ - ხელნაწერი მემკვიდრეობა. კატალოგი; Shota 
Rustaveli. „The man in the panther skin“ - heritage of manuscripts. Catalogue. 

ინსტიტუტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სტრუქტურული ერთეულია 
ისტორიული და ეთნოლოგიური საარქივო ფონდი, რომელიც უნიკალურია თავისი 
მასალით. 2022 წელს ინსტიტუტის საარქივო ფონდში სამუშაოები მიმდინარეობდა 
სხვადასხვა მიმართულებით:

I. საარქივო მასალების გამოყენება: 2022 წელს საარქივო ფონდში დაცული მასალები 
ინსტიტუტის თანამშრომლებმა გამოიყენეს წლიური თემების შესასრულებლად 
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და სხვა სამეცნიერო კვლევებში. საარქივო მასალა გამოყენებული იქნა სხვადასხვა 
საგანმანათლებლო და სასწავლო დანიშნულებითაც. 

II. საარქივო მასალის დიგიტალიზაცია და კულტურული მემკვიდრეობის გადარჩენა: 
გასულ წელს სსიპ ანზორ ერქომაიშვილის სახელობის ფოლკლორის სახელმწიფო 
ცენტრსა და ინსტიტუტს შორის გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი, 
რომელიც მიზნად ისახავს ინსტიტუტის ისტორიულ და ეთნოლოგიურ არქივში 
დაცული ქართული ტრადიციული მუსიკის, გალობის, ზეპირსიტყვირების, 
ქორეოგრაფიის, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნებისა და სხვა ფოლკლორული 
საარქივო აუდიო, ვიდეო, დოკუმენტური და სხვა სახის  მასალების შესწავლას, 
მათ  სამეცნიერო კვლევასა და პოპულარიზაციას. აღნიშნული მემორანდუმის 
ფარგლებში, მიმდინარე წელს მოხდა მუსიკალური ფონდის ხელნაწერი ფონდების 
დიგიტალიზაცია (დასკანერებულია 10 064 ფურცელი) და აუდიო მასალის 
ციფრულ მატარებლებზე გადატანა. აღნიშნული პროექტის განხორციელების 
შედეგად, განადგურებას გადაურჩა ფოლკლორული ჩანაწერები, რომელიც XX 
საუკუნის 50-80 იან წლებშია ჩაწერილი საქართველოში და ჩრდილო კავკასიაში.  
მომდევნო წელს იგეგმება ამ მასალების გამოცემა და სამეცნიერო მიმოქცევაში 
შემოტანა.

III. სისტემატიზაცია და აღრიცხვა: ამ კუთხით არქივში დაწყებულია გრაფიკული 
მასალების, მათ შორის, ანზორ ქალდანის ფონდის გრაფიკული მასალების 
სისტემატიზაცია და აღრიცხვა. სამუშაო გაგრძელდება მომდევნო წელსაც.

IV. მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება: მიმდინარე წელს მოპოვებული 
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფოდის გრანტით (RIM-5-22-220) 
დაიგეგმა დიდი ფორმატის სკანერისა და მძლავრი კომპიუტერული ტექნიკის 
შეძენა, რომელიც გამოყენებული იქნება გარკვეული სახის საარქივო 
მასალისათვის. მიმდინარეობს ტექნიკის მოძიებისა და შესყიდვის პროცედურები.

2022 წელს გრძელდებოდა ინსტიტუტის მუდმივმოქმედი სემინარი - 
„საინსტიტუტო საუბრები“, რომელზეც წარმოდგენილი იყო მოხსენებები როგორც 
ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალის, ასევე მოწვეული მეცნიერების მიერ.

მიმდინარე წელსაც ინსტიტუტის ანთროპოლოგიური კვლევის ლაბორატორია 
აგრძელებდა თანამშრომლობას მაქს პლანკის ევოლუციური ანთროპოლოგიის 
ინსტიტუტის არქეოგენეტიკის დეპარტამენტთან (გერმანია).

ანთროპოლოგიური კვლევის ლაბორატორია ასევე თანამშრომლობს ვენეციის 
კა’ფოსკარის უნივერსიტეტის ფიზიკური ანთროპოლოგიის ლაბორატორიასთან 
(იტალია), ტარდება ერთობლივი სამეცნიერო კვლევები.

2022 წლის 13 დეკემბერს, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს მხარდაჭერით და თსუ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის 
ორგანიზებით, სამეცნიერო და უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებებისათვის 
ჩატარდა რიგით მეხუთე ღონისძიება თემაზე - „წლის საუკეთესო მიღწევა.“ 
აღნიშნულ ღონისძიებაზე თეა ქამუშაძემ წარადგინა პრეზენტაცია: „საერთაშორისო 
კავკასიოლოგიური კონგრესი“, რომელშიც საუბარი იყო მიმდინარე წელს ივ. 
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ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ორგანიზებით 
ჩატარებული ღონისძიების შესახებ. 

2022 წლის 24 ნოემბერს ლატვიის მეცნიერებათა აკადემიის უცხოელ წევრად 
აირჩიეს ინსტიტუტის ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილების მთავარი 
მეცნიერი თანმამშრომელი ნიკოლოზ ჯავახიშვილი.

მიმდინარე წელს, სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო 
ფონდის პროექტის - „ღია მეცნიერების“ განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის 
ფარგლებში, შეიქმნა მონაცემთა ბაზა ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალის მიერ 
2002-2021 წლებში განხორციელებული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისა და 
ინსტიტუტის აქტივობების შესახებ 2017-2021 წლებში.  

ფუნქციონირებს ინსტიტუტის ვებ-გვერდი: www.institutehist.ucoz.net, რომელიც 
მუდმივად ახლდება ინფორმაციით. 

http://www.institutehist.ucoz.net/


ანგარიშის ფორმა №1

2021 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

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

სსიპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის 
ინსტიტუტი

1. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექ-
ტები (სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის გეგმა)

1.2
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით

საქართველოს მინერალური ნედლეულის პოტენციალის გეოლოგიური, ტექნოლოგიური, 
ეკოლოგიური კვლევები და ეკონომიკური შეფასებები

1-000 საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ტელეკომუნიკაციები
5-000 დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და გარემო
7-000 საინჟინრო მეცნიერებები, მაღალტექნოლოგიური მასალები

2) პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
           1.     აპრილი 2019  -  მარტი 2028

3) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

           1.     რევაზ კვატაშიძე - ხელმძღვანელი
           2.    ინსტიტუტის სამეცნიერო და ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი - შემსრულებელი

კვლევითი პროექტის 2021 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 
შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

პროექტი შედგება სხვადასხვა თემებისაგან,  რომელთა შესრულება მიმდინარეობს 
ინსტიტუტის 10 სამეცნიერო-კვლევით განყოფილებაში. სამეცნიერო თემები, მონაწილე 
პერსონალი  და მათი ანოტაციები მოცემულია  განყოფილებების მიხედვით. 

მყარი სასარგებლო წიაღისეულის სამეცნიერო-კვლევითი განყოფილება



2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექ-
ტების შესრულების შედეგები 
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები

2.1.1. გოდერძის წყების გაქვავებული ხის, როგორც სანახელავო და დეკორატიული ნედლეულის, 
კომპლექსური გეოლოგიური და ტექნოლოგიური შესწავლა

 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი
დედამიწის და მათთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებანი (გეოლოგია)

           ინჟინერია და ტექნოლოგიები
           სამთო და სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება.
          01.01.2020  - 31.12.2023

2.1.2. აჭარა - გურია - სამეგრელოს რეგიონების კერამიკული, ცეცხლგამძლე და ბენტონიტური თიხების 
საბადოებისა და მადანგამოვლინებების გეოლოგიურ-ტექნოლოგიური შესწავლა-შეფასება მათი 
საინვესტიციოდ მომზადების მიზნით
        გამოყენებითი კვლევა
         ინჟინერია და ტექნოლოგიები
         გარემოს შემსწავლელი ინჟინერია:
         გარემოს და გეოლოგიური ინჟინერია,  გეოტექნიკა; 
         სამთო და სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება;
                  01.01.2021 – 31.12.2025

2.1.3. სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველოს მანგანუმის გამოვლინებების გეოლოგიური პოტენციალის 
შეფასება.

 ინჟინერია და ტექნოლოგიები
სასარგებლო წიაღისეულის ძებნა-შეფასებითი სამუშაოები  

01.01.2019– 31.12.2023

2.1.4. .   საქართველოს ოქროს ახალი ტიპის მადნების გენეტური და მორფოლოგიური 
თავისებურებანი და სამრეწველო პოტენციალი

         საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი
დედამიწის და მათთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებანი (გეოლოგია)
გარემოს და გეოლოგიური ინჟინერია,  

          სამთო და სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება;
                  01.01.2022– 31.12.2026

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. 
ა)  ვაჟა გელეიშვილი - მთ. მეცნიერ-თანამშრომელი -თემის ხელმძღვანელი, კვლევების დაგეგმვა; 
ლიტერატურული და ფონდური მასალების მოძიება; სამეცნიერო ანგარიშის შედგენა.  
ბ) მირიან მაქაძე - მეცნიერ-თანამშრომელი - პასუხისმგებელი შემსრულებელი, საველე და კამერალური 
სამუშაოების დაგეგმვა-ჩატარება; დასკვნითი ანგარიშის შედგენაში მონაწილეობა;
გ)   დავით მაქაძე - წამყვანი ინჟინერი -- საველე და კამერალურ სამუშაოებში მონაწილეობა.  

2. 



ა) მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი – თემის ხელმძღვანელი, კერამიკული და ცეცხლგამძლე თიხების 
კვლევითი სამუშაოს დაგეგმვა და მისი   ხელმძღვანელობა, გამოყენების სფეროების დადგენა, 
კერამიკული და ცეცხლგამძლე თიხების ტექნოლოგიური მიმართულების კვლევების მიხედვით 
სამეცნიერო ანგარიშის ტექნოლოგიური ნაწილის შედგენა. საინვესტიციო წინადადებებისთვის საჭირო 
მასალების დამუშავება.  
ბ) უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - თემის თანახელმძღვანელი ბენტონიტური  თიხების 
მიმართულებით. კვლევითი სამუშაოს დაგეგმვა და მისი   ხელმძღვანელობა, გამოყენების სფეროების 
დადგენა, ბენტონიტური თიხების ტექნოლოგიური მიმართულების კვლევების მიხედვით სამეცნიერო 
ანგარიშის ტექნოლოგიური ნაწილის შედგენა. საინვესტიციო წინადადებებისთვის საჭირო მასალების 
დამუშავება.  
გ) მეცნიერ თანამშრომელი - თემის  თანახელმძღვანელი გეოლოგიური მიმართულებით, საველე 
გეოლოგიური სამუშაოების  დაგეგმვა. სამეცნიერო  ანგარიშის გეოლოგიური ნაწილის შედგენა. 
საინვესტიციო წინადადებებისთვის საჭირო მასალების დამუშავება.  
დ) მეცნიერ თანამშრომელი,  ტექნოლოგი - პასუხისმგებელი შემსრულებელი. ფონდური მასალების 
დამუშავება;  კერამიკული და ცეცხლგამძლე თიხების ფიზიკურ-მექანიკურ-ტექნოლოგიური თვისებების  
შესწავლისათვის ექსპერიმენტების დაგეგმვა-განხორციელება,  ელექტრონული კატალოგის შედგენა.
ე) მეცნიერ თანამშრომელი,  ტექნოლოგი - პასუხისმგებელი შემსრულებელი. ფონდური მასალების 
დამუშავება;  ბენტონიტური თიხების ფიზიკურ-მექანიკურ-ტექნოლოგიური თვისებების  
შესწავლისათვის ექსპერიმენტების დაგეგმვა-განხორციელება,  ელექტრონული კატალოგის შედგენა.
ვ)მეცნიერ თანამშრომელი.  გეოლოგი  - პროექტის გეოლოგიური ნაწილის პასუხისმგებელი 
შემსრულებელი.  საველე გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება.  საბადოს ზედაპირის აგეგმვა-ძველი 
მონაცემების გადამოწმებასა და მარაგების განსაზღვრაში მონაწილეობა. საინვესტიციო 
წინადადებებისთვის საჭირო მასალების დამუშავებაში მონაწილეობა   და ელექტრონული კატალოგის 
შედგენა. 
ზ) წამყვანი ინჟინერი - კერამიკული და ცეცხლგამძლე თიხების ფიზიკურ-მექანიკურ-ტექნოლოგიური 
თვისებების  შესწავლისათვის  ექსპერიმენტების დაგეგმვა-განხორციელება.  მონაწილეობა გამოყენების 
სფეროების დადგენაში.
თ)წამყვანი ინჟინერი - კერამიკული ნედლეულის ფიზიკურ-მექანიკურ-ტექნოლოგიური თვისებების  
ექსპერიმენტების ჩატარება. 
ი) წამყვანი ინჟინერი  - ბენტონიტური თიხების ფიზიკურ-მექანიკურ-ტექნოლოგიური თვისებების  
შესწავლა
კ) ინჟინერი   –  ნიმუშების მომზადება  საანალიზოდ და კვლევებისათვის. თიხების  ფიზიკურ-მექანიკურ-
ტექნოლოგიური თვისებების  ექსპერიმენტებში მონაწილეობა. 
ლ) ლაბორანტი   - ტექნოლოგიური ნიმუშების კვლევებისათვის მომზადება (დამსხვრევა, გასაშუალოება, 
შეკვეცა, მოხრესვა).  

3. * მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - თემის ხელმძღვანელი, სამუშაოს დაგეგმვა - მონიტორინგი;  
საინფორმაციო და დასკვნითი ანგარიშის შედგენა;
  * უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - პასუხისმგებელი შემსრულებელი, საველე და კამერალური 

სამუშაოების დაგეგმვა-ჩატარება; დასკვნითი ანგარიშის შედგენაში მონაწილეობა;
  * უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - საველე და კამერალური სამუშაოების ჩატარება;
  * მეცნიერ თანამშრომელი  - კამერალური სამუშაოები;
  * წამყვანი ინჟინერი - კამერალური სამუშაოებში მონაწილეობა ანალიზებზე პასუხისმგებელი.

4.  * მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - თემის ხელმძღვანელი, კვლევების მიმდევრობის დაგეგმვა - 
მონიტორინგი; საინფორმაციო და დასკვნითი ანგარიშის შედგენა; 
  * მეცნიერ თანამშრომელი -  პასუხისმგებელი გეოლოგიურ კვლევებზე;  ანგარიშის შედგენაში 

მონაწილეობა;
*  მეცნიერ თანამშრომელი -  საველე და კამერალური სამუშაოების ჩატარება; 
* წამყვანი ინჟინერი   -  საველე და კამერალურ სამუშაოებში მონაწილეობა. 



გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.
             კვლევის ძირითადი მიზანი მდგომარეობს წყებაში არსებული მინერალიზირებული ხეების 
კომპლექსურ შესწავლაში, რომელიც გულისხმობს როგორც მინერალიზაციის წარმოშობის 
გეოლოგიურ, გეოქიმიურ პირობებს, მინერალიზაციის ტიპის და ხარისხის დადგენას კვლევის 
უახლესი მეთოდების გამოყენებით, ისე განამარხებული მასალის კვლევას წმინდა პრაგმატული 
თვალსაზრისით, როგორც სანახელავო და დეკორატიული ქვის ნედლეულის სახით.
           საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი ყველა ამოცანა შესრულებულია. სინჯების ნაწილის 
შესწავლა მოხდა მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტში, ხოლო წარმომადგენლობითი 
სინჯების კვლევა განხორციელდა ამოსავლეთ ვაშინგტონის უნივერსიტეტში.
აღებულ ქვიურ მასალაზე ჩატარდა/ტარდება:
სინჯის - რენტგენოფაზური ანალიზი ;
სინჯის - სილიკატური ანალიზი ;
სინჯის მინერალოგიურ-პეტროგრაფიული შესწავლა 
სინჯების რენტგენო-ფლუორესცენტული (XRF) ანალიზი
ნიმუშების მასკანირებელი ელექტრონული მიკროსკოპით (SEM) შესწავლა.
ჩატარებული მრავალფეროვანი ლაბორატორიული სამუშაოების შედეგებზე დაყრდნობით მოხდა:

 მოხდება განამარხების პროცესების აღდგენა
 მინერალიზაციის ტიპების გამოყოფა
 მინერალიზაციის ეტაპობრიობის გამოყოფა და დადგენა

          XRD და ხვედრითი წონების განსაზღვრის შედეგების მიხედვით, ნიმუშების დიდი ნაწილი 
აგებულია კვარცით და ოპალით. შესწავლილი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელი 
არის მათში ამორფული ოპალის დიდი რაოდენობით არსებობა, რომელიც ზოგადად მეტწილად 
გვხვდება ახლო გეოლოგიურ წარსულში განამარხებულ ნიმუშებში (ძალზედ იშვიათია მიოცენზე 
უფრო ძველ ნიმუშებში ამორფული ოპალის არსებობა).
          ნიმუშთა უმეტესობა შეიცავს opal-A  და opal-CT კომბინაციას, რომლებიც წარმოადგენენ 
ოპალის სუსტადდაკრისტალებულ ფორმას, რომელიც შეიცავს ქრისტობალითის და ტრიდიმიტის 
თხელ შიდაშრეებს. ამასთანავე ხშირად დაიკვირვება opal-A -ს გადასვლა opal-CT. აღნიშნული 
პროცესი ვლინდება მაშინ, როდესაც საწყისი ამორფული ოპალი იწყებს დაშლას და 
გამოთავისუფლებული სილიციუმი იწყებს opal-CT-ს ჩამოყალიბებას, თუმცა ზოგ შემთხვევაში 
დაიკვირვება საწყისი opal-CT-ს არსებობა.
        მილიონობით წლების განმავლობაში სიღრმეში არსებული ნიმუშებში მყოფი opal-CT 
შესაძლებელია რომ თანდათანობით გადადიოდნენ კვარცში, თუმცა იმ ნიმუშებში, რომლებიც 
დიდი რაოდენობით კვარცით არიან აგებული შესაძლოა არსებობდეს მისი წარმოშეობის სხვა გზა: 
თუ სილიციუმით მდიდარი ხსნარების დონე დაბალია, სილიციუმი შესაძლოა გამოილექებოდეს 
დაბალი სიჩქარით, ძალზედ ნელი ტემპით, რაც სილიციუმის მოლეკულებს აძლავდა საშუალებას 
მაღალი ხარისხის სტრუქტურული ბმა დაემყარებინათ და კრისტალდებოდა კვარცი. ამდაგვარი 
პროცესით წარმოშობილი ნიმუშები გოდერძის წყებიდან ხასიათდება დაახლოებით 2.5 გ/სმ3 
სიმკვრივით, თუმცა ნიმუშთა რენდგენოდიფრაქციული ანალიზის შედეგად მირებულ კვარცის 
პიკებს შესაძლოა ზოგ შემთხვევაში ქონდეს სხვა ახსნა, ნიმუშების მრავალჯერადი მინერალიზაციის 
შემთხვევებში.
         გოდერძის წყებიდან აღებული განამარხებული ხის ნიმუშები მეტად მრავალფეროვანია, 
რომელთა წარმოშობიაც სხვადასხვა პროცესთა ინტერფერირების შედეგად უნდა მომხარიყო. 



თავდაპირველად, საწყის ეტაპზე ხდებოდა ამორფული სილიციუმის გამოკრისტალება უჯრედის 
კედლებზე, იმიტომ, რომ ორგანული ნაერთები (ცელულოზა და ლიგნინი) სილიციუმის 
ადსორბციის უნარით. უჯრედების შიდა ნაწილი შედარებით გვიან იწყებს შევსებას სილიციუმის 
სხვადასხვა მოდიფიკაციებით: opal-A, opal-CT, ბოჭკოვანი ქალცედონი და კრისტალური კვარცი. 
         ამჟამად მიმდინარეობს მასალის ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლების ლაბორატორიული 
შესწავლა, გაქვავებული ხის როგორც დეკორატიული და სანახელავო ნედლეულის გამოყენების 
მიზნით.

თემატიკა დასრულდება 2023 წლის ბოლოს, საბოლოო ანგარიშში ვრცლად იქნება მოცემული 
გოდერძის წყების განამარხებული ხის კომპლექსური კვლევის შედეგები და დასკვნები.

2.
      მოცემული პროექტი ითვალისწინებს კერამიკული, ცეცხლგამძლე და ბენტონიტური თიხების 
არალიცენზირებული საბადოებისა და მადამგამოვლინებების შესწავლას რეგიონების მიხედვით ახალი 
მეთოდოლოგიისა და არსებული მოთხოვნების გათვალისწინებით.
         პროექტის პირველი ნაწილი, რომელიც ითვალისწინებდა საფონდო და სამეცნიერო  
ლიტერატურის გაცნობას, მოცემულ რეგიონში, დასრულდა  და დაიწერა შესაბამისი საინფორმაციო 
ანგარიში. სხვადასხვა კრიტერიუმების გათვალისწინებით მომზადდა  იმ საბადოებისა და 
მადანგამოვლინებების ჩამონათვალი, რომელზედაც  უშუალოდ საველე პირობებში მოხდა  გაცნობა  
მათი დასინჯვისა და სამთო-გეოლოგიური პირობების შესწავლა-შეფასების მიზნით.
     საველე სამუშაოების ჩატარების შემდეგ, აჭარის შუახევის, ქედისა და ქობულეთის 
მუნიციპალიტეტიდან  ჩამოტანილი იქნა  არალიცენზირებული 16 სხვადასხვა საბადოსა და 
გამოვლინების 70 ზედაპირული ღარული სინჯი. შუალედურ გეოლოგიურ ანგარიშში, რომელიც 
მოცემულია 19 გვერდზე, უბნების მიხედვით წარმოდგენილია ყველა სინჯის მოკლე ვიზუალური 
აღწერა - დახასიათება  აღების წერტილების ჩვენებით. თითოეული სინჯი მომზადდა შესაბამისი 
კვლევებისათვის: ჩატარდა მათი შრობა, დამსხვრევა, დაფქვა.   
      მომზადებულ სინჯებზე ჩატარდა სილიკატური და რენტგენოფაზური ანალიზები. ცხრილში 1 
მოცემულია  სინჯების ნაწილის ქიმიური და რ/ფ ანალიზის შედეგები.

ადგილის 
დასახელება

SiO2 Al2O3 CaO MgO Fe2O3 Na2O K2O საკრ.
H2O

ხურ რ/ფ ანალიზი 
(მინერალები)

ბუტურაული

48,8 21,2 2,5 1,2 9,91 1,9 1,5 1.Ca მონტმორილონიტი
2.Ca-Na მინდვრის შპატი
3.კვარცის კვალი
4.რკინის ამორფული ჟანგეულები

ბრილი 59,81 17,7 0,8 0,1 8,48 0,3 1,7 7,23 3,32 1.კვარცი ≈ 50%
2.დისპერსული თიხური ფაზა
3.ქლორიტ - კაოლინიტის კვალი

კვაშტა 55,45 20,2 0,5 0,9 8,65 0,1 0,8 5,29 5,09 1.კაოლინიტ - ქლორიტი
2.კვარცი

გოჩა ყანა 60,79 19,1 0,3 1,8 6,59 0,5 3,1 3,53 2,36 დისპერსული თიხური ფაზა
მაღლა ყანა 42,72 23,2 3,2 3,3 11,53 0,7 0,5 9,14 2,98 1.მონტმორილონიტი - ქლორიტი?

2.კვარცი
პირველი მაისი 52,85 18,9 2,3 0,4 7,98 1,9 1,8 6,58 3,25 1. მონტმორილონიტი

2. Ca-Na მინდვრის შპატი
3. კვარცი

დაგვი 42,67 19,2 3,5 2,0 12,80 0,9 1,3 11,35 3,23 1.რენტგ.ამორფული თიხური ფაზა
2. ჰალუაზიტი
3. მინდვრის შპატის კვალი

ოჩხამური 46,84 23,9 0,9 0,9 9,90 0,2 1,74 9,55 3,03 1.რენტ. ამორფული თიხური ფაზა 
2. კვარცის კვალი

ცეცხლაური 51,4 22,8 0,6 1,4 3,70 0,6 1,4 5,59 3,04 1.რენტ. ამორფული თიხური ფაზა    
2.მინდვრის შპატი



ჯიხანჯური 40,37 22,8 0,4 2,1 12,20 0,3 5,6 7,62 4,46 1.ჰალუაზიტი
მუხა ესტატე 50,28 24,4 0,4 1,2 7,6 0,1 2,4 - 9,03 1.მინდვრის შპატი

2.კაოლინიტი

კაკუჩა 51,2 22,4 0,4 0,9 1,20 0,1 0,4 5,32 2,62 1.ცუდად დაკრისტ. კაოლინიტი
2. მინდვრის შპატი

ლეღვა 39,1 29,1 - 1,6 15,20 - 0,5 9,97 2,52 1.ცუდად დაკრისტ. კაოლინიტი

როგორც ცხრილი 1-დან ჩანს, ალუმინის ოქსიდის მაღალი შემცველობით გამოირჩევა: ოჩხამური (22-
24%), ორცვა (24%- მდე), ჯიხანჯური (21,4–22,8%), ცეცხლაური (22-235), მუხა ესტატე (24,4%), კაკუჩა (26–
27%), ლეღვა (23–29,5%). ამ სინჯებში ასევე ძალიან მაღალია რკინის ოქსიდის შემცველობაც (5–13%).
      რენტგენოფაზურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ თითქმის ყველა სინჯი შედგება კაოლინიტის ან/და 
ჰალუაზიტისაგან, გარდა ბუტურაულისა და პირველი მაისისა, რომელშიც თიხური მინერალი Ca 
მონტმორილონიტით არის წარმოდგენილი..
       საბადოებისა და მადანგამოვლინებების მიხედვით,  რიგითი გეოლოგიური სინჯებიდან შედგენილი 
იქნა ტექნოლოგიური სინჯები. შესწავლილია მათი ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები,  როგორიცაა: 
გრანულომეტრიული შედგენილობა, თიხური ფრაქციის შემცველობა, ნაყარი სიმკვრივე, 
პლასტიკურობა და საჰაერო შეკლება.  შედეგები მოყვანილია ცხრილში 2.

ცხრილი 2. კერამიკული თვისებები

საბადოს  დასახელება ნაყარი სიმკვრივე, 
კგ/მ3

თიხური 
შემდგენი,%

პლასტიკურობა საჰაერო 
შეკლება,% 

ბრილი 916 80 ზომიერი 9,5

ლეღვა უბანი 1 860 70 ზომიერი 8,0

ლეღვა უბანი 2 800 94 ზომიერი 9,6

      დაწყებულია  სინჯების ტექნოლოგიური თვისებების შესწავლა, პლასტიკური მეთოდით   ბრილისა 
და ლეღვას ორი უბნის თიხებიდან  დაყალიბებულია ფილები, კუბები  და ძელაკებიება, რომლებიც 72 
საათი გამოშრა ჰაერზე, შემდეგ თერმოსტატში 1050C ტემპერატურაზე და შემდეგ გამოიწვა 1050 OC 
ტემპერატურაზე.  განსაზღვრული იქნა გამომწვარი ფილების წყალშთანთქმა, საშუალო სიმკვრივე და 
ფორიანობა. შედეგები მოცემულია ცხრილში 3.

ცხრილი 3. კერამიკული თვისებები

საბადოს  დასახელება გამოწვის 
ტემპერატურა  OC,

წყალშთანთქმა, % საშუალო 
სიმკვრივე, კგ/მ3

ფორიანობა, %

ბრილი 1050 11,4 1969 22,3

ლეღვა უბანი 1 1050 15,2 1837 27,8

ლეღვა უბანი 2 150 29,4 1551 45,5

       ამჟამად მიმდინარეობს აჭარის თიხების სხვა საბადოებისა და მადანგამოვლინების სინჯების 
დაყალიბება.  კვლევები გრძელდება. პროექტის ფარგლებში დადგენილი იქნება: ფილებისა და კუბების 
გამოწვის ოპტიმალური ტემპერატურა,  ცეცხლოვანი და საერთო შეკლება,  ფორიანობა, წყალშთანთქმა, 
სიმტკიცე ღუნვასა და კუმშვაზედ, ყინვამედეგობა. დადგენილი იქნება გამოყენების სფეროები.
      გეგმით გათვალისწინებული ამოცანები  შესრულდა ვანისქედის და  ციხისუბნის ბენტონიტურ 
თიხებზე, ვინაიდან მოცემული ეტაპისთვის ჩამოტანილი იყო მხოლოდ აღნიშნული ბენტონიტების 
ნიმუშები. 



       თითოეული სინჯი მომზადდა შესაბამისი კვლევებისათვის: ჩატარდა მათი შრობა, დამსხვრევა, 
კლასიფიკაცია; დადგინდა მათი ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები.
       დადგენილ იქნა საკვლევი ბენტონიტური თიხების ისეთი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები, 
როგორიცაა გრანულომეტრიული შედგენილობა (ცხრილი 4), დისპერსიულობა (ცხრილი 5),  თიხოვანი 
შემდგენი, წყალბად იონების კონცენტრაცია თიხის წყლიან ექსტრაქტში, წყალშთანთქმის კოეფიციენტი, 
ბენტონიტური რიცხვი, კოლოიდურობა, გაჯირჯვებადობა, მიმოცვლითი ტევადობა, წყალში ხსნადი 
მარილების კატიონები, ადსორბციის მაჩვენებელი  (ცხრილი 6).

ცხრილი  4  ვანისქედის  ბენტონიტის გრანულომეტრიული შედგენილობა                                                                                                                                                                              

ფრაქციის ზომა, მმ გამოსავალი, %

-4+2 30,70

-2+1 27,00

-1+0,5 19,20

-0,5+0,25 9,70

-0,25+0,2 2,80

-0,2+0,15 1,90

 -0,15+0,1 3,00

-0,1+0,08 1,30

-0,08+0,063 1,30

-0,063+0 3,10

ჯამი 100,00

         მოცემულ ეტაპზე თემის ერთ-ერთ მიზანს წარმოადგენდა ბენტონიტური თიხების 
დისპერსიულობის განსაზღვრა, რომელიც ჩატარდა ვანისქედის ნიმუშის როგორც ბუნებრივ 
მდგომარეობაში, ასევე ნატრიუმის პიროფოსფატით (Na4P2O7) დამუშავების შემდეგ. ცხრილში 2 
მოყვანილია Na4P2O7-ს სხვადასხვა რაოდენობის დამატებისას მიღებული ბენტონიტური თიხის 
დისპერსიულობის ცვლილების შედეგები: ბუნებრივ მდგომარეობაში ვანისქედის  სინჯში ფრაქციები 
განაწილებულია შემდეგნაირად: I ფრაქციის გამოსავალი შეადგენს  ≈ 29 %-ს,  II ფრაქციის გამოსავალი   
≈55 %-ს, ხოლო III  ფრაქციის გამოსავალი  ≈16 %-ს.  5 %-ანი Na4P2O7-თ  დამუშავების  შემდეგ III ფრაქციის 
გამოსავალი

ცხრილი 5.  ვანისქედის  ბენტონიტის დისპერსიულობა

დისპერსიულობა ფრაქციების მიხედვით,%

№
ვანისქედის ბენტონიტი

I  ფრაქცია > 60 მკმ II  ფრაქცია1,5-60 მკმ III  ფრაქცია < 1,5 მკმ

1  ბუნებრივი სახით 29,15 55,27 15,58

2 დამუშავებული  5 %  Na4P2O7 12,85 54,02 33,13

3 დამუშავებული  7 %  Na4P2O7 7,0 47,0 46,0

4 დამუშავებული  9 %  Na4P2O7 7,0 37,0 56,0



იზრდება  ≈33 %-მდე; 7 %-ანით დამუშავების  შემდეგ ის უკვე  შეადგენს 46 %-ს, ხოლო 9 %-ანით 
დამუშავების შემდეგ კი მისი გამოსავალი შეადგენს 56 %-ს. III კოლოიდური ფრაქციის აღნიშნული 
მატება მიმდინარეობს, ძირითადად,  I  და II ფრაქციების დეზაგრეგირების ხარჯზე. მაშასადამე, 
მიღებული მონაცემებიდან გამომდინარეობს, რომ  ვანისქედის სინჯისთვის 9 %-ანი Na4P2O7-თ 
დამუშავება არის ოპტიმალური; ის იწვევს  სინჯის მაქსიმალურ დეზაგრეგირებას და 
წვრილდისპერსიული ფრაქციის გამოსავალი მიყავს ისეთ მნიშვნელობამდე (≈60 %-მდე), რომელიც 
დამახასიათებელია ტუტე ბენტონიტებისთვის. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარეობს, რომ 
პეპტიზატორით მოქმედება შესაძლებელს ხდის არსებითად გაიზარდოს ვანისქედის ბენტონიტის 
დისპერსიულობა. 
       გაჯირჯვებადობის განსაზღვრა ბენტონიტურ თიხებში ემყარება ბენტონიტის ნაწილაკთა 
მოცულობის მატებას წყლის  ზემოქმედებით.  დადგენილ იქნა, რომ გამოსაკვლევი ბენტონიტების 
ნიმუშები ბუნებრივ მდგომარეობაში ამჟღავნებენ დაბალ გაჯირჯვებადობის უნარიანობას: მათი 
გაჯირჯვების კოეფიციენტი (Kგაჯ.) შეადგენს შესაბამისად 4,5 და 1,5 სმ3/2გ (ცხრილი 3).
      თიხოვანი შემდგენის მასური წილი განსაზღვრულ იქნა განლექვის მეთოდით.
      განისაზღვრა მონტმორილონიტის მასური წილი კმნი-ში გაკორექტირებული მეთოდით და აგრეთვე 
მეიერის მეთოდით:  ვანისქედის ბენტონიტი გამოირჩევა მონტმორილონიტის მაღალი შემცველობით, 
ხოლო ციხისუბნის ბენტონიტს ახასიათებს მონტმორილონიტის დაბალი შემცველობა  (ცხრილი 3). 
        ვანისქედის სინჯის  წყლიან სუსპენზიაში pH - ს აქვს ტუტე ხასიათი.                                                                                                              
         ჩატარებულ კვლევაში ვანისქედის  სინჯში დადგინდა კარბონატების არსებობა; მიმოცვლითი 
კატიონების განსაზღვრის შედეგებიდან გამომდინარე, აღნიშნული სინჯი ხასიათდება მაღალი 
იონმიმოცვლითი ტევადობით (77,18 მგ∙ეკვ/100გ თიხაზე), რომელიც დამახასიათებელია ბენტონიტური 
თიხებისთვის, ხოლო ციხისუბნის სინჯის  იონმიმოცვლითი ტევადობა  დაბალია (ცხრილი 3); 
ვანისქედის ბენტონიტი გამოირჩევა მიმოცვლითი Ca2+ კატიონების მაღალი შემცველობით, რომელიც 
შეადგენს  67,5 მგ∙ეკვ/100გ თიხაზე, ხოლო ციხისუბნის ასკანთიხას ახასიათებს მიმოცვლითი K+ 
კატიონების მაღალი შემცველობა (4,38 მგ∙ეკვ/100გ თიხაზე).
        გამოსაკვლევ ბენტონიტებში მიმოცვლითი კომპლექსი წარმოდგენილია ტუტემიწა კატიონებით, 
რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ისინი განეკუთვნებიან ტუტემიწა ბენტონიტებს. წყალში ხსნადი მარილების 
რაოდენობა მათში ძალიან მცირეა.    

ვანისქედის და ციხისუბნის ბენტონიტების ადსორბციის მაჩვენებელი  დაბალია (ცხრილი 4).

ცხრილი 6.   ზოგიერთი ფიზიკურ-ქიმიური თვისების შედეგები

ბენტონიტის საბადო№

პარამეტრი ვანისქედი ციხისუბანი 
(ასკანთიხა)

1 მონტმორილონიტის მასური წილი, (%) 90,26  (მეიერით)
83,0 (გრაფიკით) 5,5

2 წყალბად იონების კონცენტრაცია, pH 10,16 -

3 თიხოვანი შემდგენის მასური წილი, (%) 80,9 -

4 წყალშთანთქმის კოეფიციენტი 1,85 -

5 ბენტონიტური რიცხვი,  (სმ3) 38,7 8,0

6 კოლოიდურობა,  (სმ3) - 23,3



7 X = X1 – X2   -  საერთო მიმოცვლითი ტევადობა წყალში ხსნადი 
მარილების კატიონების   გარეშე (მგ·ეკვ/100გ თიხაზე)

77,18 26,86

8 X2  -  წყალში ხსნადი მარილების კატიონები  (Ca2++Mg2+ +  Na+ +  K+ ),   
მგ·ეკვ/100გ  თიხაზე.

         5,18 -

9 A  -  ადსორბციის მაჩვენებელი, მგ/გ 150,00 75,00

10 გაჯირჯვების კოეფიციენტი (Kგაჯ. ), სმ3/2გ 4,5 1,5

   პროექტის კვლევითი სამუშაოები გრძელდება გეგმა-გრაფიკის მიხედვით.
 

3.
      ენდოგენური მეტალური (ოქრო-სულფიდური) საბადოების ძებნა თანამედროვე პრაქტიკაში, 

როდესაც სულ უფრო და უფრო ნაკლებია ალბათობა  რელიეფის ზედაპირზე გამომავალი მადნების 
ფიქსაციისა, აქტუალური ხდება  სიღრმეში განლაგებული, ეგრეთწოდებული „ბრმა“ სხეულების გახსნა. 
ამ უკანასკნელის განხორციელების საშუალებაა  ძებნის სხვადასხვა ნიშნების და კრიტერიუმების 
გამოყენება. ერთ-ერთ ასეთ კრიტერიუმთაგანს წარმოადგენს მანგანუმის ენდოგენური გამოვლინებები. 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველოში, ცარცული და ქვედა ეოცენური ასაკის ვულკანიტებში 
ცნობილია რიგი მანგანუმის გამოვლინებები, რომელთაგან ზოგიერთი ნაწილობრივ 
გამომუშავებულიცაა,  თუმცა მათი გეოლოგიური პოტენციალი ბოლომდე გარკვეული არ არის. ასეთი 
მადნიანი ობიექტების ერთ-ერთი დამახასიათებელი წარმომადგენელია სამშვილდის მანგანუმის 
გამოვლენება, რომელზეც  2022 წელს ჩატარდა გეოლოგიურ-კვლევითი და კამერალური სამუშაოები. 

სამშვილდის მანგანუმის მადანგამოვლინება მდებარეობს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის 
ფარგლებში, სოფელ სამშვილდედან აღმოსავლეთით დაახლოებით 1 კმ-ში. 

მადანგამოვლინებაზე ბოლო გეოლოგიურ-საძიებო სამუშაოები განხორციელდა გასული 
საუკუნის 60-ან წლებში. 

სამშვილდის მადანგამოვლინების შემცველი ქანები წარმოდგენილია ზედა ცარცული, 
კამპანური ასაკის ვულკანოკლასტოლითებით და კირქვებით, რომლებიც გაკვეთილია შუა ეოცენური 
ანდეზიტ-დაციტური სხეულებით. უკანასკნელთან გენეტურად უნდა იყოს დაკავშირებული 
სამშვილდის მადანგამოვლინება.

სამშვილდის მადანგამოვლინებაზე ჩატარდა გეოლოგიურ-კვლევითი დაკვირვებები, სათანადო 
გაზომვები (მადნიანი ზონის პარამეტრები, სტრუქტურული ზედაპირების წოლის ელემენტები), 
აღებული იქნა მადნის ტიპების სინჯები (12 სინჯი) და ნიმუშები.  აღნიშნული სინჯების დამუშავება 
ჩატარდა მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრების 
და ჩამდინარე წყლების გაწმენდის სამეცნიერო-კვლევით განყოფილებაში. სინჯებიდან გამოიყო 
ფრაქციები, სათანადო ანალიზების ჩასატარებლად.  მადანგამოვლინებაზე აღებული ნიმუშებიდან 
გაკეთებული იქნა 5 გამჭვირვალე და 6 პოლირებული ანათალი; შესრულდა მათი მიკროსკოპული 
აღწერა.

სამშვილდის მადანგამოვლინება წარმოდგენილია რკინა-მანგანუმის დაჟანგული მადნებით. 
მადნიანი ზონის მადნეული მინერალებია: პიროლუზიტი, ფსილომელანი, მანგანიტი, ბრაუნიტი, 
ჰემატიტი, მაგნეტიტი, იაროზიტი, რკინა-მანგანუმის ჰიდროჟანგები (ჰიდროგოეთიტი, ლიმონიტი). 
მადნების 6 სინჯზე მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის ანალიტიკურ ცენტრში 
“გეოანალიტიკა”, ჩატარდა რენტგენოსტრუქტურული ანალიზი. აღნიშნული ანალიზებით სამშვილდის 
მადანგამოვლინებაზე დადგინდა რკინა-მანგანუმის მადნები და მათი შემადგენელი ძირითადი 
მადნეული მინერალები: პიროლუზიტი და ჰემატიტი, ხოლო არამადნეული მინერალებიდან ძირითადი 
თანმხლები მინერალი -  კვარცი. მადნებში გვხვდება აგრეთვე შემცველი ქანების ფრაგმენტებიც. 

მანგანუმის მადნები მასიური და მიწისებრია, შავი ფერის. რკინა-მანგანუმიანი ზონის 
ცენტრალურ ნაწილში, რკინის გამადნება ზოგან განცალკევებული, უსწორმასწორო ფორმის ზოლების 



და უბნების სახითაა, ზოგან იგი ბუდისებურია, მანგანუმის მადნებთან ერთადაა. მადნიან ზონის 
დაქანების აზიმუტია 3400 , დახრის კუთხე 65-750 -ს შეადგენს. სამშვილდის რკინა-მანგანუმიანი ზონა 400 
აზიმუტი მიმართულებით გაიდევნება 25 მ-მდე. ზონის გაშიშვლებული ნაწილის სიმაღლე 
თანამედროვე რელიეფში 7 მ-მდეა. ჟანგულა  მადნები ჭაბურღილში სიღრმეში 80 - 88.5 მეტრ 
ინტერვალში ფიქსირდება [Эбаноидзе Р.В., 1967]. ამჟამად, მადანგამოვლინებაზე  ძველი 
გამონამუშევრების მხოლოდ კვალია შემორჩენილი.

რკინა-მანგანუმიან მადნებში მანგანუმის შემცველობა  მერყეობს 0.7-დან - 37.14 %-მდე, საშუალო 
შემცველობა კი შეადგენს 12.23 %-ს, ხოლო რკინის შემცველობა 2.81-დან - 17.93 %-მდეა; სპექტრალური 
ანალიზით მადნებში დადგენილია Co, Cu, Pb და Ag-ის კვალი [Барач О.Г., 1984].    

სამშვილდის რკინა-მანგანუმის მადანგამოვლინებაზე  აღებულ 12 სინჯზე ჩატარდა 
მიკროელემენტების (37 ელემენტის) შემცველობების განსაზღვრა რენტგენურ-ფლუერესენციური 
მეთოდით (XRF),  „Niton“ ანალიზატორის გამოყენებით. რენტგენოსტრუქტურული ანალიზებიდან ჩანს, 
რომ მანგანუმის გამადნება რკინასთან ერთადაა და ასევე რკინის მადნებიც მამგანუმიანია (ანუ ისინი 
გენეტურად და სივრცობრივად ერთმანეთთანაა დაკავშირებული). მადნებში დაფიქსირდა ტყვიის, 
თუთიის, ბარიტის და როგორც წესი, ამ უკანასკნელთან ასოციაციაში მყოფი სტრონციუმის 
შემცველობების კვალი. ამასთან შეინიშნება ტენდენცია აღნიშნული ელემენტების უპირატესი 
გავრცობისა მანგანუმის მადნებში, რკინის მადნებთან შედარებით.

ტყვიის, თუთიის, ბარიტის შემცველობები მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია მადანგამოვლინებაზე 
სიღრმეში სულფიდური (ოქრო-სულფიდური) ეგრეთწოდებული „ბრმა“ მადნიანი სხეულების 
გამოვლენის.

4.
         სამუშაოები ჩატარდა სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველოში - ძირითადად ბოლნისის მადნიანი 
რაიონის პერიფერიულ ნაწილში, კერძოდ:

1. დაისინჯა შორშოლეთის წყების რკინით და კვარცით მდიდარი ტუფური და ექსტრუზიული 
წარმონაქმნები სოფელ ორმაშენის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ძველი კარიერი (მასალა 
გამოიყენებოდა გზების შესაკეთებლად). წინასწარი მონაცემებით ამ უბანზე გვაქვს შემცველობა 
ცალკეულ სინჯებში 0,2 – 0,8 გრამი ტონაზე, რაც საფუძვლიანად ცვლის წარმოდგენას ამ წყების ქანების 
სტერილურობაზე. აქვე დაისინჯა ამ წყებაზე განლაგებული მძლავრი კვარც-კარბონატული 
წარმონაქმნები, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობა საკედლე ქვად იცნობს.

2. ჩატარდა დასინჯვითი სამუშაოები მადნიანი რაიონის უკიდურეს აღმოსავლეთ ნაწილში - 
სოეფლების  კასუმლოს და ყაჩაღიანის ხალასი სპილენძის გამოსავალის ფარგლებში. აქვე ნაწილობრივ 
დაისინჯა მეორადი კვარციტების მცირე გამოსავალი.

3. განსაკუთრებით საყურადღებოა ახალი მონაცემები მდინარე აბულმულკის გამოტანის კონუსში 
(მდინარე მაშავერას შესართავთან) განლაგებულ მასაში (სხვადასხვა ფერის თიხები), სადაც დიდი 
რაოდენობითაა ოქროს შემცველობა. აქ აღებულია და გადაცემულია საანალიზოდ ორი დიდი ზომის 
სინჯი. მათი სათანადო შლიკურ-მინერალური ანალიზის საფუძველზე მოსალოდნელია შემუშავდეს 
ახალი გეომორფოლოგიურ-გეოქიმიური ბარიერების ძებნითი კრიტერიუმები, რომელიც პასუხობს ამ 
რეგიონში არსებულ კითხვებს, ცალკეულ საბადოებზე გადარეცხილი მეტალის კონცენტრატების 
ადგილმდებარეობის შესახებ.

. 

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
6.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა

1. ვაჟა გელეიშვილი, მურადი ტყემალაძე „საქართველოს ტრავერტინის გამოვლინებები და 
გამოყენების პერსპექტივები“. წიგნი კორექტირებულია, რეცენზირებულია და გადაცემულია 
დასაბეჭდად.



6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 
(არსებობის შემთხვევაში); ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი; გამოცემის 
ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
 1. Alfred Uchman, Zurab Lebanidze, Nino Kobakhidze, Tamar Beridze, Davit Maqadze, Koba Lobzhanidze, 
Sophio Khutsishvili, Rusudan Chagelishvili, Kakha Koiava, Nino Khundadze; “Unusual echinoid resting trace 
records change in the position of the redox boundary (Palaeogene of the Lesser Caucasus in Georgia),”; 
DOI:10.24425/agp.2022.140429;  Acta Geologica Polonica , Vol. 72 (2022), No. 3; 13.

 2. Alfred Uchman, Zurab Lebanidze, Tamar Beridze, Nino Kobakhidze, Koba Lobzhanidze, Davit Makadze, 
Sophio Khutsishvili, Rusudan Chagelishvili, Kakha Koiava  and Nino Khundadze; “Revision of the trace fossil 
Megagrapton Książkiewicz, 1968 with focus on Megagrapton aequale Seilacher, 1977 from the lower Eocene of 
the Lesser Caucasus in Georgia,”  DOI:http://dx.doi.org/10.7306/gq.1640; Geological Quarterly, 2022, 66:8; 21

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
 1. პირველად განისაზღვრა ნამარხი ნაკვალევის შემქმნელი ორგანიზმი, რომელიც რეაგირებს ჟანგვა-
აღდგენითი გარემოს საზღვრის დროებით ცვლილებაზე. ამ მოვლენის აღბეჭდვა მოხდა ახალი ნამარხი 
ნაკვალევის Sursumichnus orbicularis igen. et isp. nov., წყალობით, რომელიც  წარმოადგენს 
ზვინულის/ბორცვის მსგავს სტრუქტურას წარმოქმნილს მცირე კავკასიონის (საქართველო) ბორჯომის 
ფლიშის (ზედა პალეოცენი–ქვედა ეოცენი) ამგები ქვიშაქვების შრეების სახურავზე. ის 
დაკავშირებულია სპატანგოიდური ექინოიდის Scolicia de Quatrefages, 1849 სოროსთან და 
ინტერპრეტირდება როგორც ნაკვალევის ერთი და იგივე შემქმნელის დასვენების კვალი, რომელიც 
წარმოიქმნა სედიმენტის სიზრქის სიღრმიდან აღმავალი მოძრაობისას. დასვენება გამოწვეულია 
არახელსაყრელი პირობების ეპიზოდით, რომელიც დაკავშირებულია ჟანგვა-აღდგენითი გარემოს 
საზღვრის გამარჩხებით. ნამარხი ნაკვალევი არის Nereites იქნოფაციესის შემადგენელი ნაწილი.

2. Megagrapton Ksiazkiewicz, 1968 არის დამახასიათებელი ღრმა ზღვის ნამარხი ნაკვალევი, 
რომელიც მიეკუთვნება გრაფოგლიპტიდების ჯგუფს და ძირითადად შემორჩენილია როგორც 
არარეგულარული ბადეების ქსელი ჰიპიქნიურ ნახევარრელიეფში. აქამდე ამ იქნოგვარში გამოყოფილი 
იყო თერთმეტი იქნო სახე, თუმცა ყველა მათგანი სუსტად იყო დასაბუთებული. სტატიაში მოცემულია 
დღემდე ნაკლებად ცნობილი იქნო სახის Megagrapton aequale Seilacher, 1977 აღწერა ღრმა ზღვის 
ტერიგენულ ნალექებში (ქვედა ეოცენური ბოლევანის წყება, მცირე კავკასიონი, საქართველო) ახლად 
აღმოჩენილი მრავალრიცხოვანი ნიმუშების კვლევის საფუძველზე. ამასთანავე წარმოდგენილია 
კორელაციები ამავე სახეობის აღწერის შემცველ სხვა ცნობილ კოლექციებსა თუ გამოქვეყნებულ 
მასალასთან. განისაზღვრა ამ იხნოსახეობის ნეოტიპი და დაზუსტდა დიაგნოზი დაზუსტებულია. M. 
aequale გვხვდება ქვედა კამბრიულიდან ზედა მიოცენის ღრმა ზღვის ტურბიდიტულ ნალექებში, 
ძირითადად კი პალეოგენში. მისთვის დამახასიათებელია შედარებით მცირე ზომის, ცვალებადი 
ბადეებით, რომელთაც ძირითადად აქვთ სუბ-პენტაგონალური, სუბ-ჰექსაგონალური და სუბ-
პენტაგონალური ფორმები, ცვალებადი ზომებით და შემოსაზღვრულია მრუდი ან სწორი 
ნახევარწრიული წიბოებით. ის ეშლებოდათ Paleodictyon-ში, რომელიც ქმნის თანაბარ, ჰექსაგონალური 
ფორმის ბადეებს. Paleodictyon imperfectum Seilacher, 1977 მიკუთვნებულია M. aequale-ს, იქნოსუბ სახე 
M. a. Imperfectum სახელით, რომელიც ხასიათდება შედარებით თხელი გამყოფი წიბოებით. ყველა 
იქნოსახეობის კრიტიკული ანალიზის შემდეგ, შემდგომი გამოყენებისთვის რეკომენდებულია 
მხოლოდ M. irregulare Ksiazkiewicz, 1968, M. submontanum (Azpeitia Moros, 1933) და M. aequale. მათი 
განსაზღვრა მოხდა ბადეების გაბატონებული მორფოლოგიის საფუძველზე, იმის მიუხედავად, რომ 
დიდი განსხვავებებია იხნოსახეობების მორფომეტრულ პარამეტრებში. Irredictyon chaos Vialov, 1972 
შეყვანილია M. irregulare-ში, როგორც M. i. chaos -ის იქნოსუბ სახეობა და ასიათდება შედარებით სქელი 
გამყოფი წიბოებით. Megagrapton ინტერპრეტირდება როგორც მიწისქვეშა ღია სოროების ქსელის 
ანაბეჭდი, რომელიც ზღვის ფსკერს უკავშირდება რამოდენიმე შემაერთებელი არხით. სოროები 



სავარაუდოდ, ფუნქციონირებდა როგორც ხაფანგი პატარა ორგანიზმებისთვის (ეტიოლოგიური 
ქვეკატეგორის ირეტიქნია /irretichnia).

გეოეკოლოგიისა და გამოყენებითი გეოქიმიის სამეცნიერო-კვლევითი 
განყოფილება 

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების 
შესრულების შედეგები
1) გარდამავალი (მრავალ წლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით
   2.1.  ზესტაფონის რაიონში არსებული საწარმოო ობიექტების გეოეკოლოგიური  ზეგავლენის 
კომპლექსური შესწავლა-შეფასება“

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები 
საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები 

       01.2021 – 31.12.2023

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

ა) სამეცნიერო ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი დიმიტრი პატარიძე: 
სამუშაოების დაგეგმვა, სამეცნიერო კვლევების ჩატარება, ანგარიშის და სტატიების მომზადება; 
რადიაციული გაზომვები, მათი შედეგების დამუშავება და ანგარიშში რადიაციული თავის 
მომზადება;

ბ) უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი დავით ყუფარაძე: წყლის სინჯების აღება, და 
ჰიდროლოგიური კვლევების ჩატარება;

გ) მეცნიერ თანამშრომელი ვიოლეტა კირაკოსიანი: ნიმუშების აღება, კლასიფიკაცია, გაშრობა 
და მომზადება ლაბორატორიაში გადასაცემად;



       დ) მეცნიერ თანამშრომელი ნინო ხუნდაძე: ნიმუშების მომზადება ლაბორატორიაში       
გადასაცემად და ეკოლოგიის მიმართულებით ინგლისურ ენაზე გამოყენებული ლიტერატურის 
თარგმნა;

       ე) წამყვანი ინჟინერი გიორგი დარჩიაშვილი: სინჯების აღება, კლასიფიკაცია, მომზადება 
ლაბორატორიაში გადასაცემად.

2. გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

     2022 წელს დაგეგმილი შესასრულებელი სამუშაოები და მიღებული შედეგები:
ამოცანები: 2021 წელს მიღებული შედეგების გადათვლების ჩატარება, ცხრილების, გრაფიკების, 
დიაგრამების აგება; საველე სამუშაოების ჩატარება ზესტაფონის რაიონის მიმდებარე ტერიტორიებზე, 
რომლებიც უშუალოდ ესაზღვრებიან რაიონს; კარტოგრაფიული მასალების შესწავლა, ანალიზი და 
ეკოლოგიურად ანომალური უბნების გამოიყოფა; ნიადაგის და ფსკერული ნალექების ვიზუალური და 
მიკროსკოპული შესწავლა, დამუშავება და ლაბორატორიაში გადასაცემად მომზადება.
დაგეგმილი შედეგები: 2021 წელს საველე მივლინების დროს აღებული სინჯების ქიმიური და 
მინერალური შემადგენლობების დატანა გრაფიკულ მასალებზე და მათი შედარება ზდკ-სთან; საველე 
სამუშაოების ჩატარების დროს აღებული იქნება წყლის, ფსკერული ნალექების, ნიადაგის და 
მცენარეული საფარის სინჯები; სინჯებში განსაზღვრული იქნება მძიმე და ტოქსიკური ელემენტების 
ხარისხობრივი და რაოდენობრივი სიდიდეები; მიკროსკოპულად განსაზღვრული იქნება ნიადაგის და 
ფსკერული ნალექების შემადგენლობა.
2022 წელს შესრულებელი სამუშაოები და მიღებული შედეგები:
        პროექტის ძირითად ამოცანას წარმოადგენდა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში 
(ქალაქი ზესტაფონი და სოფლები: საქარა, საზანო, ზოვრეთი, შროშა, საღვინე და სხვ.) მძიმე და 
ტოქსიკური ელემენტების (Cu, Pb, Zn, Ni, Co, Cd, Mn, As) განსაზღვრის მიზნით ყველა წყლის 
ობიექტების (მდინარეები ყვირილა და ძირულა თავისი შენაკადებით), ფსკერული ნალექის, 
ნიადაგების (სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებიდან და საძოვრებიდან) დასინჯვა. აგრეთვე 
მცენარეების, განსაკუთრებით იმ სახეობების დასინჯვა, რომლებიც მოიხმარება, როგორც საქონლის 
საკვებად, ასევე შედის ადამიანის რაციონში; აგრეთვე  ტერიტორიის რადიაციული ფონის დადგენა.
       2021 წლის საველე სამუშაოებმა მოიცვა ქალაქ ზესტაფონის (ნაწილობრივ) და სოფლების საქარას 
და ზოვრეთის ტერიტორიები. ნიადაგებში, ფსკერულ ნალექებში, წყლებსა და მცენარეებში 
(ძირითადად სიმინდის ტაროებში და ფუჩეჩებში) აღებული სინჯების ქიმიური ანალიზების 
ჩატარების შედეგად მიღებული მძიმე და ტოქსიკური ელემენტების შემცველობების მონაცემები 
დახარისხდა, შეტანილ იქნა დასინჯვის ჟურნალებში, შედარდა ზღვრულად დასაშვები 
კონცენტრაციებთან და გამოისახა ცხრილების და დიაგრამების სახით. გაანალიზების შედეგად 
მიღებულია: წყალში და ფსკერულ ნალექებში 5-10%-ით აწეულია მანგანუმის შემცველობა, ნიადაგებსა 
და მცენარეულ საფარში კი მიახლოებით ამავე სიდიდით აწეულია კობალტის და კადმიუმის 
შემცველობები. თუ რამ გამოიწვია ეს შედეგები,  დაზუსტდება 2022 წლის საველე მივლინების დროს 
აღებული სინჯების დამუშავების და ლაბორატორიული შესწავლის შემდეგ. 2022 წლის საველე 
მივლინებამ მოიცვა ქ. ზესტაფონის დარჩენილ ნაწილი და სოფლების ზოვრეთის, შროშასა და საღვინეს 
მიმდებარე ტერიტორიები. 
          რადიაციული ფონის გაზომვების შედეგებმა არ გვიჩვენეს რაიმე ანომალია. 



საინჟინრო-გეოლოგიური, გეოფიზიკური და ჰიდროგეოლოგიური  
სამეცნიერო-კვლევითი განყოფილება

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი 
პროექტების შესრულების შედეგები

 გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა 
დასამეცნიერო მიმართულების მითითებით; 

 მარნეულის დასახლება ჯანდარას  სავარგულების ირიგაციის პრობლემის მოგვარება, მიწისქვეშა 
წყლების არსებული წყალპუნქტების ბაზაზე და პოტენციური რეზერვის გამოვლენა, გეოფიზიკუ-
რი მეთოდების გამოყენებით.
1. დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები:
2. ჰიდროგეოლოგია;
3. საინჟინრო-გეოლოგია;
4. გეოფიზიკა;
5. სასოფლო-სამეურნეო მელიორაცია

 პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. 1.01.2019;
2. 31.12.2023;

პროექტის  შესრულებაში  მონაწილ ე პერსონალი (თითოეულის  როლის  მითითებით)

1. ნოდარ რჩეულიშვილი - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი -  კვლევების მიმართულებების და 
მიმდევრობის დაგეგმვა. არსებული და მოპოვებული მონაცემების კომპლექსური ანალიზი. დასკვნით 
ანგარიშზე მუშაობის პროცესის კოორდინაცია.
2.ანზორ მესხია-მეცნიერ თანამშრომელი-  მელი-  კვლევების მიმართულებების და მიმდევრობის 
დაგეგმვა. არსებული გეოფიზიკური  მონაცემების მოპოვება,გეოლოგიურ-გეოფიზიკური ანალიზი.  



გეოელექტრული სვეტების, ჭრილების  და გეოლოგიურ-გეოფიზიკური რუკების აგება.  გეოფიზიკური 
სამუშაოების პროცესის კოორდინაცია.ანგარიშის შედგენა.
3.ნესტორ კაცაძე - მეცნიერ თანამშრომელი - საინჟინრო - გეოლოგიური კვლევების წარმოება.
4.ნოდარ ფალავანდიშვილი - მეცნიერ თანამშრომელი, ჰიდროგეოლოგი - კამერალური და საველე 
კვლევების წარმოება. მოპოვებული ჰიდროგეოლოგიური ინფორმაციის ანალიზი. დასკვნითი ანგარიშის 
შედგენაში მონაწილეობა.
5.ლია ზუბაშვილი - მეცნიერ თანამშრომელი, გეომორფოლოგი - კამერალური და საველე სამუშაოების 
წარმოება. ლანდშაფტების მორფოლოგიის კვლევა.  დასკვნითი ანგარიშის შედგენაში მონაწილეობა.
6.ლალი კობესაშვილი - წამყვანი ინჟინერი - გეოფიზიკური  საველე პირველადი მონაცემების  კომპიუტე-
რული პროგრამული უზრუნველყოფა. მათი დამუშავება არქივირებისათვის ერთიანი ბანკის  
შესაქმნელად.
7. თემურ ცაგარელი - ინჟინერი -სამუშაოების ტექნიკური უზრუნველყოფა.

გარდამავალი(მრავალწლიანი)კვლევითიპროექტის2022წლისძირითადითეორიული
დაპრაქტიკულიშედეგებისშესახებვრცელიანოტაცია(ქართულენაზე)

     მიმდინარე წელს ჰიდროგეოლოგიური კვლევები, კვლავ მდ. ალგეთის ფილტრატის 
ჰიდროგეოლოგიური პარამეტერბის შესწავლაზე გამახვილდა. განსაკუთრებული ყურადრება მიექცა  
მარნეულის რეგიონში მიწისქვეშა წყლების დონეების ცვალებადობის ტენდენციებს. დაკვირვებებმა, 
კვლავ მისი დაღმავალი ტრენდი დააფიქსირა, რასაც  მდინარეების (ხრამის, ალგეთის) დონეების 
სიმბატური მაჩვენებლები შეესატყვისა. დაიგეგმა მონიტორინგს დაქვემდებარებული წყალაღების 
პუნქტების რაოდენობის და დაკვირვების არეალის  გაზრდა.   
გეოფიზიკური კვლევების ძირითად  მიზანს წარმოადგენდა:
   -მოპოვებული ციფრული მონაცემების დამუშავება კომპიუტერული პროგრამის “IPI2win”   
გამოყენებით.
  -გეოელექტრული სვეტების აგება(ნახ.1,2)
  -გეოფიზიკური და გეოლოგიური მონაცემების კომპლექსური ანალიზი, 
  - მიწისქვეშა წყლების გამოსავლენად პერსპექტიული  ტერიტორიის გამოყოფა,
  -მიწისქვეშა წყლების  განთავსების სიღრმის დადგენა.

ნახ.1



ნახ.2

ენერგეტიკული რესურსებისა და ახალი ტექნოლოგიების სამეცნიერო კვლევითი 
განყოფილება

კვლევითი პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების 
შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი 
პროექტების შესრულების შედეგები 
2.1. 
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით

1. საქართველოს ჩრდილო დასავლეთის (აფხაზეთი, სამეგრელო. სვანეთი) ბუნებრივი 
ენერგეტიკული რესურსების კვლევები მათი პოტენციალის შეფასების მიზნით
7-000 საინჟინრო მეცნიერებები, მაღალტექნოლოგიური მასალები

7-170 ენერგეტიკა

2. ოქრო-სპილენძ შემცველი მადანგამოვლინების გეოლოგიური კვლევები მათი საინვესტიციოდ 
მომზადების მიზნით
5-000 დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და გარემო
5-152 საბადოების გეოლოგია, ძებნა-ძიება

2) პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები
1. 2019 - 2023
2. 2019  -  2024

3) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. 
ა. სულაძე  - ხელმძღვანელი - ნავთობისა და გაზის კვლევები
მ. ჭიჭინაძე - პალეონტოლოგიური კვლევები
ტექნიკური პერსონალი:



ზ. კილასონია  
ი. ნოზაძე 

2. 
რ. კვატაშიძე - თემის ხელმძღვანელი
ტექნიკური პერსონალი:
ზ. კილასონია 
ი. ნოძაძე

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. 
 ნავთობგაზი

    ტუაფსე-აფხაზეთი-სამეგრელოს ნავთობგაზ დაგროვების რაიონის აფხაზეთის სექტორში 
ყველაზე მნიშვნელოვანია გუდაუთის და ოჩამჩირე-ყულევის სტრუქტურები.

      გუდაუთის ნავთობგაზ დაგროვების ზონა შეესაბამება გუდაუთის აღზევებას, რომლის 
ფარგლებში ზღვის აკვატორიაში მეზოზოურ ნალექებში გამოყოფილია ექვსი მსხვილი 
ანტიკლინური ნაოჭი, ხოლო სანაპირო რაიონში - ზვანდრიფშის, ახალი ათონის და დრანდის 
ანტიკლინები.

     ოჩამჩირე-ყულევის ნავთობგაზ დაგროვების ზონაში მეზოზოურ ქანებში გამოიყოფა 
ოჩამჩირის აღზევება. აქ აღმოჩენილია რამდენიმე მსხვილი ანტიკლინური ნაოჭი, ერთ-ერთ 
მათგანს - ოჩამჩირის ნაოჭს გაგრძელება აქვს ხმელეთზეც.

     გუდაუთის და ოჩამჩირე-ყულევის სტრუქტურების მეზოზოური ნალექები (ზღვის სიღრმე 
100 მ-მდე) შეიძლება გახსნილ იქნან 3500-5000 მ სიღრმის ჭაბურღილებით.

ქვანახშირი
    რაც შეეხება ქვანახშირის მადნებს, რომლებიც მდებარეობს ტყვარჩელში, რთული სამთო-

გეოლოგიური პირობები და ფენების ძლიერი ტექტონიკური აშლილობა განაპირობებს ამოსაღები 
უბნების მცირე ზომებსა და საწმენდი და მოსამზადებელი სამუშაოების ფრონტის შეზღუდვას.

       საბადოზე ძირითადად გამოიყენებოდა დამუშავების სვეტური სისტემები, მ.შ. მძლავრი 
ციცაბო ფენებზე ქვესართულიანი ჩამოქცევით და დამრეც ფენებზე - დახრილი შრეებით. 
ნახშირის მონგრევა ხორციელდებოდა ბურღვა-აფეთქების ხერხით. პერიოდულად 
მიმდინარეობდა კომბაინით მოპოვება საწმენდ სანგრევში, მაგრამ ამას ჰქონდა ლოკალური 
ხასიათი. მომავალში აუცილებელია განხორციელდეს საბადოს ათვისების ტექნიკურ-
ეკონომიკური დასაბუთება, ამასთან საჭიროა ნახშირის მოპოვების ტექნოლოგიის სრულყოფის 
გზების ძებნა. საჭიროა ასევე უარი ითქვას ქვესართულიან ჩამოქცევაზე და მძლავრი ფენები უნდა 
გადაყვანილ იქნას შრეებრივ დამუშავებაზე, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს ნახშირის 
დანაკარგებს.

     შახტებში მოპოვებული რიგითი ნახშირის გამდიდრება ხდებოდა ტყვარჩელის 
ცენტრალურ მამდიდრებელ ფაბრიკაში (ცმფ), რომლის პირველი რიგი გაიშვა ჯერ კიდევ 1935 
წელს. 1952 წლამდე ფაბრიკა უშვებდა ნახშირის კონცენტრატს, რომელიც გამოიყენებოდა 
როგორც ენერგეტიკული სათბობი. 1952 წელს გაიშვა ფაბრიკის მეორე რიგი და დაიწყო რუსთავის 
მეტალურგიული ქარხნისათვის საჭირო კოქსის მისაღებად ქვანახშირის კონცენტრატის 
გამოშვება.

    ნახშირი ფაბრიკას მიეწოდებოდა რკინიგზის სადგურ აკარმარადან. ფაბრიკის საპროექტო 
სიმძლავრემ შეადგინა 1,5 მლნ. ტონა წელიწადში. გამდიდრების ტექნოლოგიური სქემის 
მიხედვით გათვალისწინებული იყო შემოსული რიგითი ნახშირის გაცხრილვა +80 მმ და -80 მმ 
სისხოს კლასების მიხედვით. +80 მმ სისხოს კლასის დამტვრევა ყბებიან სამტვრეველაში, 
დამტვრეული და ცხრილქვედა კლასის გაერთიანება და წინასწარი კლასიფიკაციის გარეშე 



დალექვა ОМ-85 ტიპის სალექ მანქანებზე და გამდიდრება მძიმე სუსპენზიებში. წვრილი ფრაქცია 
მდიდრდებოდა საკონცენტრაციო მაგიდებზე, ხოლო შლამები საფლოტაციო მანქანებში. 
გამდიდრების პროდუქტები შესქელდებოდა და გაუწყლოვდებოდა. ნახშირის კონცენტრატი 
დასაკოქსად რკინიგზით ეგზავნებოდა რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანას, ხოლო 
ენერგეტიკული პროდუქტი საბაგირო გზით მიეწოდებოდა ტყვარჩელის სახელმწიფო რაიონულ 
ელექტროსადგურს (სრეს).

   ტყვარჩელის ცენტრალური მამდიდრებელი ფაბრიკის მუშაობა წლების განმავლობაში 
ხასიათდებოდა სტაბილური მაჩვენებლებით: 43-45% ნაცრიანობის რიგითი ნახშირიდან 
მიიღებოდა კოქსვადი ნახშირის კონცენტრატი 14-15% გამოსავლითა და 11,5-12,0% ნაცრიანობით. 
შუალედური პროდუქტი 38-40% გამოსავალითა და 27-28% ნაცრიანობით. წარმოების ნარჩენების 
გამოსავალია 36-37%, ნაცრიანობა 62-63%.

     საკოქსე კონცენტრატის შედარებით დაბალი გამოსავალი დაკავშირებულია ცმფ-ზე 
მაღალნაცრიანი ძნელად გასამდიდრებელი ნახშირის გადამუშავებასთან. დასაკოქსად 
კონცენტრატების წარმოება განაპირობებდა გადამუშავების ისეთი ტექნოლოგიების გამოყენებას, 
როდესაც ნახშირის ყველაზე ნაკლებად ნაცრიანი ნაწილის ამოკრეფის მიზნით ხდებოდა 
ნახშირების გაყოფა დემარკაციული სიმკვრივით 1400 კგ/მ3, რაც არ უზრუნველყოფდა საწვავი 
მასის მაქსიმალურ ამოღებას. ამიტომაც ნარჩენებში იყო ნახშირის მაღალი შემცველობები. 
ფაბრიკის საწარმოო მაჩვენებლების გაუმჯობესების გზები საჭიროა იძებნებოდეს 
ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციაში, ნარჩენების დამატებით გადამუშავებაში 
საწვავი კომპონენტების დამატებითი ამოღებით და საშენი მასალების წარმოებაში ნარცენების 
გამოყენებაში, რაც საგრძნობლად შეამცირებს გარემოს დაბინძურებას.

      ამ შემთხვევაში, თუ უარი იქნება ნათქვამი საკოქსე ნახშირის კონცენტრატების წარმოებაზე, 
გამდიდრების ტექნოლოგიის შემცვლა შესაძლებელია რიგითი ნახშირების გაყოფის 
დემარკაციული სიმკვრივის გაზრდით, რაც მნიშვნელოვნად აამაღლებს საწვავი მასის ამოკრეფის 
მაჩვენებლებს.

      აფხაზეთში ქვანახშირის ყველაზე მსხვილი მომხმარებელი იყო ტყვარჩელის 
თბოელექტროსადგური სიმძლავრით 200 მგ.ვტ. და ელექტროენერგიის წლიური გამომუშავებით 
700 მლნ.კვტ.სთ. თბოსადგური მოიხმარდა მოპოვებული ქვანახშირის 80%-ს.   

     დღეისათვის ტყვარჩელის ცენტრალური გამამდიდრებელი ფაბრიკა და 
თბოელეტროსადგური გაძარცულია, ლითონი ჯართადაა გატანილი. თბოსადგურზე 
შემორჩენილია მხოლოდ ტურბინა. ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით 
თბოელექტროსადგურის შენარჩუნება და რეაბილიტაცია შესაძლებელია.

     2002 წელს ერთ-ერთმა თურქულმა ფირმამ ნაწილობრივ აღადგინა ტყვერჩელის საბადოდან 
ქვანახშირის მოპოვება, „ხედძგა“-ს კარიერიდან ამოღებული და გადამუშავებული იყო 2,5 ათასი 
ტონა ქვანახშირი. შესრულებულ იქნა ტექნიკური მონტაჟი და ექსპლუატაციაში გაუშვეს 
ქვანახშირის გამამდიდრებელი მინი ფაბრიკა, რომლის პროექტირება განახორციელეს როსტოვის 
ინსტიტუტ „გიპროშახტი“-ს თანამშრომლებმა. მოპოვებული ინფორმაციით მიმდინარეობს № 5 
შახტის აღდგენის საპროექტო სამუშაოები.

    მუშავდება ქვანახშირის მომპოვებელი საწარმოთა და ქ. ტყვარჩელის სოციალურ-
ეკონომიკური განვითარების პროგრამა.

ტორფი
       ბიჭვინთის ტორფის საბადო მდებარეობს დაცულ ტერიტორიაზე (საკურორტო ზონა). 
მომავალში, ეკოლოგიური საკითხების გათვალისწინებით, შესაძლებელია ამ საბადოს ტორფის 
გამოყენება.

 ტორფის რესურსების გამოყენების პრიორიტეტულ მიმართულებად უნდა ჩაითვალოს 
ტორფისაგან ბრიკეტული საწვავის, ნიადაგის სასუქების წარმოება, მეცხოველეობაში პირუტყვის 
საგებ-საფენად და მათი კვებაში გამოყენება. ტორფის საფენად გამოყენება აუმჯობესებს 
საქონლის სადგომების სანიტარულ პირობებს, აჩქარებს პირუტყვის გასუქებას, ზრდის 
წველადობას, აუმჯობესებს ნაკელის, როგორც სასუქის ხარისხს და ზრდის მის რაოდენობას. 
ბიოტექნოლოგიის ხაზით გამართლებულია ასევე ტორფიდან ცილების (ამინომჟავების) მიღება.



ჰიდროენერგეტიკული რესურსები
       აფხაზეთის ტერიტორიაზე 1993 წლამდე მწყობრში იყო სხვადასხვა სიმძლავრის 11 
ჰიდროელექტროსადგური, მათ შრის საქართველოს 2 ყველაზე მძლავრი ენგურჰესი და 
ვარდნილჰესი-1 (გალი ჰესი). ენგურჰესი და ვადნილ ჰესები ძირითადად იყენებს მდ. ენგურის 
ჩამონადენს და მათ მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის უმეტესი ნაწილი მიეწოდება 
საქართველოს ენერგოსისტემას. ამასთანავე სპეციალური სამთავრობო ხელშეკრულებით აფხაზეთი 
მარაგდება ამ ორ ჰესზე გამომუშავებული ელექტროენერგიით შეთანხმებული რაოდენობით.
       რამდენადაც ხელშეკრულების პირობები არ არის მუდმივი და ინფორმაცია აფხაზეთის 
ენერგომეურნეობაზე ამჟამად ჩვენთვის მიუწვდომელია, რეგიონში ენერგომოხმარებისა და 
ენერგომომარაგების საკითხები, ასევე ჰიდროენერგეტიკის პრიორიტეტული განვითარების 
პერსპექტივები წინამდებარე თემატიკაში არ განიხილება. 

ჰიდროენერგეტიკული რესურსების გარკვეული ნაწილი აფხაზეთში გამოყენებული იყო 
მცირე სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურებით. ამჟამად მათი დიდი ნაწილი მწყობრიდანაა 
გამოსული. კონკრეტული ინფორმაცია ამ მიმართებით ამჟამად არსებულ მდგომარეობაზე არ 
გაგვაჩნია.

2.
პროექტი ითვალისწინებს ხალას-თავის მადანგამოვლინების (ქობულეთის მუნიციპალიტეტი) 

შეფასებას და პესპექტივებს კეთილშობილი, ფერადი და იშვიათი ლითონების გამადნების 
თვალსაზრისით. 

საკვლევი ფართის ფარგლებში ჩატარებული გეოლოგიურ-ძებნითი მარშრუტების შედეგად 
შეიქმნა და დამთავრდა ფაქტიური მასალის რუკა.
      ნაზაოდარის ოქრო-სპილენძის მადანგამოვლინება მდებარეობს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 
ფარგლებში მდ. ხალას წყალის ხეობაში. დადგინდა, რომ საკვლევი ფართის გეოლოგიურ აგებულებაში 
მონაწილეობას ღებულობენ შუაეოცენური ასაკის, ვულკანოგენური წარმონაქმნები - ტუფობრექჩიები, 
ტუფები და ანდეზიტური და ანდეზიბაზალტური შედგენილობის პორფირული აგებულების ქანები, 
რომლებიც იკვეთებიან სიენიტ-დიორიტული შედგენილობის ინტრუზიული სხეულით.
      სამუშაო ფართის ფარგლებში შემცველი წყება ძლიერ შეცვლილი, ხშირ შემთხვევაში, 
გაკვარცებული, კარბონატიზირებული და პირიტიზირებული ნაირსახეობებით არიან 
წარმოდგენლინლი.
       ძალზედ ფართო გავრცელებით სარგებლობენ თანამედროვე დელუვიური ნალექები (სამწუხაროდ, 
შესასწავლი ფართის თითქმის 75-80% მათ მიერ არის დაფარული).

საველე გეოლოგიური სამუშაოების მიმდინარეობის დროს მიუხედავად ძალზედ ცუდი 
გაშიშვლებისა, გარკვეულწილად მოხერხდა უბნის ფარგლებში არსებული გამოსავლების კონტურების 
დაზუსტება.

პეტროგრაფიული კვლევების შედეგად განისაზღვრა საკვლევ ფართზე გავრცელებულ ქანთა 
ნაერსახეობები (52 ნიმუში).

დაისინჯა ორი მადნიანი ზონა, არებულია როგორც წერტილოვანი, ისე რარული სინჯები. 
შესწავლილია მათი მინერალოგიური შედგენილობა (61 სინჯი).

ატომურ-აბსორბციული კვლევებით დადგენილია ორივე მადნიანი ზონის მადანმატარებლობა 
(61 სინჯი).

სპექტრალური ანალიზების შედეგად მადნიანი ზონების ფარგლებში განისაზღვრა იშვიათი 
ელემენტების (ნიკელის, კობალტის, კადმიუმის, გალიუმის, მოლიბდენიტის და კინოვარის) 
შემცველობები.

შლიხური მეთოდების გამოყენებით მადნიანი ზონების ფარგლებში დადასტურდა თავისუფალი 
ოქროს არსებობა.

თითქმის მთლიანად დასრულდა სამუშაო ფართის გეოლოგიური რუკა.
შედგენილია ორი ურთიერთგადამკვეთი ჭრილი.



ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, უბნის ფარგლებში ჩატარებული საველე-
გეოლოგიური და კამერალური სამუშაოების შედეგები, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ითხოვენ 
ცალკეულ დაზუსტებებს, ზოგადად ასე გამოიყურება:

ხალას-თავის გამოვლინება მდებარეობს მდ. ხალას-წყალის ზემო წელში, რომელიც თავის მხრივ 
წარმოადგენს მდ. ჩაქვის-წყალის მარჯვენა შენაკადს.

მადანგამოვლინების ფარგლებში გავრცელებულნი არიან შუაეოცენური ასაკის ტუფოგენური 
წარმონაქმნები (ტუფური ბრექჩიები, ტუფოკონგლომერატები და ა.შ.), რომლებიც მადანგამოვლინების 
ფარგლებში იკვეთებიან შტოკისმაგვარი ფორმის დიორიტული შედგენილობის ინტრუზივით. 
ინტრუზივის ფართობი ≈1,5 კმ2, რომლის ცენტრალური ნაწილი აგებულია მსხვილმარცვლოვანი 
(პორფირული) წარმონაქმნებით. პეტროგრაფიულმა შესწავლამ დაგვარწმუნა, რომ გარდა 
დიორიტებისა ინტრუზივის შემადგენლობაში მონაწილეობენ გრანოდიორიტები, ასევე 
ამფიბოლიტებისა და გაბროს გამკვეთი სხეულები.

პერეფერიულ უბნებში ინტრუზივი ჰიდოთერმულად ძლიერ შეცვლილი ნაირსახეობების არიან 
წარმოდგენილი, რომლებიც ინტენსიურად გაკვარცებულნი და პირიტიზირებულნი არიან. 
კონტაქტური უბნების სიახლოვეს შემცველი ტუფოგენური წარმონაქმნები ასევე ძლიერად არიან 
შეცვლილნი - გაკვარცებულნი, ქლორიტიზირებულნი, სერიციტიზირებულნი და 
პირიტიზირებულნი. შეცვლილი ქანების სიმძლავრე საკვლევი ფართის ფარგლებში 50 მ-მდეა, ზოგჯერ 
უფრო მეტიც, რომლთა შორისაც გამოიყოფა ორი ინტენსიურად პირიტიზირებული ოქრო-
სპილენძშემცველი ზონა.

ზონა # 1 გაშიშვლებულია მდ. ნაზაოდარის მარჯვენა შენაკადში და წარმოდგენილია ძალზედ 
მცირე ფრაგმენტული გამოსავლის სახით. ზონის მიმართება სუბგანედურია და ეცემა ს.ა. 1400, ვარდნის 
კუთხე 50-600. იგი წარმოდგენილია ინტენსიურად შეცვლილი, დამსხვრეული, გაკვარცებული და 
პირიტიზირებული ნაირსახეობებით. ზონის ნივთიერ შედგენილობაში მონაწილეობენ პირიტი, 
ქალკოპირიტი, იშვიათად გალენიტი, სფალერიტი, ბარიტი და ოქრო. მეორადი მინერალებიდან 
გვხდებიან რკინის ჰიდროჟანგები და მალაქიტი.

ზონიდან აღებულ სინჯებში ოქროსშემცველობები მერყეობს 0,1 გ/ტ-დან 22 გ/ტ-მდე, ვერცხლი - 
0,2-დან 27,6 გ/ტ-მდე, სპილენძი - 0,1%-დან 3-4%-მდე. აღნიშნული ზონის ფარგლებში გამოიყოფა 3,5 მ 
ქვეზონა, სადაც ოქროს საშუალო შემცველობა შეადგენს 7,5 გ/ტ, ვერცხლი - 15,1 გ/ტ, სპილენძი - 1,7%.

ზონა # 2. მცორე ფრაგმენტული გამოსავლის სახით გაშიშვლებულია მდ. სხალთის ხეობაში (მდ. 
ხალას-წყალის მარჯვენა შენაკადი), იგი გავრცელებულია ჰიდროთერმულად შეცვლილ ტუფოგენურ 
ქანებში, კონტაქტურ ნაწილებში შეინიშნება სიენიტ-დიორიტული ინტრუზივის ფრაგმენტები.

ზონის მიმართება სუბგანედურია, იგი ეცემა ს.ა. 1700, კუთხე 400, სომძლავრე 3 მ, ზონა # 1-ის 
მსგავსად ზონა # 2 გამდიდრებულია პირიტით, იშვიათად ქალკოპირიტი, სფალერიტით და ოქროთი. 
ძარღვული მინერალებიდან გვხდებიან კვარცი, კარბონატი და ქლორიტი.

აღნიშნული ზონიდან აღებულ სინჯებში ოქრო მერყეობს 0,1 გ/ტ-დან 3,2 გ/ტ-მდე, ვერცხლი - 0,1 
გ/ტ-დან 18,3 გ/ტ-მდე, სპილენძი - 0,1%-დან 1,5%0მდე.
       ზემოთქმულიდან გამომდინარე ნაზაოდარის უბნის მადანგამოვლინება ყურადღებას იმსახურებს 
შემდგომში მიწისქვეშა და მიწისზედა სამუშაოების ჩასატარებლად, რათა დეტალურად იქნეს 
შესწავლილი ღრმა ჰორიზონტები.
ჩატარებული საველე და კამერალური სამუშაოები იძლევა საფუძველს შეიქმნას ნაზაოდარის უბნის 
1:10000 მასშტაბის გეოლოგიური რუკა - მისი ელექტრონული ვერსია, რომელიც ამჟამად აციფვრის 
პროცესშია.



რეგიონული გეოლოგიის და კარტირების სამეცნიერო-კვლევითი 
განყოფილება

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი 
პროექტების შესრულების შედეგები 

2.1. 
გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები

   იმერეთის რეგიონის აღმოსავლეთ ნაწილის გეოლოგიური აგებულების და განვითარების 
ისტორიის შესწავლა ახალი მონაცემების გათვალისწინებით, 1:50 000 მასშტაბის გეოლოგიური 
რუკების შედგენით და სასარგებლო წიაღისეულის პროგნოზული შეფასებით

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები

დედამიწის და მასთან დაკავშირებული გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებანი (1.5- გეოლოგია, 
ჰიდროლოგია, გეომორფოლოგია, ტექტონიკა, გეოფიზიკა)

     2019 –2023 წელი
 

1) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

1.  ნ. სადრაძე განყოფილების ხელმძღვანელი - საკვლევი რეგიონის გეოლოგიური აგებულება; 
გეოლოგიური სხეულების საზღვრების დაზუსტება;  მაგმატიზმი.
2. მ. ლოლაძე - სტრატიგრაფია.
3.  ჰ. სალუქვაძე - გეომორფოლოგია.
4.  ვ. ნადირაძე - კოსმოსური მასალების დეშიფრირება.
5.  ნ. ოდიკაძე - გეოფიზიკა, გეოლოგიური მასალების დამუშავება, ანგარიშის მომზადება.
6. მ. გავაშელიშვილი - გეოლოგიური მასალების დამუშავება, რუკების შედგენა.
7. ნ. ნასრაშვილი - გეოლოგიური მასალების მოპოვება-დამუშავება,  ჰიდროგეოლოგია.
8. მ. აფხაზავა - გეოლოგიური სხეულების საზღვრების დაზუსტება, ლეგენდის შედგენა.
9. თ. ბუტულაშვილი - გეოლოგიური მასალების დამუშავება, სასარგებლო წიაღისეული.
10. თ. წამალაშვილი - რუკების GIS სისტემებში აციფრვა, ლეგენდის მომზადება, რუკის გაფორმება.

 
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. გრძელდებოდა კვლევები ხარაგაულის და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტების რაიონებში, 
კერძოდ პროექტის ფარგლებში შედგა მონაცემთა ელექტრონული ბაზა, რომელშიც თავმოყრილია 



შესაბამისად საკვლევი რეგიონის 1:200 000 და 1:50 000 მასშტაბის არსებული გეოლოგიური რუკები 
და მათი განმარტებითი ბარათები. გეოლოგიური რუკები დარეგისტრირდა გეოინფორმაციულ 
(GIS) სისტემებში; შეიქმნა განახლებული გეოლოგიური რუკებისთვის უნიფიცირებული, ციფრული 
ლეგენდა; დაზუსტდა გეოლოგიური სხეულების საზღვრები; გაანალიზებული, კრიტიკულად 
შეფასებული და გამოყენებულია ბოლო ათწლეულებში გამოქვეყნებული სამეცნიერო 
პუბლიკაციებში მოცემული უახლესი ინფორმაცია   საკვლევი რეგიონის ამგები გეოლოგიური 
სხეულების ბიოტრატიგრაფიის, იზოტოპური ასაკის, გეოქიმიური მახასიათებლების  და ა.შ. 
შესახებ.

საკვლევი რეგიონი მოიცავს ძირულის მასივს და მის აღმოსავლურ პერიფერიას, რომელიც 
საქართველოს ბელტის ტექტონიკურ ერთეულზე მდებარეობს და ორ ნაჩენს მოიცავს. ერთი მათგანი 
შიშვლდება მდ. ძირულის და მისი შენაკადების აუზში, ხოლო მეორე გაშიშვლებულია მდ. 
ჩხერიმელას აუზში. ისინი ძირითადად გრანიტოიდებითაა აგებული. ნაკლები ოდენობითაა 
გნეისები, მიგმატიტები, კრისტალური ფიქლები, ფუძე და ულტრაფუძე მაგმური ქანები. 

მასივის უკიდურესი აღმოსავლეთი ნაწილი, ცნობილი ჩორჩანა-უწლევის ზონის სახელით - 
14კმ სიგრძის და 1.5კმ სიგანის ჩა-სდ მიმართების ტექტონიკური მელანჟის ჩორჩანა-უწლევის ზონა 
წარმოადგენს ინტენსიურად დეფორმირებული ქერცლებრივი სტრუქტურის წარმონაქმნს, შედგება 
სხვადასხვა ზომის და ასაკის ტექტონიკური ქერცლებისაგან, რომელიც შეიცავს ნაკლებად 
მეტამორფიზებულ ქანებს: ფილიტებს, ბლასტომილონიტებს, მილონიტებს, მარმარილოს ლინზებს 
და სხვ. 

მეზოზოური დანალექი საფარი წარმოდგენილია სუბაერული, რიოლიტური 
შედგენილობის ვულკანოკლასტოლითებით (ნარულას წყება, სისქე 800მ), რომლებიც შეიცავენ 
ჩრდილოტეთისური პალეობიოგეოგრაფრიული პროვინციის ზედა ტრიასულ ფლორას. ქვედა 
იურა-აალენი წარმოდგენილია მარჩხი ზღვის ნალექებით, რომლებიც იწყება ბაზალური 
ფორმაციით - მარტოთუბნის წყება, კონგლომერატები და ქვიშაქვები. ბაიოსური ქანები (ხოჯალის 
წყება) საკვლევ რეგიონში წარმოდგენილია ზღვიური, კუნძულთა რკალის ტიპის, კირ-ტუტე სერიის 
ანდეზიბაზალტური ვულკანოკლასტოლითებით (1500მ). იშვიათად არის ლავის განფენები. ეს 
ქანები ძირითადად ნამარხი ამონოიდებითაა დათარიღებული.

ბაიოსური ვულკანურ-დანალექი ფორმაცია თანხმობით გადადის ბათურ ნალექებში. ესაა 
რამდენიმე ასეული მეტრი სისქის ტერიგენული. ნახშირის შუაშრეებიანი ლაგუნურ-ტბიური 
ნალექები (ტყვარჩელის წყება, ტყიბულის წყება)

ქვედა ცარცი საქართველოს ბელტზე წარმოდგენილია მარჩხი ზღვის შელფური 
კარბონატული ნალექებით, უპირატესად კირქვებით, მათ შორის ურგონული ფაციესით. საკვლევ 
რეგიონში ეს ქანები თანხმობით მოყვებიან ზედაიურულ კირქვებს, ასევე კუთხური უთანხმოებით 
ფარავენ ძირულის მასივის ქანებს, სადაც კირქვებს და დოლომიტებს ქვეშ უდევს ქვედა ცარცის 
ბაზალური ფორმაცია: ქვიშაქვები, გრაველიტები და კონგლომერატები. 

ძირულის აზევებაზე  ოლიგოცენ-ქვედამიოცენური ქანები წარმოდგენილია 200-400მ სისქის 
მარგანეციანი ფორმაციით, ოპოკის და ქალცედონის შემცველი სპონგოლითებიანი ქვიშაქვებით და 
თიხებით (ჭეშურას წყება). ეს ფორმაცია კუთხური უთანხმოებით ფარავს ცარცულ ნალექებს. ხოლო 
შუა მიოცენური ნალექები თანხმობით აგრძელებს ქვედა მიოცენს და წარმოდგენილია ქვიშაქვებით, 
თიხებით და მერგელებით (სისქე 1-30მ). ჩოკრაკული ნალექები უთანხმოდ არის განლაგებული 
ძველ ქანებზე, ხოლო აღმავალ ჭრილში მათ მოყვება კარაგანული და კონკური რეგიოსართულების 
ნალექები საერთო სისქით 20-30მ. ესენია მარჩხი ზღვის, ხშირად ფერადი ქვიშაქვები, გრაველიტები, 
თიხები, კარბონატული თიხები, ქვიშიანი და ოოლითური კირქვები. მათი შუამიოცენური ასაკი 
დადასტურებულია მოლუსკებით  და ფორამინიფერებით.

საკვლევი რეგიონი 1:50 000 მასშტაბის რუკების კლასიფიკატორის მიხედვით მოიცავს 23 
ფურცელს და ხასიათდება გეოლოგიური აგებულების სირთულით და მრავალფეროვნებით. 
სამუშაოები მასშტაბურია და ჩანს საკვლევი რეგიონისთვის პირველ ეტაპზე საკვლევი რეგიონის 
განახლებული 1:200 000 მასშტაბის გეოლოგიური ციფრული რუკის შედგენა  უფრო  
მიზანშეწონილი და დაძლევადია.



6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
6.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა

Sh.Adamia, N.Sadradze, V.Alania, G.Talakhadze, K.Khmaladze, G.Sadradze. 2022. GEOLOGY AND 
GEODYNAMICS OF THE LITHOSPHERE OF GEORGIA 1:200000-scale Digital Geological Map and 
Explanatory Note of Georgia, 2020. Ivane Javakhishvili Tbilisi state university, Mikheil Nodia 
geophysical institute, proccedings v.LXXIV. ISSN 1512-1135. Publishing House  Ltd Vesta, Tbilisi, 
Georgia. 169 p. 6 sheet maps and 1 sheet legend.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

    წიგნში მოცემულია დღეისთვის არსებული და ხელმისაწვდომი მონაცემები საქართველოს 
ლითოსფეროს გეოლოგიური და სიღრმული აგებულების, ნეოპროტეროზოურ-ფანეროზოურ 
დროში იქ მიმდინარე გეოდინამიკური პროცესების და ლითოსფეროს ევოლუციის შესახებ. 
ფაქტიური მასალა წარმოდგენილია საქართველოს 1:200000 მასშტაბის ციფრული, ინტერაქტიული, 
განახლებული გეოლოგიური რუკით და განმარტებითი ბარათით, აგრეთვე ბოლო ათეულ წლებში 
სამეცნიერო კვლევებით მოპოვებული გეოლოგიური, გეოქიმიური და გეოფიზიკური მონაცემებით, 
რომლებშიც ასახულია აღმოსავლეთი შავი ზღვა - კასპიის ზღვის რეგიონის ლითოსფეროს 
აგებულება და ზედა მანტია - ქერქში მიმდინარე გეოდინამიკური პროცესების ურთიერთკავშირი. 
წიგნი განკუთვნილია დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა დარგის სპეციალისტებისთვის და 
სტუდენტებისთვის.

6.2. სახელმძღვანელოები
ავტორი/ავტორები; სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა

1. შოთა ადამია და ნინო სადრაძე. 2022. სეისმოტექტონიკა (ლექციების მოკლე კურსი). თბილისი. 
335 გვ.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
      სეისმოტექტონიკა დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებების ერთ-ერთი დარგია, კომპლექსურია, 
გეოლოგიის, გეოდეზიის, გეომორფოლოგიის და გეოფიზიკის მიჯნაზეა. სეისმოტექტონიკის 
კვლევის ობიექტია ტექტონიკური მიწისძვრები. დარგი უაღრესად აქტუალურია თეორიული თუ 
გამოყენებითი თვალსაზრისით. სეისმოტექტონიკის ქართულენოვანი საუნივერსიტეტო 
სახელმძღვანელო ახლა იქმნება ძირითადად ინგლისურენოვანი, ნაწილობრივ ქართული 
საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოების ბაზაზე.
.

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 
(არსებობის შემთხვევაში); ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი; გამოცემის 
ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა



Samuel Bewick, Ian J. Parkinson, Nigel Harris, Shota Adamia, Nino Sadradze, Mark B. Allen and Sam 
Hammond. 2022. Quaternary Collision-Zone Magmatism of the Greater Caucasus. Journal of 
Petrology, 2022, 63,1–32. https://doi.org/10.1093/petrology/egac037.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

      კავკასიონის მთათა სისტემა წარმოადგენს არაბეთის და ევრაზიის კოლიზიის ზონის ჩრდილო 
კიდეს. კავკასიონის ცენტრულ ნაწილში მაგმატიზმი დაიწყო პლეისტოცენში, დაახლოებით 25 
მილიონი წლის მერე კოლიზიის დაწყებიდან. სტატიაში წარმოდგენილია ყაზბეგის რეგიონის 39 
მეოთხეული ვულკანური ქანის (<450 Ka) პეტროქიმიური მახასიათებლები და  Sr–Nd–Pb იზოტოპების 
გეოქიმია ლავების მაგმური ევოლუციის და დნობის სავარაუდო ბიძგი (ტრიგერი) აღსაქმნელად 
რეგიონული ტექტონიკის გათვალისწინებით. შედგენილობით სჭარბობს კირტუტე ანდეზიბაზალები 
- დაციტები (57–67 % SiO2). მიუხედავად იმისა რომ ლავა ამოიფრქვეოდა სქელი კონტინენტური 
ქერქის გავლით მასიური ქერქული კონტამინაციის მტკიცებულებები ცოტაა. იშვიათი 
მიწაელემენტების  და იზოტოპების განაწილება მიუთითებს ლავების სუპრა-სუბდუქციური ზონის 
ნიშნებზე (ანაბეჭდზე), რაც მდნარის და სუბდუციებული სლების ფლუიდის ურთიერთქმედებით 
უნდა იყოს გამოწვეული და უკავშირდება პრე- სინ- და პოსტკოლიზიურ მოვლენებს. 
სუბდუცირებულ სლებთან კავშირზე მიუთითებს Sr–Nd იზოტოპების მასის ბალანსის მოდელირება. 
მცირე კავკასიონის მაგმატიზმთან ყაზბეგის რეგიონის მაგმატიზმი განსხვავდება ტყვიის იზოტოპის 
შემცველობით და Th /Yb და Dy/Yb შეფარდებებით, რაც განსხვავებული მაგმური წყაროს 
მტკიცებულებაა. ლავის წყაროს იშვიათიმიწაელემენტების მოდელირება 3-4% დნობაზე მიუთითებს, 
რომელიც დაიწყო გრანატიან პერიდოდიტში და გაგრძელდა შპინელის ფაციესში ან მიმდინარეობდა 
გრანატ-შპინელის გარდამავალ ზონაში. მცირემასშტაბიანი კონვექციით კი უნდა იყოს გამოწვეული 
მანტიის ამოზიდვა, რაც კავკასიონის პოსტკოლიზიური ვულკანიზმის მექანიზმად/მოდელად 
შეგვიძლია მივიღოთ და რომელიც ხსნის არაბეთის და ევრაზიის კოლიზიური ზონის გასწვრივ 
პოსტკოლიზიურ ვულკანიზმს.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი

ვაჟა ნადირაძე, მაია აფხაზავა; საქართველოს მინერალური რესურსების და გაოლოგიური გარემოს 
ინფორმაციული სისტემები; 20-21 ოქტომბერი, 2022, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი. Book of Abstracts 8th International Scientific-Practical Conference on Up-to-date 
Problems of Mining and Geology, Tbilisi, 2022 pp. 101-103

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

მინერალური ნედლეულის ეკონომიკისა და სტრატეგიული დაგეგმარების 
სამეცნიერო-კვლევითი განყოფილება

https://doi.org/10.1093/petrology/egac037


2. პროგრამული  დაფინანსებით  გათვალისწინებული  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების 
შესრულების შედეგები

2.1. პროექტის  დასახელება  მეცნიერების  დარგისა  და  სამეცნიერო  მიმართულების  
მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები

 მინერალური ნედლეულის როლი საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისათვის - 
ნორმატიულ -სამართლებრივი და ეკონომიკური კვლევები. 

1-000 - საინფორმაციო ტექნოლოგიები; 
1-130 - მონაცემთა ბაზები და მათი გამოყენება; 
მინერალური რესურსებს ეკონომიკა;
5-000 -დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და გარემო;
5-153 სასარგებლო ნამარხთა ძებნა-ძიების მეთოდები;
7-000 - საინჟინრო მეცნიერებები,
 7-180- სასარგებლო წიაღისეულის დამუშავება;

    2020-2023 წლები

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
 1. თვალჭრელიძე ალექსანდრე  - თემის ხელმძღვანელობა, სტრატეგგიის შემუშავება და ძირითადი 
თეორიული კვლევები.

2. იური ნოზაძე - წიაღით სარგებლობის კანონის, წიაღის სარგებლობისათვის ფიქსირებული 
გადასახადების დასაწესებლად რეკომენდაციების შემუშავება.  

3. გამყრელიძე გოგა  - მონაცემთა ბაზების შექმნა, გაანალიზება, განზოგადება, სტატისტიკური 
ანალიზი. 

3. ქურიძე ლია  - ფონდური მასალისა და ლიტერატურის შეგროვება, დამუშავება.  

 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი 
თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ 
ენაზე)

       პირველი თემატური გეგმით გათვალისწინებული აქტივობები, მიზნობრივი პროექტის - 
„საქართველოს მინერალური ნედლეულის პოტენციალის გეოლოგიური,ტექნოლოგიური, 
ეკოლოგიური კვლევები და ეკონომიკური შეფაასებები“ (პროგრამული კოდი 98/320504) - 
შემადგნელი ნაწილია. თავისთავად ის, სათურიდან გამომდინარე, მრავალწლიანია. თემატური 
გეგმით გათვალისწინებულია მინერალურ რესურსებთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტების 
სრულყოფისაკენ მიმართული რეკომენდაციების შემუშავება, იმის გამო, რომ თემატური გეგმა 
მრავალწლიანია, კვლევები დაყოფილია ეტაპებად. პირველი ეტაპის მიზანია წიაღით 



სარგებლობისთვის ფიქსირებული გადასახადების დასაწესებლად რეკომენდაციების შემუშავება  
რითაც უზრუნველყოფილი იქნება საბადოების რაციონალური ათვისება, სახელმწიფო ბიუჯეტში 
ადეკვატური შენატანები და ინვესტიციების მოზიდვა. 

საანგარიშო 2022 წელს შესრულდა: პირველი ამოცანის მე-4 აქტივობით 
გათვალისწინებული სამუშაოები (მინერალურ ნედლეულზე ფასების მოძიება); მეორე ამოცანით 
გათვალისწინებული სამუშაოები (წიაღით სარგებლობისათვის გადასახადის გაანგარიშების 
მეთოდოლოგია); აგრეთვე, მე-3 ამოცანის ნაწილი, როგორც ეს თემატური გეგმით იყო 
გათვალისწინებული საგადასახადო ტარიფები: წიაღის შესწავლაზე; ენერგეტიული და შავი 
ლითონების მოპოვებასა და გადამუშავებაზე.      
    ჩვენი მიზანია, წიაღით სარგებლობისთვის ფიქსირებული გადასახადის დაწესების მიზნით 
რეკომენდაციების შემუშავება. დღეის მდგომარეობით საქართველოს კანონით „ბუნებრივი 
რესურსებით სარგებლობისთვის მოსაკრებლების შესახებ“ მოსაკრებელი  (გადასახადი) 
დაწესებულია არა მოპოვებული სასარგებლო წიაღისეულის  მადანზე (სამთო მასაზე–არამადნეული 
საბადოებისთვის), არამედ მის შემადგენელ ცალკეულ კომპონენტებზე, რაც აშკარა გაუგებრობებს 
იწვევს საგადასახადო სამსახურთან მეწარმის ურთიერთობისას. სახელმწიფო მოხელეებს კი 
საშუალებას აძლევს სუბიექტურად მიუდგნენ საკითხის გადაწყვეტას.

იმ შემთხვევაში კი, თუ გადასახადი (მოსაკრებელი) დაწესებული იქნებოდა არა სამთო მასის 
შემადგენელ ცალკეულ სახეობაზე, არამედ მთლიან სამთო მასაზე, თავიდან იქნებოდა აცილებული 
გაუგებრობები. ამასთან, გარანტირებული იქნებოდა სასარგებლო წიაღისეულის რაციონალური 
მოპოვება და უდანაკარგო ათვისება. გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ ცალკეულ 
კომპონენტებზე დაწესებული გადასახადების (მოსაკრებელი) გაკონტროლება შეუძლებელია 
(დამოკიდებულია დეკლარაციის შემდგენის პატიოსნების ხარისხზე). ხოლო მონგრეული მთლიანი 
სამთო მასის ზუსტი აღრიცხვისათვის არსებობს მარკშეიდერული აღრიცხვის სხვადასხვა 
მეთოდები. მათ შორის აეროფოტოგადამღები უპილოტო საფრენი აპარატი AIBOTIX-ი .
     აღნიშნული ხარვეზების აღმოფხვრა შესაძლებელია იმ შემთხვევაში თუ გადასახადი 
დაწესდება ფიქსირეულად საბადოების ტიპებსა და გეოლოგირ-ეკონომიკური რაიონების მიხედვით 
მოპოვებულ მადანზე(მონგრეულ სამთო მასაზე). რითაც უზრუნველყოფილი იქნება უნარჩენო 
წარმოება და საბადოების რაციონალური ექსპლუატაცია. 

წიაღის შესწავლაზე და ბუნებრივი სიცარიელებების გამოყენებაზე, ტარიფები 
სუბიექტურადაა განსაზღვრული. ამის გამო, აქ აქცენტი პრინციპზეა გადატანილი და არა 
გაანგარიშების სიზუსტეზე.  დღეის მდგომარეობით კი, იმის გამო, რომ წიაღით სარგებლობა სხვა 
ბუნებრივ რესურსებთანაა გათანაბრებული (გარდა ნავთობისა და გაზისა ანუ ანალოგიური 
ეკონომიკური ბუნების მქონე ბუნებრივი რესურსისა), წიაღით სარგებლობის საკითხს მეტყევე 
წყვეტს და შესაბამისად, წიაღით მოსარგებლეს, სალიცენზიო პირობებით, თავის დროზე, სატყეო 
მეურნეობების მიერ განადგურებული, ტყის საფარის აღდგენაზე, მილიონობით ლარის დახარჯვას 
ავალდებულებს. დღეის მდგომარეობით,  ლიცენზიის მაძიებელს წიაღის უბანზე, გეოლოგიური 
ინფორმაცია უფასოდ გადაეცემა (გაუფასურებულია,აქედან გამომდინარე, სავალალალო 
შედეგებით),ლიცეზიანტის მიერ გადახდილი სახსრები კი, ნაცვლად გეოლოგიური სამუშაოების 
კვლავწარმოებისა,ტყის საფარის აღდგენას ხმარდება.  სასარგებლო წიაღისეულის 
მოპოვებაზე,საგადასახადო ტარიფების გამოსაანგარიშებლად არსებობს სხვადასხვა მეთოდის 
გამოყენების შესაძლებლობა ჩვენი გაანგარიშებები სასარგებლო წიაღისეულის ფასების ინდექსზეა 
დაფუძნებული. ანგარიშის უტყუარობის გადასამოწმებლად გამოყენებულ იქნა მოქმედი 
კანონმდებლობით (ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ მუხლი 5 
) დაწესებული ტარიფები. მადნეულის საბადოების მაგალითზე:

მაგალითად: ბარიტ-პოლიმეტალურ მადანში 
მადნის მთლიანი მოცულობაა - 1 468 000 ტონა რომელიც შედგება ცალკეული კომპნენტებისაგან:
სპილენძი - 8000ტ*255,31ლარი/ტ=2 042 480;
თუთია - 59 900ტ*90ლარი/ტ=5 391 000;
ტყვია - 9100ტ*37ლატი/ტ=336 700;
სულფიდური გოგირდი - 131 300ტ*2ლარი/ტ=260 600;
ბარიტი - 311700ტ*1,8ლარი/ტ=561 060
ოქრო - 878200გრამი*3ლარი/გ=2 634 600;



ვერცხლი - 73500000გრამი*0,03ლარი/გ=2 190 000;
კადმიუმი - 259,7ტ*800000ლარი/ტ=207 760 000;
(კადმიუმი - 259,7ტ*80000ლარი/ტ=20 7760 00)
                                                      სულ: 221 178 440ლ:1 468 000ტ=150,67ლარი/ტ
                                                      (სულ: 34 194 440ლ:1 468 000ტ=23,29ლარი/ტ)

ასეთი გადასახადი, რა თქმა უნდა, არარეალურია.  უზუსტობის მიზეზი კი უნდა ვეძიოთ  
დაწესებულ ტარიფში. კერძოდ, კადმიუმზე დაწესებულია არარეალური ტარიფი 
(საერთაშორისო ბაზარზე 1 კგ კადმიუმის მაქსიმალური ფასია 1750$ ამ შემთხვევაში 
გადასახადის ოდენობა სარეალიზაციო ფასის 21 % შეადგენს. მინიმალური ფასის შემთხვევაში - 
36%,  რაც, რა თქმა უნდა, არარეალურია. კადმიუმზე მიახლოებითი ფასის (ტონაზე 80 000 ლარის) 
დადგენის შემთხვევაში გადასახადი  1ტ მადანზე შემცირდება 23,29 ლარამდე.   

აღნიშნული მეთოდის გამოყენებით გადასახადების დაწესება უზრუნველყოფს:
1. საბადოების რაციონალურ (უდანაკარგო) დამუშავებას;
2. წიაღიდან ამოღებული მადნის რაოდენობის გაზომვის ხელმისაწვდომობას;
3. სახელმწიფო ხაზინაში დამატებითი შემოსავლების მიღების უზრუნველყოფას, ერთი 

შეხედვით მიზერული ტარიფების დაწესების ფონზე.
მიგვაჩნია, რომ ცნება, „მოსაკრებლის ობიექტი’’-ს („მოპოვებული სასარგებლო წიაღისეული“) 
შესახებ, შესაცვლელია, რადგან, ბუნებაში ნებისმიერი სახის ჩარევა იწვევს ბუნებრივი პირობების 
შეცვლას, რომელსაც თან სდევს, შესაბამისი, არასასურველი პროცესები. აღნიშნულიდან 
გამომდინარე, მოსაკრებლის ობიექტი უნდა იყოს გარემოზე ზემოქმედების მომხდენი ნებისმიერი 
საქმიანობა, კერძოდ:

წიაღით სარგებლობა იმ განზომილებებში, რომელიც მოცემულია „წიაღის შესახებ“ 
საქართველოს კანონში. 
 ასევე, არასწორადაა შერჩეული ტერმინი „მოსაკრებელი“, რადგან, მოსაკრებელი შეიძლება 
იყოს ერთჯერადი. ვთქვათ,წიაღის უბნის სალიცენზიოდ მოსამზადებელი სამუშაოების ხარჯების 
ანაზღაურების მიზნით, ხოლო, წიაღით სარგებლობისათვის უნდა დაწესდეს გადასახადი ქვემოთ 
ჩამოთვლილ საქმიანობებზე:

1. სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებაზე (გადასახადი უნდა დაწესდეს გეოლოგიურ-
ეკონომიკური რაიონების მიხედვით და დიფერენცირებული უნდა იყოს ცალკეული 
დარგებისა და სასარგებლო წიაღისეულის სახეობების მიხედვით);

2. სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავებაზე, (გადასახადი დიფერენცირდება მოპოვებული 
სასარგებლო წიაღისეულის სახესხვაობის მიხედვით);

3. მიწისქვეშა ბუნებრივი სიცარიელეების გამოყენებაზე, მათ შორის:
ა)  მღვიმეები,  გამოქვაბულები და სხვა;
ბ)  მიწისქვეშა ფოროვანი ქანების გამოყენება ნავთობისა და გაზ საცავებისათვის;
გ)  მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოსაწყობად;
დ)  სპეციალური დანიშნულების მშენებლობისათვის (ლაბორატორიები, 
აეროდრომები);
ე)  მიწისქვეშა საწყობების, მაცივრებისა და სხვა მშენებლობებისათვის. 
4. გეოლოგიური, მინერალოგიური, პალეონტოლოგიური კოლექციებისა და სამუზეუმო 

ექსპონატების შეგროვებაზე;
5. გამომდინარე იქიდან, რომ წიაღის შესწავლის დროსაც ხდება გარემოზე ზემოქმედება 

(ჭაბურღილებისა და მძიმე სამთო გამონამუშევრების გადაყვანის დროს), გადასახადი უნდა 
დაწესდეს წიაღის შესწავლაზეც.
საანგარიშო 2022 წელს, როგორც თემატიკის მე-3 ამოცანით არის გათვალისწინებული შემუშავდა 
საგადასახადო ტარიფები წიაღის შესწავლაზე; ენერგეტიკული და შავი ლითონების მოპოვებასა და 
გადამუშავებაზე. აგრეთვე ფერად და იშვიათ ლითონებზე.

გარდა ამისა, შესწავლილ იქნა სანედლეულო ბაზრების ზეგავლენა მსოფლიო ეკონომიკაზე 
და, აქედან გამომდინარე, საქართველოს საკანონმდებლო ხარვეზები. განსაკუთრებით 
შთამბეჭდავია COVID-19 პანდემიზიის ზეგავლენის ანალიზი მსოფლიო, აშშ-ისა და საქართველოს 
ეკონომიკაზე. დადგინდა, რომ პანდემიამ გამოიწვია მშ-ს კლება: ა) მსოფლიოში - 4,50%, აშშ-იში - 
2,32%, საქართველოში - 9,07%. ამის მიზეზია საქართველოში სანადლეულო ბაზრების სრული 



განუვითარებლობა. ასე, საქართველოში არ არსებობს გლობალიზებული სამყაროსთვის 
დამახასიათებელი შემდეგი ეკონომიკური მანქანები:

1. სანედლეულო ბირჟა(ები);
2. ნედლეულის სტრატეგიული რეზერვები;
3. ეროვნული ბანკის ოქროს რეზერვები;
4. ETF ფონდები;
5. ვენჩურული ბანკები და საკონსალტინგო კომპანიები.
ამის გამო, ქართული კომპანიები ვერ ახერხებენ ქვეყნის შიგნით თავისი აქტივების 

კაპიტალიზაციას და აქციების ემისიას საზღვარგარეთ ახორციელებენ.
შედეგად:

1. ქვეყანა კარგავს ასეთი ტრანსაქციებით წარმოქმნილ დამატებულ ღირებულებას;
2. მთავრობას არ შეუძლია განახორციელოს სახელმწიფო კომპანიების კორპორატიზაცია;
3. მოსახლეობა მოკლებულია შესაძლებლობას შეიძინოს კომპანიების აქციები და მიიღოს 

შემოსავალი, რის გამოც ფულს კაზინოებსა და კრიპტოვალუტის ვაჭრობას ახმარს.
დასკვნა მარტივია: თუ გვინდა დავძლიოთ სიღარიბე, უნდა ავამოქმედოთ საქართველოს 

სანედლეულო კაპიტალური ბაზარი. ამისთვის კი:
 უნდა შეიქმნას პრინციპულად ახალი სამთო-გეოლოგიური კოდექსი;
 უნდა შეიქმნას პრინციპულად ახალი კანონმდებლობა ბირჟების შესახებ;
 უნდა დაფუძნდეს კავკასიის სანედლეულო ბირჟა და შეიქმნას მისი სტრატეგიული 

რეზერვები;
 უნდა დაფუძნდეს ETF ფონდები;
 უნდა შეიქმნას ეროვნული ბანკის ოქროს რეზერვები.

2.2. დასრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები

1.  „საქართველოს (ადიგენის რაიონის) ნახევრადძვირფასი (სანაკეთო) ქვების პოტენციალის 
შეფასება და მათი გამოყენება“. 

 1-130 - მონაცემთა ბაზები და მათი გამოყენება; 
5-150- გეოლოგია;
5-152- საბადოების გეოლოგია, ძებნა-ძიება;
5-154 - მინერალოგია-კრისტალოგრაფია;
7-180 - სასარგებლო წიაღისეულის დამუშავება;

         01.01.2020 - 31.12.2022 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

1. თვალჭრელიძე ალექსანდრე  - თემის ხელმძღვანელობა, სტრატეგგიის შემუშავება და ძირითადი 
თეორიული კვლევები.

2. ოთარაშვილი მანანა - ლიტერატურის დამუშავება, გაანალიზება, განზოგადება, რმონაცემთა ბაზის 
შექმნა, საველე და კამერალურ სამუშაობში მონაწილეობა,  ახალი კონცეფციის შემუშავება, ანგრიშის 
წარდგენა , გაფორმება. 

3. კვატაშიძე ირაკლი - საველე სამუშოებში მონაწილეობა, მასალის კამერალურ სამუშაობში 
მონაწილეობა ქვიური მასალის დამუშავება დაპრიალება.

3. ქურიძე ლია  - ლიტერატურის შეგროვება, დამუშავება,  კამერალურ სამუშაოებში მონაწილეობა. 



 

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

       საქართველოს (ადიგენის რაიონის) ნახევრადძვირფასი (სანაკეთო) ქვების პოტენციალის 
შეფასება და მათი გამოყენება  თემატური გეგმით გათვალისწინებული აქტივობებიდან 
საანგარიშო, 2022 წელს შესრულდა მე-2 ამოცანით გათვალისწინებული სამუშაოები: პროექტი 
დასრულებულია. წარმოდგენილია ანგარიში.
    ახალი პერსპექტიული უბნების შესწავლა სარეკნოსცირებო მარშრუტებითა  და დაკვირვების 
წერტილებიდან  ქვიური მასალის შეგროვება,ამ მიზნით ახალციხის და ადიგენის  რეგიონში. 
მოეწყო საველე ექსპედიცია რომლის შედეგად მომზადდა: 1.შესაბამისი უბნების გეოლოგიური 
რუკა; 2. ცალკეულ უბნებზე  1:2000 მასშტაბის გეოლოგიური რუკა; 3. მომზადდა  ზოგიერთი 
სანაკეთო ქვისათვის სერთიფიკატები მათი აღწერილობით და ექსპერიმრნტული ნიმუშები 
შეიქმნა მათი გამოყენებით სანაკეთი ქვებისათვის სერტიფიკატები.
საანგარიშო პერიოდში. თემის ფარგლებში ჩატარებული კვლევების შედეგად მომზადდა ანგარიში. 
   როგორც ვიცით  საქართველოს მინერალური რესურსული ფონდი მოიცავს 1518 საბადოსა და 
გამოვლინებას. მათ შორის განსაკუთრებული, ადგილი უჭირავს ნახევრადძვირფასი და სანაკეთო 
ქვების საბადოებს – საქართველოში არსებობს  22 აქატის,  29 მთის ბროლის,  11 გიშრის,  5 ონიქსისა 
და  1 ობსიდიანის  საბადო და რამდენიმე იასპისის გამოვლინება. დამტკიცებული სანაკეთო ქვების 
მარაგი ისეთები როგორიცაა აქატი, მთის ბროლი, გიშერი, ონიქსი, ობსიდიანი 244 754 ტონაა.    ამას 
ემატება ისეთი მოსაპირკეთებელი ქვების რესურსი, რომლებიც გამოირჩევა დეკორატიული 
თვისებებით. სანაკეთო ქვების გამოყენებას უკანასკნელ წლებში ნაკლები ყურადღება ექცეოდა.  
ბოლო პერიოდში, მას შემდეგ რაც ტურიზმის განვითარება სახელმწიფო სტრატეგია გახდა  
აქტუალურად მიგვაჩნია სათანადო ადგილი დაეთმოს   საქართველოს   სანაკეთო ქვების   
ადგილობრივი წარმოებას, რაც  უაღრესად მნიშვნელოვანია ქვეყნის თვითმყოფადობის 
წარმოსაჩენად და ეს იქნება  ადგილობრივი წარმოების რეკლამაც. საჭიროა არსებული საბადოების 
და გამოვლინებების გადაფასება. სარეკლამო ნიმუშების მომზადება და პოტენციური ინვესტორის 
დაინტერესება.  ბუნებრივი ქვა ხომ საუკეთესო საჩუქარი და სუვენირია ნებისმიერი 
ადამიანისათვის. ამ პრობლემის აქტუალობა და წინა პლანზე წამოწევა ასევე ხელს შეუწყობს  
ქვეყნის რეგიონებში საშუალო და მცირე მეწარმეობს განვითარებას.
საქართველოში ძვირფასი და სანაკეთო ქვების გამოყენება შორეულ წარსულში დაიწყო. ამას 
ადასტურებს საგვარჯილეში ნაპოვნი სტეატიტის (ტალკის) ყელსაკიდები. პალეოლითური 
ხელოვნების ნიმუშს წარმოადგენენ ნეოლითური დროის კისტრიკის (გუდაუთა) დასახლებაში 
წვრილი კენჭების სახით ნაპოვნი მუქი წითელი ფერის ეშმა, გიშერი, სარდიონისებრი ქვები. არ არის 
გამორიცხული ამ ქვების გამოყენება სამკაულებად.  ენეოლითში გვხვდება სასამკაულო ქვები 
(სარდიონის, აქატის მძივები) და სხვ.  
 ბრინჯაოს ხანაში, განსაკუთრებით შუა ბრინჯაოს ეპოქიდან, სასამკაულე ქვებზე მოთხოვნათა 
მკვეთრმა ზრდამ გამოიწვია ძვირფასი და სანაკეთო ქვების მასობრივი გამოყენება. ამ მხრივ 
განსაკუთრებით აღსანიშნავია ქვა სარდიონი. საკმარისია ითქვას, რომ მარტო სამთავროს სამაროვან 
სამარხებში აღმოჩენილია სარდიონის რამდენიმე ათასი მეტად ფაქიზად დამუშავებული მძივი. 
გარდა სარდიონისა, კაჟმიწის ჯგუფის მინერალებიდან ბრინჯაოს ხანაში გამოყენებულია მთის 
ბროლი, აქატი, ონიქსი და სხვ. არქეოლოგიური მასალებიდან ჩანს, რომ ბრინჯაოს ხანაში გიშრიდან 
მძივების დამზადებას უკვე მასობრივი ხასიათი ჰქონია. ამავე პერიოდში საკმაოდ პოპულარული 
გახდა ადგილობრივი, ნახევრად დაუმუშავებელი სარდიონის კენჭებისაგან დამზადებული 
ყელსაბამები. ჩნდება მინისა და მინისებრი პასტის მძივებიც. ბუნებაში არსებული ქვები უძველესი 
ხანიდან იზიდავდა ადამიანს. მათგან თავდაპირველად ამზადებდნენ მარტივ სამკაულებს: მძივებს, 
სამაჯურებს, საყურეებს, შემდეგ კი ლარნაკებს და სხვა. ადამიანებს  სჯეროდთ ასეთი ქვების 
ჯადოსნური ძალისა და ამზადებდნენ თილისმებს, რისთვისაც გამოიყენებოდა აქატი, მთის ბროლი, 
ლაზურიტი, მალაქიტი, გიშერი, ობსიდიანი, სარდიონი, ამეთვისტო და სხვა. 



     ბუნებაში ცნობილია სამასამდე სპეკალისა და ფერადი სანაკეთო ანუ სანახელავო ქვების სახეობა, 
მათგან ორმოცამდე ნაპოვნია საქართველოში. თბილისის და სხვა ქალაქების მუზეუმებში დაცული 
ექსპონატებიდან, ეკლესიების საგანძურიდან, კერძო პირების კოლექციებიდან ჩანს, რომ მათი 
უმრავლესობა დამზადებულია ადგილობრივი წიაღისეული ნედლეულის გამოყენებით. ასეთია 
აქატის, სარდიონის, იასპის, აზურიტის, დიაბაზის, მთის ბროლის სამკაულები (საყურეები, 
სამაჯურები და სხვა). 
      ზოგი მინერალიდან - მალაქიტიდან, სინგურიდან, ლაზურიტიდან (ლაჟვარდი) ამზადებენ 
ხატებისა და ფრესკებისათვის საღებავებს, რომლებიც არაჩვეულებრივი გამძლეობით 
გამოირჩევიან. 
     ძვირფასი ქვებით შემკული ნივთები საუკუნეების განმავლობაში გამოხატავდა ქართველი 
ხალხის მაღალმხატვრულ გემოვნებას და შეესაბამებოდა თავისი დროის მოთხოვნილებებს.      
გასული საუკუნის 50-60-იან წლებში თბილისში არსებობდა ქვის სათლელი ფაბრიკა, სადაც 
მზადდებოდა იასპისის, ობსიდიანის, მარმარილოს და სხვა ქვებისაგან ლარნაკები, ფიალები და სხვ. 
XIX საუკუნის დასასრულისათვის საქართველოში, განსაკუთრებით თბილისში, საქარხნო  
პროდუქციის კონკურენციამ, საიუველირო საქონელმა, ადგილობრივი მრეწველობის სხვა 
დარგებთან ერთად, თითქმის განდევნა ჩვენში ქვაზე ჭრის ტრადიციები, რომელიც კარგად იყო 
ცნობილი გასული საუკუნის 30-იან წლებში.  მუშაობდა  ქვის საჭრელი სახელოსნოები, სადაც 
ადგილობრივი ქვებიდან ამზადებდნენ ფართო მოხმარების საგნებს. თბილისში  არსებობს  ქარხანა  
„აქატი“, რომელიც ამზადებს ტექნიკურ ქვებს, ვალეში ფუნქციონირებდა ქალცედონის და მისი 
სახესხვაობების დამამუშავებელი ქარხანა, სააქციო საზოგადოება „მადნეულში“ ფირუზისგან 
ამზადებდნენ კაბოშონებს. საქართველოს ეროვნული „ზარაფხანა“  (ყოფილი თბილისის 
საიუველირო ქარხანა) მზა საიუველირო და სანახელავო ქვებისაგან ამზადებს საიუველირო 
ნაწარმს. 
შესწავლილ იქნა, თეძამის,  ახალციხის რაიონში, არსიანის ქედზე და მის შემოგრენში ასებული 
საბადოები და გამოვლინებები პერსპექტიული უბნების გამოსავლენად. 
ამ საბადოების აქატი სხვადასხვა ფერისაა - მოლურჯო, ღია ცისფერი, იისფერი და სხვა.
აქატი ჰიდროთერმული წარმონაქმია და იზრდება ჟეოდებში ზოლებრივი წესით. აქატი არის 
ქალცედონის ზოლებრივი სახესხვაობა. აქატს აქვს ბოჭკოვანი, რადიალურ-სხივოსნური აგებულება. 
ქალცედონისგან განსხვავებით მას კონცენტრულად განლაგებული სხვადასხვა ფერისა და 
გამჭირვალობის თხელი ფენები აქვს. ფერთა მონაცვლეობით აქატი რამდენიმე სახეობისაა. 
თეთრისა და შავის მონაცვლეობით შექმნილ აქატს ონიქსი  ეწოდება, თეთრისა და წითლით 
შექმნილს - სარდონიქსი. 
აქატის ქიმიური შედგენილობაა SiO2 - 98.8%, მინერავები: Fe2O3– 0.52%, CaO – 0.62%, H2O – 0.2%. 
სიმაგრე -6 – 6.5. 
       საქართველოს აქატმა დიდი ხანია გაითქვა სახელი, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში 
როგორც მაღალი ხარისხის ტექნიკურმა და სანაკეთო ქვამ. დეკორატიული აქატები გამოიყენება  
საიუვილერო საქმეში, ხოლო წარმოებაში მისი გამოყენება განპირობებულია მისი ბუნებრივი 
თვისებებით, როგორიცაა: მაღალი სიმაგრე, მაჟავაგამძლეობა, სიბლანტე. მისგან ამზადებენ 
სანაყებს, როდინებს, ტყავის, ქაღალდის დასამუშავებელ ინსტრუმენტს, ფანქრების წარმოებაში 
გრაფიკული მასების ყალიბებს, საფეიქრო მრეწველობისათვის უწყვეტი ძაფის მისაღებად 
სპეციალურ ფილერებს, პრიზმებს და სხვა. 
თეძამის საიუველირო-სანაკეთო აქატის საბადო მდებარეობს კასპის რაიონში. ტექტონიკური 
დარაიონების მიხედვით განლაგებულია აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის ცენტრალური ქვეზონის 
აღმოსავლეთ ნაწილში. 
     სამწუხაროდ, არსებულ საბადოზე ნედლეული მცირე რაოდენობისაა საბადოს ინტენსიური 
დამუშავების გამო, თუმცა შესაბამისი პროდუქტიული ფორმაციის გავრცელების ფარგლებში არ 
არის გამორიცხული ახალი ანალოგიური საბადოს აღმოჩენა.
იასპი
    იასპის გამოვლინებები  საქართველოში მიეკუთვნება აჭარა-თრიალეთის და სომხეთ- ყარაბახის 
მეტალოგენიურ ზონებს.  ბევრ ადგილასაა დაფიქსირებული. გელავერის წითელი ფერის იასპისის 
გამოვლინება გვხვდება წყალტუბოს რაიონში, ბოლნისის რაიონში - ხაჩინის გამოვლინება, 
ჯაფარღელეს და კიროვისის გამოვლინებები დმანისის რაიონში, წითელი და მოყვითალო ფერის 



იასპისი ცაგერის რაიონში (ღვედის გამოვლინება) და დმანისის რაიონში (იაკუბლოს გამოვლინება), 
კასპის რაიონში (თეძამის გამოვლინება), ნარინჯისფერი იასპის ლოპანის გამოვლინება (ყორნისის 
რაიონი),  გოდერძის უღელტეხილზე (მომწვანო და მოწითალო ფერის იაშმები) მერისის 
გამოვლინება (ქედის რაიონი, აჭარა), მწვანე-მოლურჯო ფერის ეზათის გამოვლინება (კასპის 
რაიონი) და ფერსას გამოვლინება (ახალციხის რაიონი), მწვანე ფერის წესის გამოვლინება 
(ამბროლაურის რაიონი).  
        გარდა აღნიშნულისა, იასპისის დიდი ლოდები და ნატეხები გვხვდება დარილაის ხეობაში, 
დევდორაკის გამოვლინების მიდამოებშიც.  ყველა აღნიშნული გამოვლინების იასპისი სანაკეთო 
დანიშნულებისაა, თუმცა ზოგი მათგანი, რომელიც განსაკუთრებული დეკორატიულობით 
გამოირჩევა, შეიძლება იქნეს გამოყენებული ასევე საიუველირო საქმიანობაშიც(ბეჭდებში, 
კულონებში, ჰალსტუხის სამაგრებში და სხვა). 
       საველე ექსპედიციის წარმოებისას, რომელიც მოეწყო ახალციხისა და ადიგენის 
ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე განთავსებული აქატის ცნობილი საბადოებიდან  და 
ქარხნებიდან  თემატიკასთან დაკავშირებული ინფორმაციის შემცველი მასალების შეგროვების 
მიზნით, საკმაოდ დიდი დრო დაეთმო არსიანის ნაკლებად ცნობილი ჰიალოანდეზიტების 
გამოვლინებების დათვალიერებას.  ამ ობიექტის დეტალურად  შევისწავლეთ არსიანის ქედის 
ჰიალოანდეზიტის გამოვლინება. 

არსიანის ქედის ცენტრალურ ნაწილში  ჩვენს მიერ აღმოჩენილია 3 სანახელაო ანდეზიტის  ლოდების 
შემცველი უბანი, რომლებიც განლაგებულია ქედის ღერძული ნაწილის გასწვრივ, ურთიერთშორის 
700-900მ-ის მანძილზე. ამ უბნების საერთო ფართი 1.4კმ2-ია. ამ ფართზე სანახელაო ანდეზიტის 
ლოდების გარდა სხვა ქანების ლოდები არ შეინიშნება და იმის გამო, რომ ეს უბნები განლაგებულია 
ქედის თხემურ ნაწილში და წარმოდგენილია ადგილზე დარჩენილი ელუვიური ლოდნარით, ისინი 
განიხილებიან როგორც სასარგებლო წიაღისეულის ძირითადი გამოსავლები, რომლებიც 
წარმოადგენენ გოდერძის წყებას, ზედა ლავური განფენის ფორმირების საწყის ეტაპზე ამონთხეულ 
მცირე მასის ლავური ნაკადების ნარჩენებს.  ჩვენი აზრით ამ ნაკადების ამონთხევა ხდებოდა   
წყალქვეშა გარემოში და მათ მასების სიმცირის გამო განიცადეს სწრაფი გაციება. რის გამოც ვერ 
მოასწრეს გამოკრისტალება. რომელი მოვლენის შედეგადაც მივიღეთ ვულკანური მინის  დიდი 
რაოდენობით შემცველი, ანდეზიტური შემადგენლობის ობსიდიანისებური მასა ანუ 
ჰიალოანდეზიტი. შემდგომ  ეტაპზე ეს ლავური ნაკადები გადაფარა ანდეზიტო-დაციტური 
შემადგენლობის ლავურმა განფენებმა, რომლებიც შეადგენენ  გოდერძის წყების ზედა ლავური 
განფენის ძირითად მასას. ამ განფენის ეროზიის შედეგად მოხდა მისი ქვედა დონეების გაშიშვლება 
და შესაბამისად  ჰიალოანდეზიტის ლავური ნაკადების გაშიშვლებაც. საერთოდ ჰიალოანდეზიტური 
ლავური ნაკადების  წარმოშობის მექანიზმი და მათი მორფოლოგიური იერსახე ძალიან ჰგავს 
ობსიდიანის ლავური ნაკადების მექანიზმს და მორფოლოგიას. 
  ჰიალოანდეზიტის, ანუ სანახელაო ანდეზიტის ძირითადი გამოსავლების ზომა მერყეობს სიგრძეში 
50 დან 150 მ-მდე, ხოლო სიგანე  20 დან 50-მეტრამდე. მათი ლოდნარის გავრცელება სიღრმეში  1-1.5 
მ-მდეა. ეს გამოსავლები ორიენტირებულია არსიანის ქედის ღერძული ნაწილის თითქმის 
პარალელურად ჩრდილო- აღმოსავლეთის მიმართულებით.
   გარდა ამ ძირითადი გამოსავლებისა, სანახელაო ანდეზიტის ლოდების ალუვიურ-დელუვიური 
ნაყარი გვხვდება არსიანის ქედის  აღმოსავლეთ ფერდზე, მდ. ძინძის მარცხენა შენაკადის, მდ. 
ჩაფანას-ღელის სათავეებში, 1.5 კმ-ის მანძილზე. აქ სანახელაო ანდეზიტის ნატეხები შერეულია 
ანდეზიტო-დაციტების ლოდებთან. ეს შერეული ლოდნარი გავრცელებულია 6.5 კმ2 - ფართობზე. ამ 
ფართზე ჩვენს მიერ ჩატარებული სამუშაოების შედეგად მოხერხდა ცალკეული უბნების გამოყოფა 
ნედლეულის ლოდების სხვადასხვა პროცენტული შემცველობით. ასე მაგალითად: ლოდნარის 
გავრცელების ფართობი, სადაც სანახელაო ანდეზიტის ნატეხების შემცველობა ნაყარში 30% მდეა 
შეადგენს 3,2 კმ2-ს; 30-დან 50% მდე- 2.25კმ-ს, 50% მდე და მეტი 1კმ2-ს. აღნიშნული გრადაცია 
ასახულია  ჩვენს მიერ შედგენილ 1: 5000 მასშტაბის სქემატურ გეოლოგიურ რუკაზე, რომელიც 
ერთვის ანგარიშს. 
სანახელაო ანდეზიტის ნატეხები კუთხოვანია, დაუმუშავებელი მათი ზომა მერყეობს 10სმ-დან 1მ-
მდე. იშვიათად გვხვდება უფრო დიდი ზომის 1,5 დან 2.0მ3 მდე მოცულობის ლოდებიც. 
ობსიდიანისებური, სანახელაო ანდეზიტი წარმოადგენს მკვრივ, უნაპრალო, მიკრომარცვლოვან, 
გაუმჭირვალე შავი ფერის ქანს. ქანის საცდელი ნიმუშების დახერხვამ დაგვანახა, რომ მისგან 



შეიძლება მივიღოთ 0,5-1.0 სმ სისქის ფირფიტები. ეს ფირფიტები კი პრიალდება ადვილად, რის 
შედეგადაც იგი იღებს ელვარე სარკისებურ მდიდრულ ზედაპირს. თავისი დეკორტიული 
თვისებებით  ეს ქანები  უტოლდება  II ხარისხის ობსიდიანს. (შავს) და სწორედ ასეა დაფიქსირებული 
დღემდე მოქმედ სტანდარტებში. შედგენილია  არსიანის ქედი ჰიალოანდეზიტების გამოვლინების 
სერტიფიკატი.
ასევე შესწავლილია:
1. ქობლიანის მწვანე იასპის გამოვლინება მდებარეობს ხულოს რაიონში,
2.გუნდაურის წითელი იასპის გამოვლინება  შუახევის რაიონის სოფ. გუნდაურის  ჩრდილო-
დასავლეთ პეროფერიაზე.
3.   ვაიოს წითელი იასპის გამოვლინება. 
4  ნათელათის სხვადასხვა ფერის იასპის გამოვლინება
5. ზეკარა- ღომას წითელი იასპის გამოვლინება

დასკვნა 
 აქატი აქატის საბადოებიდან პრაქტიკული მნიშვნელობა გააჩნია ახალციხის საბადოს ცალკეულ 
უბნებს, რადგან შურდოსა და პამაჩის უბნების აქატი თითქმის ნახევარ საუკუნის მანძილზე 
იტენსიურად მოიპოვებოდა ტექნიკური მიზნებისათვის (საათებში, ხელსაწყოებში და ა. შ) ამიტომ 
ახალციხის საბადო უნდა გადაფასდეს ხარისხობრივად, რაოდენობრივად და მოხდეს მისი 
ინვენტარიზაცია. 
მთლიანად გადასაფასებელია რაიონი, 10%-იც არ არის მოპოვებული. გარდა ამისა, გამოსაყენებელია 
შეფასების თანამედროვე მეთოდები
      თეძამის საბადოს აქატი გამოირჩევა საუკეთესო ხარისხობრივი თვისებებით, არაჩვეულებრივი 
ფაქტურით, მაგრამ დღეისთვის საბადო პრაქტიკულად თითქმის გამომუშავებულია. არ არის 
გამორიცხული ანალოგიური ბუდობების გამოვლენა შესაბამისი ფორმაციის ფარგლებში. 
       ყაჩაღიანის საბადო წარმოადგენს რეალურ სანედლეულო ბაზას სანაკეთო ხელოვნების 
განვითარებისათვის, ბოლო დროს გახშირდა ამ საადოზე აქატის მოპოვება შემთხვევითი „ფერადი 
ქვების“  მოყვარულთა მიერ. დანარჩენი აქატის და ქალცედონის გამოვლინებები (ზუბი, ალისუბანი, 
რუსთავი) მოითხოვენ შემდგომ შესწავლას. 

3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით 
დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
3.1. „ღია მეცნიერების“ განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 

1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით,  პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწყებისა და 
დამთავრების წლები
1. „ღია მეცნიერების“ განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა 

     2021.07. 12. -2022. 31.12.

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. მანანა ოთარაშვილი - პროექტის კოორდინატორი. მონაცემთა გაზები, შეტანა, მოძიება გაფორმება.

2. ხუნდაძე ნინო - ინფორმაციის თარგმნა ინგლისურ ენაზე.

3. კალაშოვა სუსანა - ინფორმაციის მოძიება. სტატისტიკა.



7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

7.3. სტატიები
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI;  
ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების რაოდენობა 

 

1.  A.G. Tvalchrelidze. World economy after the COVID-19 pandemic: Opportunities and challenges. 
Nanotechnology Perceptions, 2022, Vol. 18, pp. 116–137. doi: 10.4024/N13TV21A.ntp.18.02
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

COVID-19-ის მსოფლიო პანდემიამ გამოავლინა ჩვენი ცივილიზაციის ხარვეზები და დასახა შემდგომი 
განვითარების გზები. პანდემიის გაკვეთილები მდგომარეობს შემდეგში: ა) პანდემია ხასიათდება 
გლობალური კანონზომიერებებით, რომლებიც თანხვედრილია დროსა და სივრცეში; ბ) გლობალური 
პანდემიის დასაძლევად აუცილებელი გახდა ყველა ქვეყნის სინერგიული ქმედება; გ) ამიტომ 
გლობალიზაციას ალტერნატივა არ გააჩნია; დ) პანდემიამ დაამტკიცა ჯანდაცვის სისტემაში მზარდი 
ინვესტიციების აუცილებლობა; ე) პანდემიამ ხელი შეუწყო თანამედროვე IT განვითარებასა და 
ეკონომიკის, დიპლომატიის, განთლების, კულტურისა და ბაზრების დიგიტალიზაციას. 
პოსტპანდემიური სწრაფი ეკონომიკური განვითარება საჭიროებს გლობალურ სოციალურ-
ეკონომიკურ კონტრაქტს, რასაც ხელი შეუშალა რუსეთ-უკრაინის ომმა. სწორედ ამიტომ მსოფლიო 
გაერფთიანდა რუსეთის წინააღმდეგ: ყველაფერი, რაც ხელს უშლის აღნიშნულ კონტრაქტს უდნა 
დაძლეულ იქნას მსოფლიო მასშტაბით.

სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრებისა და ჩამდინარე წყლების გაწმენდის 
სამეცნიერო-კვლევითი განყოფილება

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექ-
ტების შესრულების შედეგები 
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები

2.1.1. ჭიათურის  მანგანუმის საბადოების შერეული  ჟანგეულ-კარბონატული  მადნებისა და 
დასაწყობებული კუდების   გამდიდრების ტექნოლოგიის შემუშავება
          გამოყენებითი კვლევა
          ინჟინერია და ტექნოლოგიები
          სამთო და სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება.
                   01.01.2020  - 31.12.2023

2.1.2. აჭარა - გურია - სამეგრელოს რეგიონების კერამიკული, ცეცხლგამძლე და ბენტონიტური თიხების 
საბადოებისა და მადანგამოვლინებების გეოლოგიურ-ტექნოლოგიური შესწავლა-შეფასება მათი 
საინვესტიციოდ მომზადების მიზნით
        გამოყენებითი კვლევა
         ინჟინერია და ტექნოლოგიები
         გარემოს შემსწავლელი ინჟინერია:
         გარემოს და გეოლოგიური ინჟინერია,  გეოტექნიკა; 
         სამთო და სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება;
                  01.01.2021 – 31.12.2025



2.1.3. 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 - 
მემორანდუმით გაფორმებული სამეცნიერო პროექტი  -   „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 და გეოლოგიური ინჟინერია,  
         სამთო და სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება;  
          1.04.2017 - 31.12. 2025

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

1. 
ა) ნესტანი გეგია, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - თემის ხელმძღვანელი, კვლევების მიმდინარეობის 
დაგეგმვა - მონიტორინგი; საინფორმაციო და დასკვნითი ანგარიშის შედგენა; 
ბ) ნუნუ შეყრილაძე, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - ლიტერატურული მიმოხილვის ჩატარება და 
ექსპერიმენტების დაგეგმვა-შერჩევა;
გ) თამარ გურული, მეცნიერ თანამშრომელი - პასუხისმგებელი შემსრულებელი, ექსპერიმენტების 
ჩატარება-ანალიზი დასკვნითი ანგარიშის შედგენაში მონაწილეობა;
დ)  დვალიშვილი გიორგი, ინჟინერი - ექსპერიმენტებში მონაწილეობა;
ე)  დვალიშვილი რენე, ლაბორანტი - ნიმუშების მომზადება კვლევებისათვის და ანალიზებისათვის.

2. 
ა)   ნესტანი გეგია,  მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი – თემის ხელმძღვანელი, კერამიკული და 
ცეცხლგამძლე თიხების კვლევითი სამუშაოს დაგეგმვა და მისი   ხელმძღვანელობა, გამოყენების 
სფეროების დადგენა, კერამიკული და ცეცხლგამძლე თიხების ტექნოლოგიური მიმართულების 
კვლევების მიხედვით სამეცნიერო ანგარიშის ტექნოლოგიური ნაწილის შედგენა. საინვესტიციო 
წინადადებებისთვის საჭირო მასალების დამუშავება;  
ბ) კარინე ხაჩატურიანი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი - თემის თანახელმძღვანელი ბენტონიტური  
თიხების მიმართულებით. კვლევითი სამუშაოს დაგეგმვა და მისი   ხელმძღვანელობა, გამოყენების 
სფეროების დადგენა, ბენტონიტური თიხების ტექნოლოგიური მიმართულების კვლევების მიხედვით 
სამეცნიერო ანგარიშის ტექნოლოგიური ნაწილის შედგენა. საინვესტიციო წინადადებებისთვის საჭირო 
მასალების დამუშავება;  
გ) მურადი ტყემალაძე,  მეცნიერ თანამშრომელი, გეოლოგი - თემის  თანახელმძღვანელი გეოლოგიური 
მიმართულებით, საველე გეოლოგიური სამუშაოების  დაგეგმვა. სამეცნიერო  ანგარიშის გეოლოგიური 
ნაწილის შედგენა. საინვესტიციო წინადადებებისთვის საჭირო მასალების დამუშავება;  
დ) თეიმურაზ რუხაძე, მეცნიერ თანამშრომელი,  ტექნოლოგი - პასუხისმგებელი შემსრულებელი. 
ფონდური მასალების დამუშავება;  კერამიკული და ცეცხლგამძლე თიხების ფიზიკურ-მექანიკურ-
ტექნოლოგიური თვისებების  შესწავლისათვის ექსპერიმენტების დაგეგმვა-განხორციელება,  
ელექტრონული კატალოგის შედგენა;
ე) ეკატერინე უკლება,  მეცნიერ თანამშრომელი,  ტექნოლოგი - პასუხისმგებელი შემსრულებელი. 
ფონდური მასალების დამუშავება;  ბენტონიტური თიხების ფიზიკურ-მექანიკურ-ტექნოლოგიური 
თვისებების  შესწავლისათვის ექსპერიმენტების დაგეგმვა-განხორციელება,  ელექტრონული კატალოგის 
შედგენ;.



ვ) მირიან მაქაძე მეცნიერ თანამშრომელი.  გეოლოგი  - პროექტის გეოლოგიური ნაწილის პასუხისმგებელი 
შემსრულებელი.  საველე გეოლოგიური სამუშაოების ჩატარება.  საბადოს ზედაპირის აგეგმვა-ძველი 
მონაცემების გადამოწმებასა და მარაგების განსაზღვრაში მონაწილეობა. საინვესტიციო 
წინადადებებისთვის საჭირო მასალების დამუშავებაში მონაწილეობა   და ელექტრონული კატალოგის 
შედგენა; 
ზ) გულნაზი ენუქიძე,  წამყვანი ინჟინერი - კერამიკული და ცეცხლგამძლე თიხების ფიზიკურ-მექანიკურ-
ტექნოლოგიური თვისებების  შესწავლისათვის  ექსპერიმენტების დაგეგმვა-განხორციელება.  
მონაწილეობა გამოყენების სფეროების დადგენაში;
თ)ლუდმილა ენუქიძე, წამყვანი ინჟინერი - კერამიკული ნედლეულის ფიზიკურ-მექანიკურ-
ტექნოლოგიური თვისებების  ექსპერიმენტების ჩატარება; 
ი) ნელი გეგია,  ინჟინერი  -  ნიმუშების მომზადება  საანალიზოდ და კვლევებისათვის. თიხების  ფიზიკურ-
მექანიკურ-ტექნოლოგიური თვისებების ტექნოლოგიურ  ექსპერიმენტებში მონაწილეობა; 
კ) გიორგი შეყილაძე, ლაბორანტი   - ტექნოლოგიური ნიმუშების კვლევებისათვის მომზადება (დამსხვრევა, 
გასაშუალოება, შეკვეცა, მოხრესვა).  

3. 
ალ. თვალჭრელიძის სახელობის  მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტიდან: 
ა)  ნესტან გეგია, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - სეგრეგაციული გამოწვის პროდუქტების 
ფლოტაციური გამდიდრების პროცესების დაგეგმვა და რეაგენტული რეჟიმის შერჩევა;
 ბ)ეკატერინე უკლება, მეცნიერ თანამშრომელი - ფლოტაციური გამდიდრების ექსპერიმენტების 
მომზადება-ჩატარება.
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.
 წარმოდგენილი პროექტის ითვალისწინებს შერეული ჟანგეულ-კარბონატული მანგანუმის 

მადნებისა და დასაწყობებული ნარჩენების გადამუშავებას გამდიდრების  კომბინირებული - ნაკლებ 
ნარჩენიანი  ტექნოლოგიის დამუშავების გზით.  
დამუშავებული იქნა სამეცნიერო ლიტერატურა და ფონდური მასალები. შესწავლილი იქნა 
წარმოდგენილი შერეული ჟანგეულ-კარბონატული მადნისა და ხალიფაურის მიმდებარე ტერიტორიაზე  
დასაწყობებული კუდების სინჯების ნივთიერებრივი შედგენილობა და ჩატარდა მათი პატროგრაფიული 
აღწერა.   შერეული მადანი ძირითადად წარმოდგენილია მანგანუმის შემცველი კარბონატული 
მინერალებით - როდოქროზიტითა და მანგანოკალციტით, რომლებიც შლიფში წარმოდგენილია 
როგორც სხივოსნური აღნაგობის კარბონატული მასით, ასევე მიწისებრი, წვრილმარცვლოვანი 
აგრეგატების სახით. მადნეული მიკროსკოპით კვლევისას შეინიშნება კარბონატული მადნის  
ჟანგეულით ჩანაცვლების პროცესი (მანგანოკალცით-როდოქროზიტის მასაში ჩნდება პიროლუზით-
ფსილომელანის ჩანაწინწკლები და მცირე კოლომორფული აგრეგატები). 

შესწავლილი იქნა   სინჯების  ფიზიკურ - მექანიკური პარამტრები: ნაყარი, მოცულობითი  და 
ჭეშმარიტი სიმკვრივეები,  თიხური ფრაქციის შემცველობა. შედეგები წარმოდგენილია ცხრილში 1.

ცხრილი 1. სინჯის ფიზიკურ-მექანიკური შესწავლის შედეგები

პარამეტრები განზომილება შედეგი
ნაყარი სიმკვრივე ბუნებრივ მდგომარეობაში კგ/მ3 1490
ნაყარი სიმკვრივე დატკეპნილ მდგომარეობაში კგ/მ3 1662
ოოლითური ჟანგეული მინერალური ნატეხის მოცულობითი 
სიმკვრივე 

გ/სმ3 2,18

კარბონატული ნატეხის მოცულობითი სიმკვრივე გ/სმ3 3,00
ჭეშმარიტი სიმკვრივე გ/სმ3 3,2
თიხური ფრაქციის შემცველობა % 2,57



შერჩეული იქნა დამსხვრევის სქემები და აპარატურა. სამსხვრევად შერჩეული იქნა ყბებიანი 
სამსხვრეველა. დამსხვრევა ჩატარდა სამსტადიურად, შერჩევითი დამსხვრევის მიზნით; ასევე რათა  არ 
მომხდარიყო სინჯის გადაფქვა და დიდი რაოდენობით წმინდა ფრაქციის წარმოქმნა. დამსხვრევის 
შედეგად ვერ მოხერხდა ფუჭი ქანის გამოყოფა გაცხრილვით. 

მოსინჯული იქნა სინჯში შემავალ მინერალებზე მიკროტალღების გავლენა,  თუ როგორ 
შეიცვლებოდა მისი ფიზიკური თვისებები. მიკროტალღების გავლენა მიმდინარეობდა 3, 5 და 8 წუთის 
განმავლობაში, რომლის შემდეგაც მასალა დაიმსხვრა, დაკლასიფიცირდა და გატარდა მძიმე სითხეში;  
პროდუქტები გადაცემულია საანალიზოდ.

-5 მმ-მდე დამსხვრეული  კლასებისთვის გამოიცადა გამდიდრების  გრავიტაციული მეთოდი: -5+2,5 
მმ კლასისათვის დალექა, ხოლო -2,5+0,08 მმ კლასისათვის საკონცენტრაციო მაგიდა. მიღებული იქნა 
კონცენტრატები, შუალედი პროდუქტები და კუდები, რომლებიც ასევე, გადაცემულია საანალიზოდ. 

მიმდინარეობს ექსპერიმენტები ელექტრომაგნიტური თვისებების შესასწავლად.

2.
      მოცემული პროექტი ითვალისწინებს კერამიკული, ცეცხლგამძლე და ბენტონიტური თიხების 
არალიცენზირებული საბადოებისა და მადამგამოვლინებების შესწავლას რეგიონების მიხედვით ახალი 
მეთოდოლოგიისა და არსებული მოთხოვნების გათვალისწინებით.    
     პროექტის პირველი ნაწილი, რომელიც ითვალისწინებდა საფონდო და სამეცნიერო  ლიტერატურის 
გაცნობას, მოცემულ რეგიონში, უკვე შესრულდა და დაიწერა შესაბამისი საინფორმაციო ანგარიში.
სხვადასხვა კრიტერიუმების გათვალისწინებით მომზადდა  იმ საბადოებისა და მადანგამოვლინებების 
ჩამონათვალი, რომელთაც უშუალოდ საველე პირობებში უნდა გავცნობოდით, მათი დასინჯვისა და 
სამთო-გეოლოგიური პირობების შესწავლა-შეფასების მიზნით.
      საველე სამუშაოების ჩატარების შემდეგ, აჭარის შუახევის, ქედისა და ქობულეთის 
მუნიციპალიტეტიდან  ჩამოტანილი იქნა  არალიცენზირებული 16 სხვადასხვა საბადოსა და 
გამოვლინების 70 ზედაპირული ღარული სინჯი. შუალედურ გეოლოგიურ ანგარიშში, რომელიც 
მოცემულია 19 გვერდზე, უბნების მიხედვით წარმოდგენილია ყველა სინჯის მოკლე ვიზუალური 
აღწერა-დახასიათება  აღების წერტილების ჩვენებით.  სინჯები მომზადდა შესაბამისი კვლევებისათვის: 
ჩატარდა მათი შრობა, დამსხვრევა, დაფქვა.   
      მომზადებულ სინჯებზე ჩატარდა სილიკატური და რენტგენოფაზური ანალიზები. ალუმინის 
ოქსიდის მაღალი შემცველობით გამოირჩევა: ოჩხამური (22-24%), ორცვა (24%-მდე), ჯიხანჯური (21,4–
22,8%), ცეცხლაური (22-235), მუხა ესტატე (24,4%), კაკუჩა (26–27%), ლეღვა (23–29,5%). ამ სინჯებში ასევე 
ძალიან მაღალია რკინის ოქსიდის შემცველობაც (5–13%).
      რენტგენოფაზურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ თითქმის ყველა სინჯი შედგება კაოლინიტის ან/და 
ჰალუაზიტისაგან, გარდა ბუტურაულისა და პირველი მაისისა, რომელშიც თიხური მინერალი Ca 
მონტმორილონიტით არის წარმოდგენილი..
       საბადოებისა და მადანგამოვლინებების მიხედვით,  რიგითი გეოლოგიური სინჯებიდან შედგენილი 
იქნა ტექნოლოგიური სინჯები. შესწავლილია მათი ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები,  როგორიცაა: 
გრანულომეტრიული შედგენილობა, თიხური ფრაქციის შემცველობა, ნაყარი სიმკვრივე, 
პლასტიკურობა და საჰაერო შეკლება.  შედეგები მოყვანილია ცხრილში 1.

ცხრილი 1. კერამიკული თვისებები

საბადოს  დასახელება ნაყარი სიმკვრივე, 
კგ/მ3

თიხური 
შემდგენი,%

პლასტიკურობა საჰაერო 
შეკლება,% 

ბრილი 916 80 ზომიერი 9,5

ლეღვა უბანი 1 860 70 ზომიერი 8,0

ლეღვა უბანი 2 800 94 ზომიერი 9,6

      დაწყებულია  სინჯების ტექნოლოგიური თვისებების შესწავლა, პლასტიკური მეთოდით   ბრილისა 
და ლეღვას ორი უბნის თიხებიდან  დაყალიბებულია ფილები, კუბები  და ძელაკებიება, რომლებიც 72 
საათი გამოშრა ჰაერზე, შემდეგ თერმოსტატში 1050C ტემპერატურაზე და შემდეგ გამოიწვა 1050OC 



ტემპერატურაზე.  განსაზღვრული იქნა გამომწვარი ფილების წყალშთანთქმა, საშუალო სიმკვრივე და 
ფორიანობა. შედეგები მოცემულია ცხრილში 2.

ცხრილი 2. კერამიკული თვისებები

საბადოს  დასახელება გამოწვის 
ტემპერატურა  OC,

წყალშთანთქმა, % საშუალო 
სიმკვრივე, კგ/მ3

ფორიანობა, %

ბრილი 1050 11,4 1969 22,3
ლეღვა უბანი 1 1050 15,2 1837 27,8
ლეღვა უბანი 2 150 29,4 1551 45,5

     
        ამჟამად მიმდინარეობს აჭარის თიხების სხვა საბადოებისა და მადანგამოვლინების სინჯების 
დაყალიბება.  კვლევები გრძელდება. პროექტის ფარგლებში დადგენილი იქნება: ფილებისა და კუბების 
გამოწვის ოპტიმალური ტემპერატურა,  ცეცხლოვანი და საერთო შეკლება,  ფორიანობა, წყალშთანთქმა, 
სიმტკიცე ღუნვასა და კუმშვაზედ, ყინვამედეგობა. დადგენილი იქნება გამოყენების სფეროები.
      გეგმით გათვალისწინებული ამოცანები  შესრულდა ვანისქედის და  ციხისუბნის ბენტონიტურ 
თიხებზე, ვინაიდან მოცემული ეტაპისთვის ჩამოტანილი იყო მხოლოდ აღნიშნული ბენტონიტების 
ნიმუშები. 
       თითოეული სინჯი მომზადდა შესაბამისი კვლევებისათვის: ჩატარდა მათი შრობა, დამსხვრევა, 
კლასიფიკაცია; დადგინდა მათი ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები.
       დადგენილ იქნა საკვლევი ბენტონიტური თიხების ისეთი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები, 
როგორიცაა გრანულომეტრიული შედგენილობა (ცხრილი 3), დისპერსიულობა (ცხრილი 4),  თიხოვანი 
შემდგენი, წყალბად იონების კონცენტრაცია თიხის წყლიან ექსტრაქტში, წყალშთანთქმის კოეფიციენტი, 
ბენტონიტური რიცხვი, კოლოიდურობა, გაჯირჯვებადობა, მიმოცვლითი ტევადობა, წყალში ხსნადი 
მარილების კატიონები, ადსორბციის მაჩვენებელი  (ცხრილი 5).

ცხრილი  3  ვანისქედის  ბენტონიტის გრანულომეტრიული შედგენილობა                                                                                                                                                                              

ფრაქციის ზომა, მმ გამოსავალი, %

-4+2 30,70
-2+1 27,00

-1+0,5 19,20
-0,5+0,25 9,70
-0,25+0,2 2,80
-0,2+0,15 1,90
 -0,15+0,1 3,00
-0,1+0,08 1,30

-0,08+0,063 1,30
-0,063+0 3,10

ჯამი 100,00
     

    მოცემულ ეტაპზე თემის ერთ-ერთ მიზანს წარმოადგენდა ბენტონიტური თიხების დისპერსიულობის 
განსაზღვრა, რომელიც ჩატარდა ვანისქედის ნიმუშის როგორც ბუნებრივ მდგომარეობაში, ასევე 
ნატრიუმის პიროფოსფატით (Na4P2O7) დამუშავების შემდეგ. ცხრილში 2 მოყვანილია Na4P2O7-ს 
სხვადასხვა რაოდენობის დამატებისას მიღებული ბენტონიტური თიხის დისპერსიულობის ცვლილების 
შედეგები: ბუნებრივ მდგომარეობაში ვანისქედის  სინჯში ფრაქციები განაწილებულია შემდეგნაირად: I 
ფრაქციის გამოსავალი შეადგენს  ≈ 29 %-ს,  II ფრაქციის გამოსავალი   ≈55 %-ს, ხოლო III  ფრაქციის 
გამოსავალი  ≈16 %-ს.  5 %-ანი Na4P2O7-თ  დამუშავების  შემდეგ III ფრაქციის გამოსავალი.

ცხრილი 4.  ვანისქედის  ბენტონიტის დისპერსიულობა



დისპერსიულობა ფრაქციების მიხედვით,%№
ვანისქედის ბენტონიტი I  ფრაქცია > 60 მკმ II  ფრაქცია1,5-60 მკმ III  ფრაქცია < 1,5 მკმ

1 ბუნებრივი სახით 29,15 55,27 15,58

2 დამუშავებული  5 %  Na4P2O7 12,85 54,02 33,13

3 დამუშავებული  7 %  Na4P2O7 7,0 47,0 46,0

4 დამუშავებული  9 %  Na4P2O7 7,0 37,0 56,0

       იზრდება  ≈33 %-მდე; 7 %-ანით დამუშავების  შემდეგ ის უკვე  შეადგენს 46 %-ს, ხოლო 9 %-ანით 
დამუშავების შემდეგ კი მისი გამოსავალი შეადგენს 56 %-ს. III კოლოიდური ფრაქციის აღნიშნული 
მატება მიმდინარეობს, ძირითადად,  I  და II ფრაქციების დეზაგრეგირების ხარჯზე. მაშასადამე, 
მიღებული მონაცემებიდან გამომდინარეობს, რომ  ვანისქედის სინჯისთვის 9 %-ანი Na4P2O7-თ 
დამუშავება არის ოპტიმალური; ის იწვევს  სინჯის მაქსიმალურ დეზაგრეგირებას და 
წვრილდისპერსიული ფრაქციის გამოსავალი მიყავს ისეთ მნიშვნელობამდე (≈60 %-მდე), რომელიც 
დამახასიათებელია ტუტე ბენტონიტებისთვის. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარეობს, რომ 
პეპტიზატორით მოქმედება შესაძლებელს ხდის არსებითად გაიზარდოს ვანისქედის ბენტონიტის 
დისპერსიულობა. 
       გაჯირჯვებადობის განსაზღვრა ბენტონიტურ თიხებში ემყარება ბენტონიტის ნაწილაკთა 
მოცულობის მატებას წყლის  ზემოქმედებით.  დადგენილ იქნა, რომ გამოსაკვლევი ბენტონიტების 
ნიმუშები ბუნებრივ მდგომარეობაში ამჟღავნებენ დაბალ გაჯირჯვებადობის უნარიანობას: მათი 
გაჯირჯვების კოეფიციენტი (Kგაჯ.) შეადგენს შესაბამისად 4,5 და 1,5 სმ3/2გ (ცხრილი 3).
      თიხოვანი შემდგენის მასური წილი განსაზღვრულ იქნა განლექვის მეთოდით.
      განისაზღვრა მონტმორილონიტის მასური წილი კმნი-ში გაკორექტირებული მეთოდით და აგრეთვე 
მეიერის მეთოდით:  ვანისქედის ბენტონიტი გამოირჩევა მონტმორილონიტის მაღალი შემცველობით, 
ხოლო ციხისუბნის ბენტონიტს ახასიათებს მონტმორილონიტის დაბალი შემცველობა  (ცხრილი 3). 
        ვანისქედის სინჯის  წყლიან სუსპენზიაში pH - ს აქვს ტუტე ხასიათი.                                                                                                              
         ჩატარებულ კვლევაში ვანისქედის  სინჯში დადგინდა კარბონატების არსებობა; მიმოცვლითი 
კატიონების განსაზღვრის შედეგებიდან გამომდინარე, აღნიშნული სინჯი ხასიათდება მაღალი 
იონმიმოცვლითი ტევადობით (77,18 მგ∙ეკვ/100გ თიხაზე), რომელიც დამახასიათებელია ბენტონიტური 
თიხებისთვის, ხოლო ციხისუბნის სინჯის  იონმიმოცვლითი ტევადობა  დაბალია (ცხრილი 3); 
ვანისქედის ბენტონიტი გამოირჩევა მიმოცვლითი Ca2+ კატიონების მაღალი შემცველობით, რომელიც 
შეადგენს  67,5 მგ∙ეკვ/100გ თიხაზე, ხოლო ციხისუბნის ასკანთიხას ახასიათებს მიმოცვლითი K+ 
კატიონების მაღალი შემცველობა (4,38 მგ∙ეკვ/100გ თიხაზე).
        გამოსაკვლევ ბენტონიტებში მიმოცვლითი კომპლექსი წარმოდგენილია ტუტემიწა კატიონებით, 
რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ისინი განეკუთვნებიან ტუტემიწა ბენტონიტებს. წყალში ხსნადი მარილების 
რაოდენობა მათში ძალიან მცირეა.    

ვანისქედის და ციხისუბნის ბენტონიტების ადსორბციის მაჩვენებელი  დაბალია (ცხრილი 
4).

ცხრილი 5.   ზოგიერთი ფიზიკურ-ქიმიური თვისების შედეგები

ბენტონიტის საბადო№
პარამეტრი ვანისქედი ციხისუბანი 

(ასკანთიხა)
1 მონტმორილონიტის მასური წილი, (%) 90,26  (მეიერით)

83,0 (გრაფიკით) 5,5
2 წყალბად იონების კონცენტრაცია, pH 10,16 -
3 თიხოვანი შემდგენის მასური წილი, (%) 80,9 -
4 წყალშთანთქმის კოეფიციენტი 1,85 -



5 ბენტონიტური რიცხვი,  (სმ3) 38,7 8,0
6 კოლოიდურობა,  (სმ3) - 23,3
7 X = X1 – X2   -  საერთო მიმოცვლითი ტევადობა წყალში ხსნადი 

მარილების კატიონების   გარეშე (მგ·ეკვ/100გ თიხაზე)
77,18 26,86

8 X2  -  წყალში ხსნადი მარილების კატიონები  (Ca2++Mg2+ +  Na+ +  
K+ ),   მგ·ეკვ/100გ  თიხაზე. 5,18 -

9 A  -  ადსორბციის მაჩვენებელი, მგ/გ 150,00 75,00
10 გაჯირჯვების კოეფიციენტი (Kგაჯ. ), სმ3/2გ 4,5 1,5

   პროექტის კვლევითი სამუშაოები გრძელდება გეგმა-გრაფიკის მიხედვით.
3.
      მეორადი კვარციტებისა და სპილენძის ოქსიდური მადნის მომზადებისა და ანალიზის შემდეგ 
ჩატარდა მათი ფლოტაციური გამდიდრება შემდეგ რეჟიმში - რეაგენტები: შემკრები - კალიუმის 
ბუთილის ქსანტოგენატი 200გ/ტ-ზე, ამქაფებელი - T-80 - 2 წვეთი. ძირითადი ფლოტაცია ჩატარდა 20 
წთ-ის ხანგრძლივობით, რის შედეგადაც მიღებული იქნა მეორადი კვარციტების შემთხვევაში მხოლოდ 
ერთი კონცენტრატი 5,5 გ/ტ ოქროსა და 0,04 % სპილენძის შემცველობით. ოქროს ამოღების ხარისხი 72,2% 
იყო, ხოლო სპილენძის - 50,3%. კონცენტრატის გამოსავალი იყო 25 %-მდე.  სპილენძის დაჟანგული 
მადნის ფლოტაციით მიღებულ კონცენტრატში ოქროს ამოღების ხარისხმა შეადგინა 61%, ხოლო 
სპილენძის - 55%. ვერცხლის ანალიზები გაკეთდება სპილენძზე და ოქროზე სასურველი შედეგების 
მიღების შემდეგ.
       ფლოტაციით გამდიდრებამ გვიჩვენა, რომ დაუმუშავებელ მადნებზე იგი ეფექტური არ არის, დიდია 
დანაკარგები კუდებში. ამიტომ ჩატარდა მათი სეგრეგაციული გამოწვა მბრუნავ ღუმელში შემდეგ 
პირობებში: წონაკი 200 გ., გამოწვის ტემპერატურა - 8500C, დამატებული რეაგენტების რაოდენობა - NaCl 
- 1%,  C  - 1,5%,  პროცესის ხანგრძლივობა 60 წთ. სეგრეგაციული გამოწვის შემდეგ მიღებული 
პროდუქტის ფლოტაციური გამდიდრების შედეგები გაუმჯობესდა, მეტალების ამოღების ხარისხმა 
მიაღწია 76-80 %-ს, მაგრამ ასეთი შედეგები მაინც არ არის დამაკმაყოფილებელი.
     სპილენძის   ამ მადნებში წარმოდგენილია როგორც სულფიდების, ასევე დაჟანგული სახით.  
სეგრეგაცია წარმატებით მიმდინარეობს, როცა მადანში სპილენძი ჟანგის სახით არის. სპილენძის 
ამოღების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ჩატარდა სპილენძის ოქსიდური მადნის და მეორადი 
კვარციტების წინასწარ დამჟანგავი გამოწვა მუფელის ღუმელში 8500C-ზე 1 სთ-ის განმავლობაში. შემდეგ 
ცივ ნამწვზე მოხდა რეაგენტების დამატება და კარგად არევის შემდეგ ჩატარდა სეგრეგაციული გამოწვა 
იმავე პირობებში მოზრდილ მბრუნავ ღუმელში. სპილენძის ოქსიდური მადნის სეგრეგაციის 
პროდუქტის ნახევარს ჩაუტარდა ფლოტაციური გამდიდრება რეაგენტებით: შემკრები - კალიუმის 
ბუთილის ქსანტოგენატი (100გ/ტ) და ამქაფებელი T-80 - (50გ/ტ), მეორე ნახევარს - შემკრები - ნავთი 
(100გ/ტ), ამქაფებელი - T-80  (40გ/ტ). ძირითადი ფლოტაციის ხანგრძლივობა - 15 წთ., საკონტროლო 
ფლოტაციის ხანგრძლივობა 10 წთ.  სპილენძის ლოტაციის შედეგები მოცემულია ცხრილში  5.  

ცხრილი 5. სპილენძის სეგრეგაციის პროდუქტის ფლოტაციური გამდიდრების შედეგები                                                               

ფლოტაცია   ნავთით ფლოტაცია ქსანტოგენატით
№

დასახელება გამოსავალი, 
%

შემცველობა, 
%

ამოკრეფა, 
%

გამოსავალი, 
%

შემცველობა 
%

ამოკრეფა, 
%

1.
2. 

კონც. 1
კონც. 11

22,7
8,4

12,35
9,35

75,28
21,02

19,7
10,7

11,8
5,0

65,12
15,02

საერთო კონც.
31,1 3,1 96,3 30,4 2,64 80,14

3. კუდები 68,9 0,2 3,70 69,6 1,02 19,86



4. სეგრეგაციის
პროდუქტი

100,0 3,8 100,0 100.0 3,8 100.0

     ასევე, იგივე რეჟიმში ჩატარდა მეორადი კვარციტების სეგრეგაციული გამოწვა მადნის წინასწარი 
დამჟანგავი გამოწვის შემდეგ. შედეგები წარმოდგენილია  ცხრილში 6.

ცხრილი 6. მეორადი კვარციტების სეგრეგაციის პროდუქტის ფლოტაციური გამდიდრების შედეგები
                                                               

შემცველობა ამოკრეფა, %
დასახელება გამოსავალი,

%
Au, გ/ტ Ag, გ/ტ Cu, % Au Ag Cu

კინცენტრატი 18.1 8.8 - 0.09 79.6 - 76.8

     კუდები 81.9 0.5 - 0.006 20.4 - 23.2

სეგრეგაციის  
პროდუქტი 100 2.0 1,1 0.021 100 - 100

     ექსპერიმენტების შედეგები გვიჩვენებს, რომ სეგრეგაციის მეთოდის გამოყენება ამ მადნების 
გადასამუშავებლად დადებით შედეგს იძლევა, ამიტომ მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, განსაკუთრებით  
სპილენძის ოქსიდური მადნებისთვის, კვლევების გაგრძელება.

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-
ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების 
რაოდენობა
    1. К. Хачатурян,  Н. Гегия,  Т. Гурули,  Е. Уклеба.  Оценка фильтрующей  способности бентонита 
месторождения Ванискеди (Грузия) с целью его применения в процессе осветления вина. სამთო 
ჟურნალი  1 (45), თბილისი, 2022, გვ. 79 - 84. ISSN 1512-407X
    
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. ჩატარებულია ვანისქედის საბადოს ბენტონიტური თიხის ფილტრაციის მაჩვენებლის 
მოკვლევა თეთრი ღვინის გაკამკამების პროცესში გამოყენების მიზნით; ლაბორატორიულ 
პირობებში შეფასებულია გაფილტრული ღვინის გამჭვირვალობა, სტაბილურობა და ხარისხი. 
ჩატარებულია ღვინის საცდელი დამუშავება და დადგენილია ოპტიმალური დოზირება. 
გამოვლენილია ღვინის გაკამკამების ოპტიმალური ვარიანტი; მიღებულია კრისტალურად 
გამჭვირვალე ფილტრატი, რომელიც დაყოვნების პირობებში ამჟღავნებს სტაბილურობას და ამავე 
დროს ინარჩუნებს თავის კრისტალურ გამჭვირვალობას.

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

7.3. სტატიები



ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI;  
ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების რაოდენობა
      1. Khachaturian K., Gegia N., Guruli T., Ukleba E.  Home wine clarification.  Modern science: Innovations 
and Prospects.  ISBN  978 - 91 - 87224 - 02 -7, 2022,  Stockholm, Sweden. p. 136-141.
      2. Khachaturian K., Gegia N., Guruli T., Ukleba E. The optimal method for  assessing the content of 
montmorillonite in serial samples of bentonites.  “Eurasian Scientific Discussions”. ISBN 978-84-15927-32-7. 
2022, Barcelona, Spain. P. 203 – 206.
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
      1. შესწავლილი და გამოკვლეულია ჩურჩუტო-ჭიხელის საბადოს ბენტონიტური თიხის 
გაკამკამების უნარიანობა ლაბორატორიულ პირობებში  ყურძნის ღვინის მცირე მოცულობების 
მიმართ. ამ სორბენტის მეღვინეობაში გამოყენების მიზნით განსაზღვრულია დარგობრივი 
სტანდარტით მოთხოვნილი ყველა მაჩვენებელი და  დადგენილია, რომ იგი ძირითადად 
აკმაკოფილებს   სტანდარტის მოთხოვნებს. შერჩეულია  ჩურჩუტო-ჭიხელის საბადოს ბენტონიტის 
ოპტიმალური დოზირება, რომელიც უზრუნველყოფს ღვინის მაქსიმალურ გაკამკამებას და მის 
სტაბილურად შენარჩუნებას დროის ხანგრძლივ პერიოდში. 

2.  მთისპირის საბადოს (საქართველო) ბენტონიტური თიხების სერიულ სინჯებზე ჩატარდა 
მონტმორილონიტის მასური წილის განსაზღვრა  მაიერისა და ინსტიტუტში კორექტირებული 
დაკალიბრებული გრაფიკის მეთოდით. ამ საბადოს სინჯები ხასიათდება  მონტმორილონიტის მაღალი 
შემცველობით. შესწავლილი იქნა ბენტონიტების სისხოს გავლენა  მონტმორილონიტის 
შემცველობაზე;  დადგენილია, რომ ფრაქციის ზომის მატება იწვევს მაჩვენებლის შემცირებას.  
კვლევების საფუძველზე დადგენილ იქნა, რომ ორივე მეთოდით მიღბული შედეგები ძირითადად არ 
განსხვავდება ერთმანეთისგან და სერიულ სინჯებზე მონტმორილონიტის შემცველობის განსაზღვრა 
შესაძლებელია  ინსტიტუტში კორექტირებული დაკალიბრებული გრაფიკის სწრაფი მეთოდით.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი

1. T. Guruli.  Characteriszation of oxide-carbonate ore of Chiatura deposit.  მე-8 საერთაშორისო 
სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „სამთო საქმისა და გეოლოგიის განვითარება ეკონომიკის 
აღორძინების წინაპირობაა“. თბილისი,  საქარველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 20-21 ოქტომბერი, 
2022. კონფერენციის თეზისების კრებული, გვ. 38 - 40.

     2.  K. Khachaturian, N. Gegia, E. Ukleba, T. Ruxadze.  Investigation of the dependence betwine the  adsorption 
ability of bentonites for methylene blue and the content of montmorillonite in them.   მე-8 საერთაშორისო 
სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „სამთო საქმისა და გეოლოგიის განვითარება ეკონომიკის 
აღორძინების წინაპირობაა“. თბილისი,  საქარველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 20-21 ოქტომბერი, 
2022. კონფერენციის თეზისების კრებული, გვ.61 - 64.

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში ან სხვა 
გამოცემაში არ გამოქვეყნებულა)
    მოხსენებები გამოქვეყნებულია ფორუმის მასალებში

8. 2. უცხოეთში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი

1. Rusudan Chagelishvili, Tsisana Gagnidze, Vaja Chagelishvili, Nestan Gegia, Ekaterine Ukleba

 Segregation method for processing of gold-containing copper oxidized ores, secondary quartzites and 
residues of chalcopyrite concentrate
Thailand, Phucket, 2022,  27 November - 1 December



9 th International Symposium on Environmental, Policy, Management, Health, Economic, Financial, Social 
Issues Related to Technology and Scientific Innovation at the combined 2020 & 2022 Sustainable Industrial 
Processing Summit (SIPS2020&2022)
      In Georgia, Madneuli (Bolnisi region) along with sulfide ores, containing colored and noble metals, 
there are low-quality, hard-enriched gold-containing copper oxidized ores and secondary quartzites. The 
segregation method is effective for the complex processing of this ores. 
The segregation roasting, used to extract gold, silver and cooper from residues of hydro-metallurgical 
treatment of chalcopyrite concentrate, was carried out in a tubular rotary kiln.  The optimal parameters of 
segregation roasting of residues after their preliminary oxidative firing were determined: temperature 8500С, 
consumption of sodium chloride and coal respectively 1% and 1.5% by weight of residue, the duration is 30-
60 minutes. Under these conditions, from residues containing 1.1-1.3% copper, 38-40 g/t silver and 3.8 g/t 
gold, the flotation concentrate with a copper content of 8-9%, silver 232-300 g/t and gold 18-24g/t is obtained. 
The total recovery to the first and second flotation concentrates is 88-92% copper, 85-87% silver and 88.3-
93% gold.
The copper content in the concentrate after cleaning operation increases to 42%, gold - 40-50g/t, silver - 
1381g/t. Its yield is 2.3% by weight of the product of segregation roasting. Their extraction is about   80%, 
and the copper content in the flotation tailings is 0.16%. 
The degree of gold extraction in concentrate as a result of flotation of segregated product obtained by roasting 
of secondary quartzites (Au - 2 g/t, Cu - 0.021%) is 80%, and that of copper- 77%. Concentrates with a gold 
content of 14-24 g/t have been obtained. Studies are still ongoing to determine the optimal mode.
Segregation was also carried out on copper oxide ore (Cu - 3.5%, Au - 0.5 g / t). The results of experiments 
conducted on both ores indicate the effectiveness of the segregation process in both cases. We are pointed on 
the determination of conditions for the optimal proceeding of the process.
  FLOGEN Stars Outreach (www.flogen.org)

2. K. Khachaturian, N. Gegia, T. Guruli, E. Ukleba,
 Home wine clarification
Proceedings of the 14th International Scientific and Practical Conference “Modern science: 
Innovations and Prospects,  Stockholm, Sweden.  16-18 October,

3.  K. Khachaturian, N. Gegia, T. Guruli, E. Ukleba, 
The optimal method  for  assessing the content of montmorillonite in serial samples of bentonites.
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      მე-2 და მე-3 მოხსენებები გამოქვეყნებულია ფორუმის მასალებში.

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

განყოფილებამ   გაიმარჯვა ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის 
ეროვნული ბიუროს მიერ, 2022 წელს - გამოცხადებულ გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერში - 
ნიმუშების საანალიზოდ მომზადება და  კონსულტაციები. 

           წლის განმავლობაში განყოფილების მიერ სხვადასხვა სახელმწიფო და კერძო კომპანიებთან 
დადებული  ხელშეკრულებებით ინსტიტუტში შემოსულმა  თანხამ შეადგინა დაახლოებით 71 087 
ლარი.
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ბიოტექნოლოგიური სამეცნიერო-კვლევითი განყოფილება

2. პროგრამული  დაფინანსებით  გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების 
ჩამონათვალი:
1) პროექტის  დასახელება  მეცნიერების  დარგისა  და  სამეცნიერო  მიმართულების  მითითებით; 
პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები

1. სპილენძ-თუთიის მადნების და დასაწყობებული მარაგების გროვითი გადამუშავების 
ტექნოლოგიის შემუშავება ბიოტექნოლოგიის გამოყენებით.
 

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის 
მითითებით) 

1. მალაშხია შალვა - განყ.ხელმძღვანელი - პროექტის ხელმძღვანელი

2. ლომიძე ნუნუ - უფრ.მეცნ.თანამშრომელი - ხელმძღვანელი

3. კანდელაკი მარინე - უფრ.მეცნ.თანამშრომელი - შემსრულებელი, მიკრობიოლოგირი კვლევები

4. ჩუბინიძე ნინო - მეცნ.თანამშრ. - შემსრულებელი, მიკრობიოლოგირი კვლევები

5. ჩხობაძე ნანული - უფრ.მეცნ.თანამშრ. - შემსრულებელი, ტექნოლოგიური კვლევები

6. რაფავა მაია - მეცნ.თანამშრ. - შემსრულებელი, ქიმიურ-ტექნოლოგიური კვლევები

7. ჩარკვიანი დიმიტრი - წამყ.ინჟ. - შემსრულებელი, ტექნიკური უზრუნველყოფა

8. კაკულია ჯემალი - მეცნიერ კონსულტ. - შემსრულებელი, ტექნიკური კვლევები.

2. პროგრამული  დაფინანსებით  გათვალისწინებული  სამეცნიერო-კვლევითი 
პროექტების შესრულების შედეგები
2.1. 
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. სპილენძ-თუთიის მადნების და დასაწყობებული მარაგების გროვითი გადამუშავების 
ტექნოლოგიის შემუშავება ბიოტექნოლოგიის გამოყენებით.

ინჟინერია და ტექნოლოგიური
შემსწავლელი ინჟინერია, გეოტექნიკა, სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება, ბიოტექნოლოგია.
 01.01.2022 - 31.12.2024

3) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. მალაშხია შალვა - განყ.ხელმძღვანელი - პროექტის ხელმძღვანელი
2. ლომიძე ნუნუ - უფრ.მეცნ.თანამშრომელი - ხელმძღვანელი
3. კანდ-ელაკი მარინე - უფრ.მეცნ.თანამშრომელი - შემსრულებელი, მიკრობიოლოგირი კვლევები
4. ჩუბინიძე ნინო  - მეცნ.თანამშრ. - შემსრულებელი, მიკრობიოლოგირი კვლევები
5. ჩხობაძე ნანული - უფრ.მეცნ.თანამშრ. - შემსრულებელი, ტექნოლოგიური კვლევები
6. რაფავა მაია - მეცნ.თანამშრ. - შემსრულებელი, ქიმიურ-ტექნოლოგიური კვლევები
7. ჩარკვიანი დიმიტრი - წამყ.ინჟ. - შემსრულებელი, ტექნიკური უზრუნველყოფა
8. კაკულია ჯემალი - მეცნიერ კონსულტ. - შემსრულებელი, ტექნიკური კვლევები.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)



1. თანამედროვე მსოფლიოში და ასევე საქართველოში შეინიშნება ტენდენცია მინერალური 
რესურსების მარაგების შემცირების მიმართულებით. ეს გამოწვეულია მაღალხარისხიანი და მდიდარი 
საბადოების არაეფექტური და უყაირათო ექსპლუატაციით, მოპოვების და გადამუშავების 
არასრულყოფილი ტექნოლოგიების გამოყენებით, რაც დღის წესრიგში აყენებს დაბალკონდიციური 
და ძნელადგადასამუშავებელი მარაგების და სისტემების ექსპლუატაციაში ჩართვის აუცილებლობას, 
რაც აქტუალურს ხდის ინოვაციური მიდგომების და ტექნოლოგიების შემუშავებას.
      თემით გათვალისწინებული კვლევის ობიექტს წარმოადგენს სპილენზის შემცველი მადნების, 
კერძოდ, სპილენძ-თუთიის ასოციაციის გადამუშავების პრობლემების შესწავლა და ახალი 
ტექნოლოგიების შემუშავება.
      საქართველოს პირობებში სპილენძის მადნების ყველაზე დიდი მარაგი მადნეულის სულფიდურ 
საბადოშია, რომლის ექსპლუატაცია 40 წელზე მეტი ხორციელდება. ამ ხნის განმავლობაში 
მოპოვებულ მადნებში შემცირდა სასარგებლო კომპონენტის პროცენტული რაოდენობა, რაც იწვევს 
სასაქონლო პეოდუქციის ხარისხის გაუარესებას.
      საბადოს ფუნქციონირებას სამომავლო პერსპექტივები დაკავშირებულია მინერალური 
ნედლეულის კომპლექსური გამოყენებასად ა საწარმოს სამადნო მარაგების გადაფასებასთან, რაც 
დაკავშირებულია ღარიბი და ძნელადგამდიდრდებადი მადნების და წარმოების ნარჩენების 
გამოყენების შესაძლებლობით სამრეწველო მადნების დამატებითი მარაგების გამოვლენასთან.
      ერთ-ერთი ასეთი რეზერვთაგანია დასაწყობებული სპილენძ-თუთიის მადნების მარაგები, 
რომლის რაოდენობა 80 ათას ტონას აღემატება. მათში სპილენძს საშუალო შემცველობა 0,63%-ია, 
თუთიის - 2,28%, ოქროს - 0,86 გრ/ტ, ვერცხლის - 19,5%, შესაბამისად, მათი ათვისება მნიშვნელოვნას 
ზრდის სამრეწველო სანედლეულო ბაზის მოცულობას.
      ლიტერატურული და საპატენტო მასალების შესწავლისა და ანალიზით დადგენილ იქნა 
თანამედროვე პირობებში სპილენძ-თუთიის მადნების გადამუშავების ტექნოლოგიების 
მდგომარეობა. დადგენილ იქნა არსებული ტექნოლოგიების გამოყენებადობის შესაძლებლობები 
მადნეულის საბადოს პირობებისათვის.
შესწავლილი იქნა მადნეულის საბადოს დასაწყობებულ სპილებძ-თუთიის ძნელადგამდიდრებადი 
მადნების დღეისათვის არსებული მდგომარეობის ანალიზი.
       საბადოს პირობებში მოპოვებულ იქნა მყარი და თხევადი ნიმუშები ლაბორატორიული კვლევების 
უზრუნველყოფისათვის. შესწავლილი იქნა მათი ნივთიერი და ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები.
დაწყებულ იქნა კვლევები სპილენძ-თუთიის დასაწყობებული ძნელადგამდიდრებადი მადნის 
ფლოტაციური მეთოდით გამდიდრების პროცესების შესასწავლად.

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN- 
ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების 
რაოდენობა

    შ. მალაშხია, ნ. ლომიძე, მ. კანდელაკი, ნ.ჩუბინიძე. „სპილენძის ღარიბი, ძნელადგასამდიდრებელი 
მადნების გროვული ბიოგამოტუტვის მეთოდით გადამუშავების შესაძლებლობები“. სამთო ჟურნალი 
ISSN 1512-407X (იბეჭდება0. 8 გვ.)

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

   ნაშრომში წარმოდგენილია ლაბორატორიულ პირობებში მოდელირებული გროვული ბაქტერიულ-
ქიმიური გამოტუტვის პროცესის კვლევის შედეგები. კვლევის ობიექტს წარმოადგენდა მადნეულის 
საბადოს სანაყაროდან აღებული სპილენძის ღარიბი ძნელადგასამდიდრებელი მადანი. 
ექსპერიმენტში გამოყენებული იქნა მადნეულის მადნიანი ველის მიკროფლორიდან გამოყოფილი და 
გააქტიურებული აციდოფილური რკინა და გოგირდდამჟანგავი ბაქტერიები. მადნების გროვული 
ბაქტერიულ-ქიმიური გამოტუტვის პარალელურად იგივე პირობებში ჩატარებული იქნა მჟავური 
გამოტუტვა გოგირდმჟავას განზავებული ხსნარით. ჩატარებული კვლევების შედეგად დადგინდა 
აღნიშნული ტიპის მადნებიდან სპილენძის გროვული ბიოგამოტუტვის მეთოდით ამოღების 



უპირატესობა მჟავურ გამოტუტვასთან შედარებით. ამ მეთოდით სპილენძის ამოღება 27,0%-ით უფრო 
მაღალია, ვიდრე ქიმიური გამოტუტვისას.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში

მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი 
1. 

 შ. მალაშხია, ნ. ლომიძე, მ. კანდელაკი, ნ.ჩუბინიძე. „ოქროსშემცველი სუფიდური ნარჩენების 
ბიოჰიდრიმეტალურგიული გადამუშავება“. მე-8 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 
კონფერენციის „სამთო საქმის და გეოლოგიის განვითარება ეკონომიკის აღორძინების წინაპირობაა“-ს 
მოხსენებათა თეზისების კრებული.

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

სილიკატების და სამშენებლო მასალების ტექნოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი 
განყოფილება

     



2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი 
პროექტების შესრულების შედეგები 
 1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 
მითითებით;
პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები

ახალი სამშენებლო მასალების მიღების ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შემუშავება 
ადგილობრივი ქანების საფუძველზე.
ინჟინერია და ტექნოლოგიები  
01.2022 – 31.2026 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1. ელენა შაფაქიძე - ტექნ. მეცნ. აკად. დოქტ., მთავარი მეცნ. თანამშრ., განყ. გამგე; 
სამუშაო პროგრამის შედგენა. საფონდო და ლიტერატურული მასალების  დამუშავება. 
ექსპერიმენტების და კვლევების დაგეგმვა და შედეგების ანალიზი. დასკვნების გამოტანა და 
ანგარიშის შედგენა.                              

2. იოსებ გეჯაძე - ტექნ. მეცნ. აკად. დოქტ., უფრ. მეცნიერ თანამშრ.; ექსპერიმენტების და 
კვლევების დაგეგმვა და შესრულება. შედეგების გაანალიზება და დასკვნების გამოტანა.

3. მარინე ნადირაშვილი - ტექნ. მეცნ. აკად. დოქტორი, უფრ. მეცნ. თანამშრ.;  ექსპერიმენტების და 
კვლევების დაგეგმვა და შესრულება. შედეგების გაანალიზება და დასკვნების გამოტანა.                                          

4. ვერა მაისურაძე - ტექნ. მეცნ. აკად. დოქტ., მეცნიერ  თანამშრომელი; ექსპერიმენტების და 
კვლევების დაგეგმვა და შესრულება. შედეგების გაანალიზება და დასკვნების გამოტანა.                                           

5. იზოლდა ქამუშაძე - ტექნ. მეცნ. აკად. დოქტ., მეცნიერ  თანამშრომელი; ექსპერიმენტების და 
კვლევების დაგეგმვა და შესრულება. შედეგების გაანალიზება და დასკვნების გამოტანა.                                          

6. ლამარა გაბუნია - ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, მეცნიერ თანამშ.; 
ექსპერიმენტების და კვლევების დაგეგმვა და შესრულება. შედეგების გაანალიზება და 
დასკვნების გამოტანა.                                          

7. ევგენი ხუჭუა - მეცნიერ თანამშრომელი;  ექსპერიმენტების და კვლევების დაგეგმვა და 
შესრულება. შედეგების გაანალიზება და დასკვნების გამოტანა.                                          

8. თამარ პეტრიაშვილი - წამყვანი ინჟინერი; მეცნიერულ და ფიზიკურ-მექანიკურ კვლევებში 
მონაწილეობის მიღება.

9. ლევან ვაწაძე - წამყვანი ინჟინერი. მასალების ფიზიკურ-მექანიკური დამუშავება.

1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული 
და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

თანამედროვე მშენებლობა, განვითარების სწრაფი ტემპების პირობებში, მოითხოვს არა მარტო 
სამშენებლო მასალების წარმოების რაოდენობრივ ზრდას, არამედ მათი ენერგოეფექტურობის 
დახვეწას და სრულყოფას, რაც თანამედროვე საცხოვრებლის კომფორტულობის ხარისხის ამაღლებას 
უზრუნველყოფს. ამ მიზნის მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ ახალი მიდგომების შემუშავებით და 
ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე. 

ბოლო რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში ცემენტ/ბეტონო ითვლება ძირითად სამშენებლო 
მასალად და მოთხოვნა მასზედ განუხრელად იზრდება. ამავე დროს, ცემენტის წარმოება ითვლება 
ერთ-ერთ ყველაზე ენერგოტევად წარმოებად მსოფლიოში, რაც ძლიერ აბინძურებს გარემოს და 
თანამედროვეობის უმნიშვნელოვანეს პრობლემას წარმოადგენს.

ცემენტის ძირითადი კომპონენტის - კლინკერის გამოწვა ხდება 1500 °С-ზე და იხარჯება 4,2 მლნ. 
კჯ/ტ სითბო, ხოლო გარემოში მონაცემებით გამოიყოფა დიდი ოდენობით - 742 - 825 კგ/ტ კლინკერზე 
„სათბურის აირი“ - CO2.



ცემენტის წარმოება მესამე ადგილზეა მსოფლიოში სატრანსპორტო და მეტალურგიული 
წარმოებების შემდეგ ატმოსფეროში გამონაბოლქვი CO2-ის რაოდენობით. 

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით საქართველო ვალდებულია 20 %-ით შეამციროს 
„სათბურის აირების“ ემისია.

ცემენტის (კლინკერის) წარმოების ასეთი დიდი მოცულობა ეკოლოგიურ საფრთხეს უქმნის 
გარემოს.

ამ პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი მიმართულებაა ეფექტური პუცოლანური დანამატების 
გამოყენება, რაც ცემენტში კლინკერის წილის შემცირებას, და შესაბამისად, ენერგოდანახარჯების 
დაზოგვად განაპირობებს.

უკვე 30 წელზე მეტია საქართველოს ცემენტის წარმოება ადგილობრივი ეფექტური პუცოლანური 
დანამატის დეფიციტს განიცდის. 

ცემენტ/ბეტონისთვის ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ პუცოლანურ დანამატად ითვლება 
მეტაკაოლინი (Al203·2Si02), რომელიც მიიღება კაოლინური თიხების ტემპერატურული  
მოდიფიცირებით 500-800 °С-ზე. 

საქართველოში კაოლინური თიხების საბადოები არ არის, ამიტომ მნიშვნელოვანია მეტაკაოლინის 
მსგავსი მინერალის მიღება ჩვეულებრივი პოლიმინერალური თიხოვანი ქანებისგან, როგორიცაა: 
ადვილლღობადი თიხები, არგილიტები და თიხაფიქლები, რომელთა მარაგები უხვადაა.

ადგილობრივი თიხოვანი ქანების ტემპერატურული მოდიფიცირებით ცემენტის პუცოლანური 
დანამატის მიღების ტექნოლოგია საქართველოში ამჟამად დანერგილი არ არის.

თანამედროვე პირობებში სათბობი რესურსების დაზოგვის აუცილებლობამ მთელს მსოფლიოში 
ხელი შეუწყო ენერგოდამზოგავი ტექნოლოგიების განვითარებას, მათ შორის თბოსაიზოლაციო 
მასალების წარმოებას, რომელთა ძირითადი დანიშნულებაა ნაგებობების და ცხელი ზედაპირების 
თბური იზოლაცია თბოდანაკარგების თავიდან აცილების მიზნით.

სამშენებლო თბოსაიზოლაციო მასალების გამოყენება ხელს უწყობს ნაგებობების და 
კონსტრუქციების  საერთო მასის შემცირებას, იზოგება საშენი მასალები - რკინა, აგური, ბეტონი და, რაც 
მთავარია, სათბობი.

მძიმე ბეტონით აშენებული შენობები არაენერგოეფექტურია. ატმოსფეროში CO2-ის ემისიის 
შემცირების ერთ-ერთი საშუალებაა შენობა-ნაგებობების გათბობაზე ენერგოდანახარჯების 
მინიმიზაციაა, რაც თბოსაიზოლაციო მასალების და მსუბუქი ბეტონების გამოყენებით მიიღწევა.

თიხოვანი ქანების გარკვეული რეჟიმით ტემპერატურული დამუშავებით 1100-1200 °C-ზე მიიღება 
ზედაპირშემცხვარი აფუებული მასალები: თავისუფალ სივრცეში - გრანულები, ე. წ. კერამზიტი და 
შემოფარგლულ სივრცეში - ბრიკეტის ფორმის ფორიანი თბოსაიზოლაციო ნაკეთობები. კერამზიტის 
საფუძველზე მზადდება მსუბუქი ბეტონი - კერამზიტბეტონი.

არც ერთი ზემოთჩამოთვლილი სამშენებლო მასალა ამჟამად საქართველოში არ იწარმოება 
ტექნოლოგიების არქონის გამო. 

2022 წელს შესრულებულ იქნა შემდეგი ამოცანები: 
მოძიებულ და გაანალიზებულ იქნა სამეცნიერო და საფონდო ლიტერატურული წყაროები და 
შერჩეულ იქნა ადგილობრივი თიხოვანი ქანები. შეგროვდა მათზე ინფორმაცია მათ შემადგენლობაზე 
და მარაგებზე. 
მოპოვებულ იქნა შერჩეული მასალები და მოხდა მათი წინასწარი დამუშავება: შრობა, დამსხვრევა, 
დაფქვა. მასალები მომზადდა კვლევებისთვის. 
ნედლეული მასალების შესწავლა მოხდა ქიმიური, პეტროგრაფიული, რენტგენოფაზური, DTA 
ანალიზების მეთოდებით. დადგენილ იქნა ნედლეული მასალების ქიმიური ფიზიკურ-მექანიკური 
პარამეტრები.
ჩატარდა ნედლეული მასალების ტემპერატურული მოდიფიცირება პუცოლანური აქტიურობის 
შესწავლის მიზნით. დადგენილ იქნა ნედლეული მასალების თერმული დამუშავების ოპტიმალური 
ტემპერატურა.
მასალების თერმული დამუშავების შედეგად დადგინდა გამოწვის ოპტიმალური რეჟიმი: გამოწვის 
ტემპერატურა და ხანგრძლივობა.



შედგენილ იქნა ცემენტის რეცეპტები მიღებული პროდუქტისა და ცემენტის კლინკერის საფუძველზე. 
შეირჩა ცემენტების დაფქვის ოპტიმალური რეჟიმი.

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

3.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის 
დაწყებისა და დამთავრების წლები

1. პროექტი AR-18-343
სტიქიისადმი ზემდგრადი და ენერგოეფექტური ბეტონების შემვსებ-შემავსებლად, ფორიან 
ნაკეთობებად საქართველოს თიხოვანი ქანების მოდიფიცირება

პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები
19.12. 2018 – 18.06.2023  

პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

მ. აბაზაძე - ხელმძღვანელი
მ. ტურძელაძე -კოორდინატორი
ე. შაფაქიძე - კოორდინატორი (თსუ)
თ. ჭეიშვილი - კოორდინატორი (სტუ)
ი. გეჯაძე - მკვლევარი 
ი. ქამუშაძე - მკვლევარი
ლ. გაბუნია - მკვლევარი
თ. პეტრიაშვილი- მკვლევარი 
ნ. ერემაძე  - მკვლევარი
გ. სიდამონიძე - მკვლევარი
ნ. კუციავა - მკვლევარი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული 
და
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2022 წელს შესრულდა შემდეგი ამოცანები:

1. მომზადდა ახალგაზრდა სპეციალისტის (გრანტის ძირითადი შემსრულებლის) 
სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: „ენერგოდამზოგავი სამშენებლო მასალების წარმოების 
ტექნოლოგიების შემუშავება საქართველოს თიხოვანი ქანების საფუძველზე“. სამუშაო 
შესრულებულია გრანტის ძირითადი კვლევების და შედეგების საფუძველზე. ახალგაზრდა 
სპეციალისტმა წარმატებით დაიცვა დისერტაცია და მიენიჭა ქიმიური და ბიოლოგიური 
ინჟინერიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.

2. თიხოვანი ქანების მოდიფიცირების 9 ტექნოლოგიის ტრანსფერისა და 
კომერციალიზაციისათვის ვებ-გვერდის, სარეკლამო დოკუმენტაციის შექმნა.

3. ჩატარდა პროექტის შემსრულებელი კონსორციუმის წამყვანი/თანამონაწილე 
ორგანიზაციების, მეცნიერებაში/ბიზნესში გამოცდილი პერსონალის, სტუ/თსუ სტუდენტებისთვის 



ტრენინგი თემაზე: „საქართველოში ენერგოეფექტურ/ სეისმომედეგ საშენ მასალათა და 
მშენებლობათა ინოვაციური ტექნოლოგიები მეწარმეობაში“.

3.2. 
1) დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის 
დაწყებისა და დამთავრების წლები

პროექტი № FR-18-783 
ახალი სახის გეოპოლიმერული მჭიდების მიღების შესაძლებლობის კვლევა ადგილობრივი 
ნედლეულის საფუძველზე

 პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები
22.02. 2019 – 21.08.2022 
 

პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ელენა შაფაქიძე -პროექტის ხელმძღვანელი
2. მარინე ნადირაშვილი - პროექტის კოორდინატორი
3. ვერა მაისურაძე - ძირითადი შემსრულებელი
4. იოსებ გეჯაძე - ძირითადი შემსრულებელი
5. მარინე ავალიანი - ძირითადი შემსრულებელი
6. თამარ პეტრიაშვილი - ძირითადი შემსრულებელი (ახალგაზრდა მეცნიერი)

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
 
     პროექტის მიზანს წარმოადგენს თერმულად მოდიფიცირებული საქართველოს თიხოვანი ქანების 
საფუძველზე გეოპოლიმერული მჭიდების მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება, რისთვისაც 
გამოყენებული იქნა ადგილობრივი ქანები: თიხური ფიქალი, არგილიტი და ადვილადლღობადი თიხა.
      პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევების შედეგად მიღებულია როგორც ტუტით, ასევე მჟავით 
აქტივირებული ახალი სახის გეოპოლიმერული მჭიდა მასალები ადგილობრივი ნედლეულის 
საფუძველზე.
პროექტის განხორციელების შედეგებია:
• დადგენილია ტუტით აქტივირებული გეოპოლიმერული მჭიდა მასალების მიღების 
შესაძლებლობა 700°C-ზე თერმულად მოდიფიცირებული საქართველოს თიხოვანი ქანების და ბრძმედის 
გრანულირებული წიდების საფუძველზე. 
• ტუტე კომპონენტის სახით შეიძლება გამოყენებულ იქნეს როგორც ნატრიუმის ტუტე, ასევე 
ნატრიუმის კარბონატი და თხევადი მინა ან მათი კომბინაცია.
• დაყალიბებიდან 2 დღე-ღამის შემდეგ გეოპოლიმერული მჭიდას თბო-დამუშავებით (+80°C  
ტემპერატურაზე 20-24 სთ განმავლობაში) მექანიკური სიმტკიცე საგრძნობლად იზრდება.
• დაწნეხვის მეთოდით დაყალიბება გეოპოლიმერული მჭიდა მასალის მექანიკურ სიმტკიცეს 
ზრდის, ხელით ან ვიბრირების მეთოდით მიღებულ მჭიდებთან შედარებით.
• მიღებულია მჟავით აქტივირებული თბოსაიზოლაციო ფორიანი გეოპოლიმერული მასალა 
ბრძმედის ნაყარი წიდის, ბუნებრივი ქვიშის და ფოსფორმჟავას საფუძველზე.
• ნაყარი წიდის და ქვიშის თანაფარდობის შეცვლით შესაძლებელია მასალის მექანიკური 
სიმტკიცის და ფორიანობის მართვა.



• ტუტით აქტივირებული გეოპოლიმერული მასალების ჰიდრატაციის პროდუქტებია: კვარცი, 
მინდვრის შპატი, კალციტი და წიდა.
• გეოპოლიმერულ მასალებს გააჩნიათ მაღალი ყინვამედეგობა და ბზარმედეგობა, ასევე დაბალი 
წყალშთანთქმის მაჩვენებლები წიდა-ტუტიან ცემენტებთან შედარებით.
• გეოპოლიმერული მასალები ხასიათდებიან ხანმედეგობის დამაკმაყოფილებელი 
მაჩვენებლებით: სიმტკიცის ცვლილების დინამიკა დროის მიხედვით სტაბილურობით ხასიათდება.
• გეოპოლიმერულ მასალებს გააჩნიათ მაღალი კოროზიული მედეგობა აგრესიული ხსნარების 
მიმართ: 1. რაც მეტია აგრესიული ხსნარის კონცენტრაცია, მით მეტია მასალის მასის და სიმტკიცის 
დანაკარგები; 2. გეოპოლიმერული მასალები ნაკლებად მედეგნი არიან HCl-ის ხსნარის, ვიდრე H2SO4-ის 
ხსნარის მიმართ და საკმაოდ მედეგნი არიან Na2SO4-ის ხსნარის მიმართ.
• გეოპოლიმერული მასალების კოროზიული მედეგობის მაჩვენებლები (მასის და სიმტკიცის 
ცვლილებები) შეესაბამება მათი ფაზური შემადგენლობის ცვლილებს.
• გეოპოლიმერული მასალების კოროზიული მედეგობა ყველა შემთხვევაში უკეთესია ვიდრე 
პორტლანდცემენტის.
• ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის მანგანუმშემცველი წიდის დანამატით დამზადებული 
გეოპოლიმერული მჭიდა მასალა გამოირჩევა განსაკუთრებით მაღალი ადგეზიით სამუშაო ზედაპირთან, 
რაზეც მიღებულია საქართველოს პატენტი სასარგებლო მოდელზე U 2021 2070 Y: „გეოპოლიმერული 
მჭიდა მასალის შემადგენლობა“
      მსოფლიო მოსახლეობის სწრაფი ტემპებით მატებამ, რის შედეგადაც გაიზარდა მოთხოვნები 
ინფრასტრუქტურების მიმართ, განაპირობა ცემენტ/ბეტონის, როგორც ძირითადი სამშენებლო მასალის 
მოხმარების გაზრდა. რიგითი პორტლანდცემენტის (OPC) წარმოება, მიუხედევად მისი 
უნიკალურობისა, რიგი უარყოფითი თვისებებით ხასიათდება: ენერგორესურსების და ბუნებრივი 
ნედლეულის მაღალი მოხმარებით და ნახშირორჟანგის დიდი რაოდენობით გამონაბოლქვით (რაც 
კირქვის დეკარბონიზაციის შედეგია). ამის გამო მსოფლიოს მეცნიერები მუდმივ ძიებაში იმყოფებიან, 
რათა გამონახონ საწვავის და ნედლეულის ალტერნატიული წყაროები, ასევე შეიმუშაონ მჭიდა 
მასალების ახალი სახეობები, რომელიც პორტლანდცემენტის ანალოგად გამოდგება და, რაც მთავარია, 
ეკოლოგიური მაჩვენებლებით მასზე უკეთესი იქნება. 
       გეოპოლიმერული მჭიდები და მათ საფუძველზე მიღებული მასალები ენერგოეფექტური 
სამშენებლო მასალების შექმნის ტექნოლოგიების ახალი მიმართულებაა, რომელსაც საფუძველი ჩაუყარა 
ფრანგმა მეცნიერმა ჯოზეფ დავიდოვიცმა. გეოპოლიმერული მჭიდა არის მასალა პოლიმერული 
სტრუქტურით თერმულად აქტივირებული კაოლინებისა და მინდვრისშპატური სამთო ქანების, ასევე 
წიდების და სხვა სამრეწველო ნარჩენების საფუძველზე. 
     გეოპოლიმერები მიეკუთვნება ეკოლოგიურად უსაფრთხო მასალებს, ხოლო მათი მიღების 
ტექნოლოგია კი - მწვანე ტექნოლოგიებს.

თუ გეოპოლიმერული მასალები გამოდევნიან, ან შეამცირებენ მაინც პორტლანდცემენტის 
წარმოებას, ეს დიდ ენერგო-, რესურს-დამზოგავ და ეკოლოგიურ ეფექტს მოახდენს. პირველ რიგში იმის 
გამო, რომ პორტლანდცემენტის კლინკერის მაღალტემპერატურული გამოწვის დროს, კარბონატული 
კომპონენტი კარგავს თავისი მასის თითქმის ნახევარს, რომელიც  ნახშირორჟანგის სახით ემისირდება 
ატმოსფეროში და გარემოს აბინძურებს. 
       გარდა იმისა, რომ გეოპოლიმერების წარმოება არ არის დაკავშირებული მაღალტემპერატურულ 
გამოწვასთან და ნახშირორჟანგის ემისიებთან, მათი წარმოებისთვის ძირითადად საწარმოო ნარჩენები 
გამოიყენება, რაც კიდევ ერთი პლიუსია გეოპოლიმერული მასალების სასარგებლოდ.
      გეოპოლიმერები ინოვაციური მასალებია და ისინი თანდათან იქცევიან პორტლანდცემენტის 
ნაწილობრივ ან მთლიან ალტერნატივად ბეტონის წარმოებაში, რომელიც ამჟამად ითვლება გარემოს 
ეკოლოგიური სისტემის დეგრადაციის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად და არღვევს მდგრადი განვითარების 
მოდელს. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია ახალი ეკოლოგიურად უსაფრთხო და ეკონომიკურად 
ხელსაყრელი მასალების წარმოება ადგილობრივი  საწარმოო ნარჩენების გამოყენებით.

4. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

5. პატენტები



5.1. საერთაშორისო პატენტები

5.2. ეროვნული პატენტები
საპატენტო თემატიკის სათაური; გამომგონებელი/ები და პატენტმფლობელი/ები; 
პატენტის
საიდენტიფიკაციო კოდი.

1. პატენტი სასარგებლო მოდელზე:
ნედლეულის ნარევი ფორიანი თბოსაიზოლაციო მასალის მისაღებად
AU 2021 15787
გამომგონებელი: ელენა შაფაქიძე; ლამარა გაბუნია, იზოლდა
ქამუშაძე; იოსებ გეჯაძე; თამარ პეტრიაშვილი.

პატენტმფლობელები:
 ელენა შაფაქიძე; ლამარა გაბუნია, იზოლდა ქამუშაძე; იოსებ გეჯაძე; თამარ პეტრიაშვილი; 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI
(არსებობის შემთხვევაში); ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი; გამოცემის
ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. ე. შაფაქიძე, მ. ნადირაშვილი, ვ. მაისურაძე, მ. ავალიანი, ი. გეჯაძე, თ. პეტრიაშვილი.
    STUDY OF CORROSION RESISTANCE OF GEOPOLYMERS OBTAINED ON THE BASIS OF 
    LOCAL RAW MATERIALS.
   Annals of Agrarian Sciences. ISSN 2524-1737. 20 (2022), 84-90. თბილსი. On-line გამომცემლობა. 

        ჩვეულებრივი პორტლანდცემენტის (OPC)  წარმოების დროს კირქვის დეკარბონიზაციის შედეგად 
ატმოსფეროში გამოიყოფა სათბურის აირების აურაცხელი რაოდენობა, ძირითადად CO2, რაც 
მსოფლიოს მთლიანი გამონაბოლქვის 8%-ს შეადგენს. შესაბამისად, კლინკერის მოხმარების 
ნებისმიერი შემცირება სერიოზულ გავლენას იქონიებს გლობალური დათბობის პროცესზე. ამ მიზნის 
მისაღწევად მიმდინარეობს უკლინკერო მჭიდა მასალების წარმოების ტექნოლოგიების შემუშავება, 
რომელთა შორის ერთ-ერთი გეოპოლიმერული მასალებია, რომელნიც პორტლანდცემენტის 
ალტერნატივად მოიაზრებიან. გეოპოლიმერების მშენებლობაში ფართოდ დასანერგად 
აუცილებელია, სხვა თვისებებთან ერთად, მათი ხანმედეგობის, ასევე აგრესიულ გარემოში მათი 
ქცევის, ანუ კოროზიული მედეგობის შესწავლა. წინამდებარე სტატია ეძღვნება ადგილობრივ 
ნედლეულზე დამზადებული გეოპოლიმერული მასალების კოროზიული მედეგობის შესწავლას. 
დადგენილ იქნა, რომ გეოპოლიმერული მასალების კოროზიული მედეგობა (მასის და სიმტკიცის 
ცვლილება) დამოკიდებულია აგრესიულ ხსნარებში მოთავსების შემდეგ მათი ფაზური 
შედგენილობის ცვლილებებზე. ყველა შემთხვევაში გეოპოლიმერულმა მასალებმა აჩვენეს უფრო 
მაღალი მედეგობა აგრესიული ხსნარების მიმართ OPC-სთან შედარებით.



2. ე. შაფაქიძე, მ. ავალიანი, მ. ნადირაშვილი, ვ. მაისურაძე, ი. გეჯაძე, თ. პეტრიაშვილი, 
    ე. ხუჭუა.

     INVESTIGATION OF THE DURABILITY OF GEOPOLYMER MATERIALS OBTAINED USING
     THERMALLY MODIFIED CLAY ROCKS.
     DOI: 10.13140/RG.2.2.12928.10247. 
     Nano Studies. ISSN 1987-882.  22(2022). თბილისი, სტუ-ს გამომცემლობა. 10 გვ. 
     ამჟამად მსოფლიოს  ცემენტის მრეწველობაზე ნახშირორჟანგის გლობალური გამონაბოლქვის  8% 
მოდის, რომელიც გამოიყოფა კლინკერის წარმოების პროცესში ნედლეულის ნარევის კარბონატული 
კომპონენტის გამოწვის ხარჯზე.  
გეოპოლიმერული მასალები (GPM)  შესაძლებელია გახდეს რიგითი პორტლანდცემენტის (OPC) 
ალტერნატივა, ვინაიდან ნახშირორჟანგის გამონაბოლქვი ამ შემთხვევაში 80%-ით მცირდება. ამავე 
დროს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ გეოპოლიმერული ბეტონები ზოგადად უფრო მტკიცე და 
ხანმედეგია, მათი მომსახურების ვადა ხანგრძლივდება, რაც მომავალში ნედლეულის ხარჯის ეკონომიას 
იძლევა.  
გეოპოლიმერული მასალების მისაღებად, როგორც წესი, იყენებენ მეტაკაოლინს - პროდუქტს, რომელიც 
მიიღება კაოლონური თიხების თერმული დამუშავებით 750-850°C ტემპერატურაზე. მაგრამ კაოლინური 
თიხების შეზღუდული მარაგები მთელ მსოფლიოში, ხელს უშლის მათ ფართოდ გამოყენებას.
წინამდებარე სტატიაში აღწერილია გეოპოლიმერული მასალების მიღება თერმულად 
მოდიფიცირებული თიხოვანი ქანების საფუძველზე და მათი კვლევა ხანმედეგობაზე. კვლევებმა აჩვენა, 
რომ გეოპოლიმერული მასალები კარგი ხანმედეგობით ხასიათდებიან და გააჩნიათ უფრო მაღალი 
კოროზიული მედეგობა აგრესიული ხსნარების მიმართ, ვიდრე რიგით პორტლანდცემენტს. 

 
     7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

7.3. სტატიები

ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო 
კოდი DOI; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; 
გვერდების რაოდენობა
1. ე. შაფაქიძე, მ. ავალიანი, მ. ნადირაშვილი, ვ. მაისურაძე, ი. გეჯაძე, თ. პეტრიაშვილი. 
OBTAINING AND STUDYING THE PROPERTIES OF NEW GEOPOLYMER BINDERS BASED ON 
CALCINED CLAY ROCKS AND LOCAL INDUSTRIAL WASTE.
DOI: 10.31838/ecb/2022.11.06.010
European Chemical Bulletin. ISSN 2063-5346. 67-73.

The building materials industry in Georgia is entirely based on the production of Portland cement and concrete 
made from it, which is a particularly energy-intensive and environmentally harmful production. Considering 
the high prices for fuel and in the light of unfavorable environmental conditions in the country, the development 
of technologies for obtaining new alternative types of binders that do not require high-temperature firing is 
especially urgent. These materials can be geopolymer binders. 
The purpose of this work is to identify the possibility of obtaining and studying the properties of geopolymer 
binding materials of alkaline activation based on thermally modified clay rocks of Georgia, as well as geopolymers 
of acid activation using local industrial waste - dump blast furnace slags. 

2. ე. შაფაქიძე, მ. ავალიანი, მ. ნადირაშვილი, ვ. მაისურაძე, ი. გეჯაძე, თ. პეტრიაშვილი.  
Вариации на тему: неорганические полимеры - геополимеры и возможности их модифицирования.

The International Scientific Conference. ”Natural and Synthetic Polymers for Medical
and Technical Purposes”. Book of abstracts. Minsk, Belarus, April 27 – 29, 2022. 221-224.



3. ე. შაფაქიძე, მ. ავალიანი, მ. ნადირაშვილი, ვ. მაისურაძე, ი. გეჯაძე, თ. პეტრიაშვილი.  
Geopolymer binders as a reliable replacement for Portland cement.
XI INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE «Advance in Petroleum and Gas Industry and 
Petrochemistry» PROCEEDINGS. Lviv, May 16–20, 2022. 191-194.
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Inorganic Polymeric Compounds-Condensed Phosphates as nanomaterials and suitable components for 
sustainable and green chemistry.
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ანალიტიკური ცენტრი „გეოანალიტიკა“ 

2. პროგრამული  დაფინანსებით  გათვალისწინებული  სამეცნიერო-კვლევითი 
პროექტების შესრულების შედეგები
       პროექტის  დასახელება  მეცნიერების  დარგისა  და  სამეცნიერო  მიმართულების  მითითებით; 
პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები

 1. “სარკინიგზო ლიანდაგის  მიმდებარე ტერიტორიების ეკოსისტემებზე   დაბინძურების ზეგავლენის 
ეკოქიმიური შეფასება”; 
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ქიმიის მიმართულება; 

2020-2023

2. პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

 ლალი ახალბედაშვილი -ხელმძღვანელი 
გულნარა თოდრაძე - პასუხისმგებელი  შემსრულებელი,       
მკვლევარები:
ნონა ჯანაშვილი,
სოფიო ჯალაღანია



ნათელა ლორია
ნათელა ჩხეტიანი
რუსუდან სურგულაძე

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

     საანგარიშო პერიოდის პირველ სამ თვეში პერსონალმა დახვეწა სინჯების აღების და  
კონსერვირების და ტრანსპორტირების  მეთოდიკები ლაბორატორიული ანალიზების 
ჩასატარებლად ГОСТ 31861-2012-ის შესაბამისად; დახვეწა ფიზიკურ-ქიმიური პარამეტრების და 
მთავარი იონების, მძიმე მეტალების, ნიადაგში და მცენარეში განსაზღვრის ISO -ს შესაბამისი 
მეთოდიკები. 
         სათანადო აღჭურვილობის მოგროვების და მომზადების შემდეგ ჩატარდა რამდენიმე გასვლა 
ველზე ნიადაგის და მცენარის საფარის ნიმუშების ასაღებად. საველე ობიექტები იყო: ბორჯომის, 
ქარელის, ხაშურის, გორის, კასპის, მცხეთის და თბილისის სადგურების ტერიტორია. თითოეულ 
სადგურის ტერიტორიიდან ნიადაგის ნიმუშებს ვიღებდით  სამ წერტილიდან ოთხ სხვადასხვა 
სიღრმეზე, ლიანდაგის მარჯვნივ, მარცხნივ და შუაში, ე.ი. სულ 36 ნიმუშს.   საერთო აღებული 
ნიმუშების რაოდენობა  მიაღწია 144-ს. ყველა ნიმუშში ატომურ-აბსორბციული მეთოდით 
განისაზღვრა  მძიმე მეტალების შემცველობა, ცალკეული სადგურისათვის დადგინდა ნიადაგის pH, 
ჰუმუსი, ტუტე მეტალების რაოდენობა. სულ საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა 1200 ანალიზი. 
მიღებული შედეგები მოყვანილია თანდართულ ცხრილში.

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

6.5. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN- 
ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების 
რაოდენობა

1. V. Gvakharia, N. Machitadze, G. Todradze, T. Adamia, R. Surguladze, Ts. Khukhunia, Zh. Gurjia, M. 
Gabadadze

ASSESMENT OF POSSIBILITY FOR DETERMINATION OF LITHIUM IN ENVIROMENTAL SAMPLES 
BASED  ON THE INTER-LABORATORY COMPARISON TESTS; 8th International Scientific-Practical 
Conferens on Up-to-date Problems of Mining and Geology, 20-21 October, 2022. LElP. G. Tsulukidze Mining 
Institute, Tbilisi. ISSN 978-9941-8-4845-2

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. ორ ლაბორატორიაში ჩატარებული კვლევების შედეგების შედარება და გადახრების 
ზღვრების შეფასება ჩატარებულია Z-კოეფიციენტის [5] და მინერალური ნედლეულის 
კვლევებისათვის აპრობირებული გარე ლაბორატორიული კონტროლის მეთოდის გამოყენებით. 
დადგენილია, რომ ორივე ამ კრიტერიუმის მიხედვით,  პარალელური განსაზღვრის შედეგები 
აკმაყოფილებს სიზუსტის ნორმებს. მიღებული შედეგები ადასტურებენ, რომ ორივე 
ლაბორატორიას აქვს შესაძლებლობა გამოიყენოს აღნიშნული მეთოდები გარემოს ობიექტებში 
ლითიუმის რაოდენობრივი განსაზღვრის მიზნით.

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

7.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა



1. მ. ავალიანი, ე. შაფაქიძე, ვ. ჩაგელიშვილი, ვ. კვესელავა, ნ. ბარნოვი, გ. თოდრაძე, ნ. ესაკია. 
Modern approach to the synthesis of inorganic polymers, taking into account the prospects for their 
application; DOI: 10.13140/RG.2.2.22677.47849 ; 10.13140/RG.2.2.28245.55528; 2022, N1, გვ. 143-147; 
შრომების წიგნი, გამოცემული  Research Institute for Physical Chemical Problems of the Belarusian State 
University Chemistry Faculty of Belarusian State University, Institute of Physical Organic Chemistry of 
National Academy of Sciences,   Unitehprom BSU,   Unidragmet BSU; The International Scientific 
Conference "Natural and Synthetic Polymers for Medical and Technical Purposes" April 2022   

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. საკმაოდ ლოგიკურია, რომ არსებობს ანალიზის ისეთი მეთოდების ოპტიმიზაციის 
შესაძლებლობები, როგორიცაა გრავიმეტრია, კომპლექსომეტრია, სპექტროფოტომეტრია, 
რომლებიც  ეფუძნება ადრე აღწერილ ტექნიკებს, თუმცა არაორგანულ პოლიმერებში სკანდიუმის, 
გალიუმის, ინდიუმის და ალუმინის გართული განსაზღვრა ახალი გამოწვევა იყო.  ასეთ 
კომპოზიტებში სხვადასხვა ელემენების განსაზღვრისთვის ნაშრომში განხილულია უკვე არსებული 
მეტოდიკების ადაპტირება-გაუმჯობესება, მიღებული შედეგების შედარება არსებულ 

ლიტერატურის მონაცემებთან და სხვადასხვა ფაქტორების გავლენის შესწავლა. წარმოებული 
თანამედროვე კვლევები აღრმავებს  ფუნდამენტური კვლევების მონაცემთა ბაზას არაორგანული 
პოლიმერების სფეროში. ჩვენი კვლევები ასევე შესაძლებელს ხდის არაორგანული პოლიმერების 
სინთეზის მეთოდების გაუმჯობესებას და სამიზნე პროდუქტების მიღებას  საინტერესო 
სპეციფიკური და პოტენციურად გამოყენებადი თვისებებით. კვლევების განზოგადების 
საფუძველზე მოცემულია ოპტიმიზირებული გრავიმეტრული - ოქსინოლინის მეთოდის 
გამოყენების კონკრეტული რეკომენდაციები  ჩვენს მიერ სინთეზირებულ კონდენსირებულ 
ფოსფატებში მეტალების  განსაზღვრისათვის. 

7.4. სტატიები
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI;  
ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების რაოდენობა 

1. L. Akhalbedashvili, S. Jalaghania, N.Janashvili, N. Gagniashvili, R. Kvatashidze, G. Todradze, N. 
Loria. The Modified Clinoptilolite in Ionexchange Adsorption of Some Heavy Metals.  DOI 
10.36074/scientia-21.10.2022. Collection of scientific papers Scientia “Modernization of science and 
its influence on global processes”.   ISBN 979-8-88796-796-7; 5pp.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. შესწავლილია სპილენძის, ტყვიის, ნიკელის, კობალტის და კადმიუმის იონების ადსორბცია 
მოდიფიცირებული ბუნებრივი ცეოლიტ კლინოპტილოლით საქართველოს საბადოდან. 
ადსორბციის შესწავლა ხდებოდა  ოთახის ტემპერატურაზე (295 K) დინამიურ პირობებში. 
მოდიფიკაცია განხორციელდა მჟავა, ტუტე, მარილით და თერმული დამუშავებით. მძიმე 
მეტალების კონცენტრაცია განისაზღვრა AAS მეთოდით, სტრუქტურა, მორფოლოგია, 
მოდიფიცირებული ადსორბენტების შემცველობა შესწავლილ იქნა XRD, SEM, IR და ელემენტური 
ანალიზით. აღმოჩნდა, რომ მძიმე მეტალის იონების მოცილება გაიზარდა კონტაქტის დროის, 
ხსნარში ლითონის საწყისი კონცენტრაციისა მატებასთან ერთად და დამოკიდებულია 
მოდიფიკაციის ტიპზე.

2. ვ. გვახარია, ნ. მაჩიტაძე, გ. თოდრაძე, ტ. ადამია, რ. სურგულაძე, ც. ხუხუნია, ჟ. გურჯია, მ. 
გაბადაძე. გარემოს ობიექტებში ლითიუმის რაოდენობრივი განსაზღვრის შესაძლებლობების 



შეფასება ლაბორატორიათაშორისი გამოცდების საფუძველზე. ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ალექსანდრე ჯანელიძის სახ. გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომები. გვ. 
88-99.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2. გარემოს ობიექტებში ლითიუმის რაოდენობრივი განსაზღვრის შესაძლებლობების შეფასება 
ლაბორატორიათაშორისი გამოცდების საფუძველზე. წარმოდგენილი ნაშრომის მიზანია ბუნებრივ 
ობიექტებში (ქანები, ნიადაგი, წყალი, მდინარეებისა და ზღვის ფსკერული ნალექები) ლითიუმის 
განსაზღვრის მეთოდის შერჩევისას ლაბორატორიების შესაძლებლობების შეფასება 
ლაბორატორიათაშორისი სამუშაოების გამოყენებით. გამოყენებული იყო სერტიფიცირებული 
სტანდარტული ნიმუშები, ლითიუმი განისაზღვრა ატომურ-აბსორბციული და ატომურ-ემისიური 
მეთოდებით. მიღებული შედეგების შეფასება ჩატარდა z-კოეფიციენტის და t-კრიტერიუმის 
გამოყენებით.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

8. 2. უცხოეთში

მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი 

1. ლ. ახალბედაშვილი, ს.ჯალაღანია, ნ.ჯანაშვილი, ნ.გაგნიაშვილი, რ.კავატაშიძე, გ.თოდრაძე, 
ნ.ლორია; „The Modified Clinoptilolite in Ionexchange Adsorption of Some Heavy Metals“; 21 
ოქტომბერი, 2022 წ., ბერნი, შვეიცარია 

 

1. ლალი ახალბედაშვილი; „The Antioxidant Activity of Phenolic Compounds in Georgian Red Wines 
“Kindzmarauli” and “Saperavi”; 17-18 ნოემბერი, 2022, რომი, იტალია.
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში ან სხვა 
გამოცემაში არ გამოქვეყნებულა)
ღვინო შეიცავს 400-ზე მეტ ბუნებრივ ნივთიერებას. მათ შორის დაახლოებით 20 ორგანული მჟავა და 
მათი მარილები, ათობით არომატული სპირტი და ეთერი, ამინომჟავები, ფენოლური ნაერთი,  
ზოგიერთი ფერმენტი, ვიტამინები და მინერალები, რომლებიც ხელს უწყობენ ნორმალურ მონელებას 
და მეტაბოლიზმს.’
ამ სამუშაოს მიზანია მინერალური კომპონენტების დადგენა და ძირითადი ფენოლური 
ანტიოქსიდანტების წინასწარი იდენტიფიკაცია ქართულ წითელ ღვინოებში „საფერავსა“ და 
„ქინძმარაულში“ HPLC, ფოტოკოლორიმეტრიის, სპექტროფოტომეტრიის, ჩვეულებრივი ქიმიური 
ანალიზის მეთოდების გამოყენებით.
ქიმიური შემადგენლობის შესწავლის შედეგები, კერძოდ, აღმოსავლეთ საქართველოს წითელი 
ღვინოების მინერალური კომპონენტების, მიუთითებს Na +, K +, Ca2+, Mg2+, SO4

2-, Cl- იონების 
არაერთგვაროვან განაწილებაზე მთელ ჯაჭვზე  ნიადაგიდ ღვინომდე.
წითელ ღვინოებში მაცერაციისა და დუღილის პროცესში ყურძნის მყარი მატერიიდან გამოიყოფა 
მინერალური კომპონენტების დიდი რაოდენობა. 
  ქვევრში დამზადებული ღვინო ბევრად უფრო გამდიდრებულია ფენოლური ნაერთებით, ვიდრე 
დუღილის გარეშე მიღებული ღვინო.

 2. M.A. Avaliani, G. A. Todradze, E.V. Shapakidze, V. A. Chagelishvili, М. N. Ukleba, K.K. Chikovani, N.V. 
Barnovi, M.B. Vibliani



Inorganic Polymeric Compounds-Condensed Phosphates as nanomaterials and suitable components for 
sustainable and green chemistry; Kyiv Conference on Analytical Chemstry: Modern Trends – 2022 
KCACMT-2022, October 26–28, 2022. National Taras Shevchenko University of Kyiv, Ukraine; 

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

 ამჟამად ჟურნალ „Science of Europe”-ში გაგზავნილია დასაბეჭდად სამუშაო სათაურით 
„ამიერკავკასიის რკინიგზის ბორჯომი-თბილისის მონაკვეთის ნიადაგის ეკოქიმიური 
შესწავლა“.  

 ბერნში კონფერენციის მონაწილეებმა მიიღეს სერტიფიკატები (მასალა თანდართულია).
 2022 წელს ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის 

ინსტიტუტმა მიიღო ავსტრიის საელჩოს და სავაჭრო პალატის ჯილდო  
საუკეთესო პროექტის წარდგენისათვის საქართველოში ( მასალა თანდართულია).

 ლაბორატორიის მუშაობაში აქტიურად მონაწილეობდა თსუ-ს 4 სტუდენტი, რომლებმაც 
აითვისეს როგორც ნიადაგის ნიმუშების აღების და დამუშავების მეთოდიკები, ისე მათი 
მომზადება აას ანალიზისათვის.

 ანალიტიკური ცენტრ „გეოანალიტიკა“-ში დადებულია 70-მდე ხელშეკრულება, რის 
საფუძველზეც შესრულებულია 51 500 ლარამდე ღირებულების სამუშაო.



შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტის  სამეცნიერო-სტრუქტურული ერთეულის  

„გალაკტიონის კვლევის ცენტრის“

2022 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

ცენტრის ხელმძღვანელი: თეიმურაზ დოიაშვილი.
ლევან ბრეგაძე- მთავრი მეცნიერ თანამშრომელი
 ნათია სიხარულიძე- უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი
 ლევან ბებურიშვილი-მეცნიერ თანამშრომელი

1. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექ-
ტები (სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის გეგმა)

1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 
მითითებით

 „რას სიტყვის ჩემზე შთამომავლობა“ (გალაკტიონ ტაბიძის რეცეფცია ქართულ 
სალიტერატურო კრიტიკაში) სამ ტომად.

2) პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
 2017-2022 წლები

3) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

1. თეიმურაზ დოიაშვილი (პროექტის კოორდინატორი; გამოცემის 
რედაქტორი);

2. ნათია სიხარულიძე (პროექტის ძირითადი წევრი, გამოცემის 
შემდგენელი)

3. ლევან ბებურიშვილი (პროექტის ძირითადი წევრი, გამოცემის 
შემდგენელი).

კვლევითი პროექტის 2022 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.

საანგარიშო პერიოდში გაგრძელდა მუშაობა ქრესტომათიის მესამე ტომზე. 
კონკრეტულად, დაზუსტდა მესამე ტომში შესატანი მასალის რაობა, მოვამზადეთ 
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შერჩეული მასალის ელექტრონული ვერსიები. ჩვენ მიერ გაციფრულებული ტექსტები 
შევადარეთ დედნებს, მასალის პირველწყაროებს; ქრესტომათიაში დასაბეჭდად 
შერჩეულმა ტექსტებმა, რომლის საერთო მოცულობაც A4 ფორმატის 500 გვერდია, გაირა 
რედაქტირების, კორექტირების ეტაპები. გარდა ამისა,  მოვამზადეთ წიგნისთვის 
სამეცნიერო აპარატი, დავურთეთ პირთა საძიებელი და შერჩეული სტატიების ავტორთა 
შესახებ საინფორმაციო ხასიათის ანოტაციებიც დავწერეთ. წიგნი მზად არის სასტამბო 
სამუშაოების დასაწყებად და შეტანილია მომდევნო წლის საგამომცემლო გეგმაში.

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექ-
ტების შესრულების შედეგები 

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

1. გალაკტიონოლოგიის ისტორია

2) პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები
1. 2018-2023

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

1. თეიმურაზ დოიაშვილი (პროექტის კოორდინატორი; გამოცემის რედაქტორი; 
სამეცნიერო სტატიის ავტორი);

2. ლევან ბრეგაძე (პროექტის ძირითადი წევრი, სამეცნიერო სტატიის ავტორი)
3. ნათია სიხარულიძე (პროექტის ძირითადი წევრი, სამეცნიერო სტატიის ავტორი)
4. ლევან ბებურიშვილი (პროექტის ძირითადი წევრი, სამეცნიერო სტატიის ავტორი).

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი 
თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

 
„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 თანამშრომელი ლევან ბრეგაძე, სხვა უფროსი მეცნიერი 
თანამშრომელი ნათია სიხარულიძე და მეცნიერი თანამშრომელი ლევან ბებურიშვილი. 
პროექტის კოორდინატორია „გალაკტიონი კვლევის ცენტრის“ ხელმძღვანელი თეიმურაზ 
დოიაშვილი.

გალაკტიონილოგიის ისტორიის ავტორებმა 2022 წლის დასასრულს წარმოადგინეს 
კონკრეტული წლებისადმი მიძღვნილი ნარკვევები და იმსჯელეს მუშაობის სამომავლო 
სტრატეგიაზე.

წარმოდგენილი ნარკვევების ერთი ნაწილი რედაქტირების შემდეგ დაიბეჭდა 
სამეცნიერო-ლიტერატურული კრებულის „გალაკტიონოლოგიის“ IX წიგნში.
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6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
6.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული 

კოდი ISBN; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა

1. თეიმურაზ დოიაშვილი (ნათია სიხარულიძესთან თანაავტორობით). „გალაკტიონი 
უცენზუროდ“. ISBN 978-9941-494-69-7. თბილისი, გამომცემლობა „არტანუჯი“, 2022. 256 
გვერდი.

2. ნათია სიხარულიძე (თეიმურაზ დოიაშვილთან თანაავტორობით). „გალაკტიონი 
უცენზუროდ“. ISBN 978-9941-494-69-7. თბილისი, გამომცემლობა „არტანუჯი“, 2022. 256 
გვერდი.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. წიგნში მოთხრობილია 150 ამბავი უცენზურო გალაკტიონზე. ამ წიგნის იდეის 
ავტორი თავად გალაკტიონია, რომელსაც სურდა ერთად შეეკრიბა თავისი ეპიგრამები – 
ცენზურაგაუვლელი ლექსები. გალაკტიონს არაერთ სკაბრეზულ ლექსსა და გამონათქვამს 
მიაწერენ. ის, რასაც ჩვენ მოგითხრობთ, დოკუმენტურ მასალას ეყრდნობა, ძირითადად, 
პოეტის ჩანაწერებს, აგრეთვე, სანდო მოგონებებსა და გადმოცემებს. ამბები საჭირო ფონს, 
ინფორმაციულ კონტექსტს ქმნის ეპიგრამების, მახვილსიტყვაობისა თუ 
არაორდინარული პერსონაჟის უცნაური ქცევის აღსაქმელად. გალაკტიონის ეპიგრამების 
მთავარი ობიექტი მეფისტოფელური ეპოქაა – დამთრგუნველი, მოძალადე, 
ფარისევლური და ცინიკური ერთდროულად. პოეტის კონკრეტული სამიზნე 
უკულტურობაა, სულიერების დეფიციტი, ობივატელთა თვითკმაყოფილება, უფრო 
ხშირად კი – კოლეგა-მწერლების არცთუ ღირსეული საქციელი – მათი დაუსრულებელი 
ინტრიგები. გალაკტიონის უცენზურო სტრიქონები ადამიანური გაღიზიანების, წყენის 
ნაყოფია და, ამდენად, სუბიექტურიც. ამიტომ მასთან სიტუაციები ჰიპერბოლიზებულია, 
შტრიხები – გროტესკულსკაბრეზული. პოეტი ცხოვრებაშიც და შემოქმედებაშიც 
გაურბოდა ბილწსიტყვაობას. სკაბრეზსა და ინვექტივას მხოლოდ ეპიგრამებსა და 
სატირულ შაირებში მიმართავდა, როგორც ჟანრის დამახასიათებელ სტილურ 
ელემენტებს. წიგნს დამატების სახით ერთვის პოეტის მიერ სხვადასხვა დროს შეკრებილი 
სახუმარო ამბები, დიალოგები, ანეკდოტები.

2. წიგნში მოთხრობილია 150 ამბავი უცენზურო გალაკტიონზე. ამ წიგნის იდეის 
ავტორი თავად გალაკტიონია, რომელსაც სურდა ერთად შეეკრიბა თავისი ეპიგრამები – 
ცენზურაგაუვლელი ლექსები. გალაკტიონს არაერთ სკაბრეზულ ლექსსა და გამონათქვამს 
მიაწერენ. ის, რასაც ჩვენ მოგითხრობთ, დოკუმენტურ მასალას ეყრდნობა, ძირითადად, 
პოეტის ჩანაწერებს, აგრეთვე, სანდო მოგონებებსა და გადმოცემებს. ამბები საჭირო ფონს, 
ინფორმაციულ კონტექსტს ქმნის ეპიგრამების, მახვილსიტყვაობისა თუ 
არაორდინარული პერსონაჟის უცნაური ქცევის აღსაქმელად. გალაკტიონის ეპიგრამების 
მთავარი ობიექტი მეფისტოფელური ეპოქაა – დამთრგუნველი, მოძალადე, 
ფარისევლური და ცინიკური ერთდროულად. პოეტის კონკრეტული სამიზნე 
უკულტურობაა, სულიერების დეფიციტი, ობივატელთა თვითკმაყოფილება, უფრო 
ხშირად კი – კოლეგა-მწერლების არცთუ ღირსეული საქციელი – მათი დაუსრულებელი 
ინტრიგები. გალაკტიონის უცენზურო სტრიქონები ადამიანური გაღიზიანების, წყენის 
ნაყოფია და, ამდენად, სუბიექტურიც. ამიტომ მასთან სიტუაციები ჰიპერბოლიზებულია, 
შტრიხები – გროტესკულსკაბრეზული. პოეტი ცხოვრებაშიც და შემოქმედებაშიც 
გაურბოდა ბილწსიტყვაობას. სკაბრეზსა და ინვექტივას მხოლოდ ეპიგრამებსა და 
სატირულ შაირებში მიმართავდა, როგორც ჟანრის დამახასიათებელ სტილურ 
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ელემენტებს. წიგნს დამატების სახით ერთვის პოეტის მიერ სხვადასხვა დროს შეკრებილი 
სახუმარო ამბები, დიალოგები, ანეკდოტები.

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით

ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  
ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა

1. თეიმურაზ დოიაშვილი. ლექსი-ობელისკი. კრებულში „გალაკტიონოლოგია“, , 
ISBN 978-9941-491-83,  2022, IX, გვ. 7-34.

2. თეიმურაზ დოიაშვილი. ილიას სიმღერა. კრებულში „გალაკტიონოლოგია“, , ISBN 
978-9941-491-83,  2022, IX, გვ. 157-178.

3. თეიმურაზ დოიაშვილი. ინტეგრალი თუ ინტერვალი. კრებულში 
„გალაკტიონოლოგია“, , ISBN 978-9941-491-83,  2022, IX, გვ.249-255.

4. თეიმურაზ დოიაშვილი. ფერვალები. დავით წერედიანის გახსენება. ჟურნ. „სჯანი“, 
2022, #23, გვ. 320-329.

5. ლევან ბრეგაძე. ტექსტის წაკითხვიდან ტექსტის ანალიზისაკენ. 
„გალაკტიონოლოგია“, IX, თბილისი, 2022, გვ. 283-298. 

6. ლევან ბრეგაძე. გალაკტიონის პოემა „ამირანი“. „გალაკტიონოლოგია“, IX, 
თბილისი, 2022, გვ. 214-224. 

7. ლევან ბრეგაძე. უხილავი დედნის პწკარედი // „აფრა“. სალიტერატურო. 
რელიგიურ-ფილოსოფიური და საზოგადოებრივი ჟურნალი, 2022, # 29, გვ. 116-
123. ISSN 2298-0962

8. ლევან ბრეგაძე.  გულწრფელობის ხარისხი (გალაკტიონის საბჭოური ლექსების 
გამო) // გელათის მეცნიერებათა აკადემიის შრომები, 2022, ტ. 8, გვ. 191-208. ISSN 
1987-9784

9. ლევან ბრეგაძე. „დარიანული“ ლექსების ავტორობის საკითხისათვის 
(ტექსტოლოგიური შტუდიები) // კრებული: ელენე დარიანი დღიურები. ტექსტი 
და ავტორი. თბილისი: 2022,  გვ. 234-263. ISBN 978-9941-36-041-1

10. ლევან ბრეგაძე. ზღაპრების შემგროვებელი // ჟ. „თეატრი“, საქართველოს 
თეატრალური საზოგადოების ჟურნალი, 2022, #4, გვ. 60-62. ISSN 2587-5019

11. ლევან ბრეგაძე. ცრუ ნერონიდან ნამდვილ ნერონამდე // ჰუმანიტარული 
განათლება სკოლაში. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული 
ცენტრის გამოცემა. 2022, #1, გვ. 30-34.

12. ლევან ბრეგაძე. თუ ავტორი ხარ... // ვებგვერდი: ტექსტოლოგია და 
გამოცემათმცოდნეობა. 30.05.2022. 
https://textualscholarship.blogspot.com/2022/05/blog-post_30.html?view=

13. ლევან ბრეგაძე. ხალხური გამოცანა - პოეტის შთაგონების წყარო // ვებგვერდი: 
ტექსტოლოგია და გამოცემათმცოდნეობა. 24.09.2022. 
https://textualscholarship.blogspot.com/2022/09/blog-post_23.html?view=

https://textualscholarship.blogspot.com/2022/05/blog-post_30.html?view=
https://textualscholarship.blogspot.com/2022/09/blog-post_23.html?view
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14. ნათია სიხარულიძე.  პირველი ქართული რიტორნელი და მისი ადრესატი. 
კრებულში „გალაკტიონოლოგია“, IX, ISBN 978-9941-491-83, 2022, გვ. 58-68. 
(სტატია ასევე დაიბეჭდა ჟურნალში „აფრა“, ISSN 2298-0962, 2022, #29, გვ. 109-115).

15. ნათია სიხარულიძე. მარადისობის თავშესაფარში (გალაკტიონ ტაბიძის ლექსის „ეს 
იყო წინათ“ ანალიზი). კრებულში „გალაკტიონოლოგია“, IX, ISBN 978-9941-491-83, 
2022, გვ. 179-188.

16. ნათია სიხარულიძე. „არტისტული ყვავილები“ (გალაკტიონის მეორე პოეტური 
კრებული). ჟურნ. „საქართველოს ბიბლიოთეკა“,  ISSN: 1512-0880, 2022, გვ. 21-24.

17. ლევან ბებურიშვილი, ლირიკის აპოლოგია (გალაკტიონის პოეტური ტრაქტატი 
„საუბარი ლირიკის შესახებ“), გალაკტიონოლოგია, IX, ISBN 978-9941-491-83, 2022, 
გვ. 188-212.

18. ლევან ბებურიშვილი, გალაკტიონი და 40-იანი წლების იდეოლოგიური კრიტიკა, 
გალაკტიონოლოგია, IX, ISBN 978-9941-491-83, 2022, გვ. 267-281.

19. ლევან ბებურიშვილი, ალექსანდრე ორბელიანი, როგორც ლიტერატურის 
კრიტიკოსი „ლიტერატურული ძიებანი“, 2022, XLII, ISSN 0235-3776, გვ. 70-76.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. გალაკტიონ ტაბიძის „მე და ღამე“ ის ისტორიულად გამორჩეული ლექსია, 
რომელმაც ოცდაორი წლის გალაკტიონ ტაბიძეს აკაკის სიცოცხლეშივე მოუტანა 
საყოველთაო აღიარება. აღფრთოვანებულმა ალექსანდრე აბაშელმა ლექსს „ახალი 
პოეზიის მარგალიტი“ უწოდა, ტიციან ტაბიძემ კი მასში ისეთი „აუსპიციები“ 
(მაცნე-ნიშნები) შეამჩნია, რომლებიც ლირიკაში ჯერეთ გამოუთქმელის გამოთქმის 
მოლოდინს აღძრავდა. თავად გალაკტიონი, თანამედროვეთა გადმოცემით, 
ყოველთვის მღელვარებით და დაუფარავი სიამაყით ახსენებდა „მე და ღამეს“, 
რომელიც მისთვის არამარტო პოეზიის სინონიმი იყო, არამედ – რაღაც ღრმად 
საკრალური და პიროვნულად ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ლეგენდარული ლექსი-
ობელისკი საუკუნეზე მეტია მკვიდრად დგას ეპოქათა მიჯნაზე, ქართული 
კლასიკური და მოდერნისტული პოეზიის ისტორიულ გზასაყარზე. სწორედ 
გალაკტიონის ეს უმნიშვნელოვანეს ნაწარმოები - „მე და ღამე“ არის 
გაანალიზებული ახლებური მიდგომებით და მეთოდოლოგიებით წარმოდგენილ 
სტატიაში.

2. ილია ჭავჭავაძე გალაკტიონს უშუალო წინაპრად მიაჩნდა, სიჭაბუკითვე არ 
ეეჭვებოდა, რომ საქართველოს უგვირგვინო მეფის ერთადერთი და 
სრულუფლებიანი მემკვიდრე იყო. „არტისტული ყვავილების“ ავტორმა უკვე 1920 
წელს მიანიშნა, რომ ილიას მკვლელობით დამთავრდა დიადი ეპოქა – ილიას ეპოქა 
და დაიწყო ახალი ხანა – „სხვა საუკუნე გალაკტიონის“. სტატია ეძღვნება ილია 
ჭავჭავაძის გალაკტიონისეულ რეცეფციას. ნაშრომში დეტალურადაა 
გაანალიზებული  გალაკტიონ ტაბიძის ორი ლექსი: „ილიას მოტივი“ და „ილია 
მღერის“. ანალიზის შედეგად ნაჩვენებია ამ ნაწარმოებებში შეფარული სათქმელი 
და გალაკტიონის დამოკიდებულება ტოტალიტარული ეპოქის მიმართ.

3. გალაკტიონ ტაბიძის პოეზიის დასახასიათებლად, – განსაკუთრებით 1977 წლიდან, 
როდესაც გამოვიდა მიხეილ კვესელავას დიდტანიანი მონოგრაფია „პოეზიის 
ინტეგრალები“, – ხშირად გამოიყენება ცნება ინტეგრალი / ინტეგრალური. 1980 
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წელს ეს მათემატიკური ტერმინი თავისი წიგნის სათაურში გაიტანა როლანდ 
ბურჭულაძემაც – „მხოლოდ ინტეგრალები“. სათაური ციტატაა გალაკტიონის 
შედევრიდან `ეფემერა~, რომელშიც ვკითხულობთ: „ლექსთა შეჯიბრებაზე – 
მხოლოდ ინტერვალები, / ცხენთა შეჯიბრებაზე – ისევ ლურჯა ცხენები!“.თუ 
დავაკვირდებით, ლექსის ტექსტში, რომელსაც გალაკტიონის თხზულებათა 
აკადემიური თორმეტტომეულიდან ვიმოწმებთ, რაოდენ მოულოდნელიც უნდა 
იყოს, იკითხება არა „მხოლოდ ინტეგრალები“, რასაც შეჩვეული ვართ, არამედ – 
„მხოლოდ ინტერვალები“. რა არის ეს უბრალო კორექტურა თუ სხვა რამ? შესაბამის 
მასალაზე დაყრდნობით სტატიაში ნაჩვენებია, რომ გალაკტიონი ერთმანეთისგან 
განარჩევდა ორ ცნებას – „ინტერვალს“ და „ინტეგრალს“ და სხვადასხვა დროს მათ 
სპეციფიკური შინაარსით იყენებდა. ამის გათვალისწინებით კი გალაკტიონის 
შედევრში  „ეფემერა“ დაუშვებელია ერთი ცნების („ინტერვალი“) მექანიკური 
ჩანაცვლება მეორე ცნებით („ინტეგრალი“).

4. სტატია ეძღვნება ცნობილ პოეტსა და მთარგმნელს - დავით წერედიანს. ნაჩვენებია 
მისი ბიოგრაფიისა და შემოქმედების ცალკეული ასპექტები.

5. ნაშრომში მიმოხილულია 1970-იან წლებში გამოქვეყნებული მნიშვნელოვანი 
ნაშრომები, რომლებიც გალაკტიონ ტაბიძის შემოქმედებას შეისწავლის. ამ ეტაპის 
განსაკუთრებულობა რამდენიმე გარემოებამ განაპირობა: 1. შესუსტდა 
იდეოლოგიური ზეწოლა და კონტროლი ლიტერატურისმცოდნეობაზე, რაც 1960-
იანი წლების პოლიტიკური „დათბობის“ გარდაუვალი შედეგი იყო; 2. ქართულ 
ლიტერატურისმცოდნეობაში რეალურად მოიკიდა ფეხი მხატვრული ტექსტის 
ანალიზის სტრუქტურალისტურმა მეთოდმა, რამაც ლექსის კვლევას ბევრად 
უფრო მყარი საფუძველი შეუქმნა, ვიდრე ამის შესაძლებლობას ტრადიციული 
ისტორიულ-შედარებითი მეთოდი (კომპარატივისტიკა) იძლეოდა; 3. დასრულდა 
1966 წელს დაწყებული გალაკტიონ ტაბიძის აკადემიური თორმეტტომეულის 
გამოცემა (1970-1975 წლებში გამოვიდა მე-7-12 ტომები), რომელიც საქართველოს 
სსრ მეცნიერებათა აკადემიის შოთა რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის 
ინსტიტუტში მომზადდა; 4. გალაკტიონის შემოქმედების ინტენსიურ კვლევას 
ხელი შეუწყო პოეტის დაბადებიდან 80 წლის იუბილემ, რომელიც ფართო 
მასშტაბით აღინიშნა 1973 წელს. ნაშრომში განხილულია რევაზ თვარაძის, გიორგი 
მერკვილაძის, მიხეილ კვესელავას, როლანდ ბურჭულაძის, ირაკლი კენჭოშვილის, 
თეიმურაზ დოიაშვილის გალაკტიონოლოგიური კვლევები, წარმოჩენილი მათი 
ღირსება-ნაკლოვანებები.

6. სტატიაში გაანალიზებულია გალაკტიონ ტაბიძის ნაკლებად შესწავლილი პოემა 
„ამირანი“.  ნაშრომი შედგება თავებისაგან, რომლებშიც განხილულია, პოემასთან 
დაკავშირებული ტექსტოლოგიური დაკითხები, თემატიკა, პერსონაჟები და 
სიუჟეტური ხაზი, პოემის მხატვრული იდეა და ვერსიფიკაციული მხარე. 

7. ნაშრომი ეხება ელენე დარიანის სახელით გამოქვეყნებული ლექსების ციკლის 
ავტორობის საკითხს, კერძოდ, მასში გაანალიზებულია ამ ციკლის ლექსი „წერილი 
ანა ახმატოვას“ და მისი რუსული პწკარედები, შესრულებული ელენე ბაქრაძის 
მიერ. სტილისტიკური ანალიზით დასაბუთებულია, რომ პწკარედები 
მომდინარეობს ამ ლექსის ბეჭდური ვერსიიდან, რომელიც პირველად 1922 წელს 
გამოქვეყნდა. ხოლო პწკარედი ელენე ბაქრაძის მიერ შესრულებულია იმ 
განზრახვით, რომ შექმნას შთაბეჭდილება, თითქოს პაოლო იაშვილმა მისი 
ორიგინალი გადაამუშავა და ეს გადამუშავებული ვერსია დაბეჭდა ელენე 
დარიანის ფსევდონიმით. ნაშრომის ავტორის დასკვნა ასეთია: „განხილულ 
მტკიცებულებათა ერთობლიობა უფლებას გვაძლევს დიდი ალბათობით 
განვაცხადოთ, რომ ლექსის „წერილი ანნა ახმატოვას“ ის უჩინარი თავდაპირველი 
დედანი, რომლის რუსულ პწკარედსაც ელენე ბაქრაძე ბეჭდური ვერსიის 
პწკარედთან ერთად უგზავნის ვალენტინა ბალუაშვილს, არასოდეს არსებულა. 
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მისი ამბავი ქალბატონი ელენეს მიერ იმ მიზნით შეთხზული ჩანს, რომ როგორმე 
წილი დაიდოს დასახელებული ლექსის თანაავტორობაში“. 

8. ნაშრომში გალაკტიონ ტაბიძის ლექსები, მიძღვნილი „დიადი სოციალისტური 
აღმშენებლობისადმი“ (ძირითადად 1930-იან წლებში დაწერილი) განხილულია 
როგორც ანტიუტოპიური ტექსტები, რომლებშიც სიტყვებით გამოთქმული აზრი 
და მისი გამოხატვის ფორმა ერთმანეთს ეწინააღმდეგება, რაც იქითკენ გვიბიძგებს, 
რომ ისინი იმ დროს გავრცელებული პროპაგანდისტული პოეზიის პაროდიად 
მივიჩნიოთ. გალაკტიონის „წითელი ნაკადის“ ლექსები სავსეა აზრობრივი და 
ფორმისმიერი დაუდევრობებით, რაც, უნდა ვიფიქროთ, გამიზნული მხატვრული 
„წუნია“, რითაც პოეტმა შეფარულად გამოხატა თავისი ნამდვილი 
დამოკიდებლობა „სოციალისტური“ სინამდვილისადმი.

9. ნაშრომი წარმოადგენს პოლემიკას მათთან, ვინც ამტკიცებს, რომ ელენე დარიანის 
ფსევდონიმით ცნობილი ლექსების ციკლი პაოლო იაშვილს კი არ ეკუთვნის, 
არამედ ელენე ბაქრაძეს. სამი სახის წყაროები მოეპოვებათ ამის სამტკიცებლად: (1) 
თვითონ ელენე ბაქრაძის მოგონებები, (2) რამდენიმე მისი ახლობელი მწერლის 
მიერ ელენე ბაქრაძის მოხსენიება ელენე დარიანად პირად მიმოწერასა თუ 
საცნობარო ხასიათის ჩანაწერ-მინაწერებში და (3) პაოლო იაშვილის 
ხელმოწერილი ოთხტაეპიანი ლექსი სათაურით „ელენე დარიანს“. ელენე ბაქრაძის 
ავტორობის მომხრეთა ეს არგუმენტები კრიტიკულად არის განხილული ნაშრომში 
და დასაბუთებულია მათი უსაფუძვლობა. მათ საპირისპიროდ  არსებობს 
მრავალრიცხოვანი როგორც პირდაპირი, ასევე ირიბი საბუთი იმისა, რომ ელენე 
დარიანი პაოლო იაშვილის მიერ შექმნილი ლიტერატურული პერსონაჟია, ხოლო 
მისი სახელით ხელმოწერილი ლექსები პაოლო იაშვილს ეკუთვნის. „ელენე 
დარიანის დღიურების“ სახით საქმე გვაქვს ცისფერყანწელთა ლიდერის, პაოლო 
იაშვილის მიერ მოფიქრებულ-განხორციელებულ ლიტერატურულ 
მისტიფიკაციასთან, რომლის მსგავსი მრავალი იცის ლიტერატურის ისტორიამ. 
ისიც აშკარა იყო, რომ პერსონაჟ ელენე დარიანის პროტოტიპად პაოლომ თავისი 
მეგობრის, ლიტერატურული ინტერესების მქონე ელენე ბაქრაძე-ბერიშვილ-
ქართველიშვილის სახე გამოიყენა – მისი ხასიათისა და ბიოგრაფიის რამდენიმე 
შტრიხითაც აღჭურვა თავისი პერსონაჟი.

10. სტატია ეხება თედო რაზიკაშვილის ფოლკლორისტულ მოღვაწეობას. 
ხაზგასმულია მისი ღვაწლი როგორც ქართული ხალხური ზღაპრების 
კოლექციონერისა. გამოთქმულია სინანული, რომ ქართული კულტურის წინაშე 
მისი ეს დამსახურება ჯერ კიდევ ვერ არის სათანადოდ დაფასებული.

11. წერილში ჯემალ ქარჩხაძის მოთხრობა „იუპიტერის სინანული“, იმპერატორ 
ნერონის ცხოვრებაზე დაწერილი, განხილულია ლიონ ფოიხტვანგერის რომან 
„ცრუ ნერონთან“ კავშირში, რომელიც მანვე თარგმნა (დავით წერედიანთან 
ერთად) და გამოსცა 1962 წელს. წარმოჩენილია ჯემალ ქარჩხაძის, ვითარცა 
ნარატორის, ოსტატობა თხრობისას გამოყენებული ხერხების (მაგალითად, ე. წ. 
„განცდილი მეტყველების) გამოყენების საშუალებით. 

12. ნაშრომი ეძღვნება ელენე დარიანის ციკლის ლექსების რუსული პწკარედების 
(რომლებიც ელენე ბაქრაძემ მკვლევარ ვალენტინა ბალუაშვილისთვის შეასრულა) 
მიმართებას ნაბეჭდ ორიგინალებთან. კერძოდ, ყურადღება გამახვილებულია იმ 
ფაქტზე, რომ ელენე ბაქრაძე პწკარედებს ასრულებს პაოლო იაშვილის 
გარდაცვალების შემდეგ გამომცემლების მიერ რედაქტირებული, საგრძნობლად 
შერყვნილი, ბეჭდური გამოცემიდან, რაც იმის ნიშანი უნდა იყოს, რომ იგი კარგად 
არ იცნობს იმ ლექსებს, რომლის ავტორობაზეც პრეტენზიას აცხადებს. ელენე 
ბაქრაძეს დარიანული ციკლის ლექსების რედაქტირების ამბავი რომ სცოდნოდა, 
ამის გასაპროტესტებლად ვალენტინა ბალუაშვილთან მიმოწერა (რომელიც შვიდი 
წერილისგან შედგება) საუკეთესო საბაბი იყო. რაკი პროტესტი არ ჩანს და, რაც 
მთავარია, ქალბატონი ელენე უდრტვინველად თარგმნის არაავთენტიკურ ტექსტს, 
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ეს იმის დასტურია, რომ იგი ამ ლექსების არც ავტორად და არც თანაავტორად 
საგულვებელი არ არის

13. ნაშრომში განხილულია ხალხური გამოცანების გამოყენების შემთხვევები 
გალაკტიონ ტაბიძის პოეზიაში. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ცნობილი 
სახის „ამპარტავანი თათარი ეზოში დადის მამალი“ წარმომავლობას გამოცანიდან, 
რომელიც იაკობ გოგებაშვილის დედაენაში გვხვდება. აქამდე მკვლევარებს ამის 
თაობაზე არაფერი აქვთ ნათქვამი. გალაკტიონის „არტისტული ყვავილების“ ამ 
ლექსზე საუბრისას მის კავშირს ხალხურ პირველწყაროსთან გვერდს ვერ 
ავუვლით, ვინაიდან იმის გათვალისწინება, თუ როგორ გამოსდგომია 
ფოლკლორული მხატვრული სახე პოეტს მისი დროის პოლიტიკური ვითარების 
დახასიათებისას, სიღრმეს ჰმატებს ნაწარმოების აზრობრივ შინაარსს.  

14. გალაკტიონის შემოქმედების „ოქროს ხანა“ 1927 წელს გამოცემული პირველი 
რჩეულით დაგვირგვინდა. „ზარნიშიან წიგნში“, როგორც მას ავტორი უწოდებდა, 
მკითხველისათვის უკვე ნაცნობ ტექსტებთან ერთად ორ ასეულამდე ახალი 
ლექსიც გამოქვეყნდა. ის ტექსტები, რომლებიც „რჩეულში“ პირველად დაიბეჭდა, 
ყურადღებას იქცევს როგორც ახლებური, განსხვავებული შინაარსით, ისე 
უჩვეულო, ქართული პოეზიისათვის ნაკლებად დამახასიათებელი, ზოგჯერ 
უცნობი ფორმებითაც კი.დღეს, თითქმის ასწლოვანი დისტანციიდან, შეიძლება 
ითქვას, რომ 1927 წლის „რჩეულმა“ შეაჯამა და სრულყოფილად წარმოაჩინა ის 
თემატური თუ პოეტიკურ-ვერსიფიკაციული ნოვაციები, რომლებიც გალაკტიონმა 
მოიტანა და დაამკვიდრა 1910-1920-იანი წლების ქართულ ლირიკაში.სწორედ 1927 
წლის წიგნში პირველად გამოქვეყნებულ ერთ, მკითხველისათვის 
ნაკლებადცნობილ ლექსს - „შენ გვიანდები“ - ეძღვნება ეს სტატია. დადგენილია, 
რომ დასახელებული ტექსტი  დაწერილია ქართული პოეზიისათვის მანამდე 
უცნობი მყარი სალექსო ფორმით - რიტორნელით, ასევე, გარკვეულია ლექსის 
ადრესატის ვინაობაც.

15.  სტატიაში გაანალიზებულია გალაკტიონ ტაბიძის ბოლო შედევრი „ეს იყო წინათ“. 
ნაჩვენებია, თუ ვისთან ურთიერთობაა დაქარაგმებული გალაკტიონის ამ 
ლექსში.ნაწარმოების ავტოგრაფებისა და პოეტის დღიურების შესწავლამ ცხადყო 
როგორც ლექსის ადრესატის ვინაობა, ისე - პოეტის ამაღლებული ურთიერთობა 
ერთ მშვენიერ ქალბატონთან - იმ დროისათვის პოპულარულ მსახიობთან, ელო 
ანდრონიკაშვილთან. სწორედ გალაკტიონის გალაკტიონის ბიოგრაფიის ამ და სხვა 
მნიშვნელოვან, დღემდე უცნობი ფაქტებს ეძღვნება ნაშრომი.

16.  სტატია ეძღვნება გალაკტიონ ტაბიძის ეპოქალურ კრებულს, „არტისტულ 
ყვავილებს“. ნარკვევში ნაჩვენებია, თუ როგორ მიიღო ქართველმა მკითხველმა და 
სალიტერატურო კრიტიკამ ეს კრებული, ასევე - განხილულია წიგნის 
მნიშვნელობა ქართული ლირიკის ისტორიისათვის. გალაკტიონის 
შემოქმედებისათვის ევროპული თუ მსოფლიო კონტექსტის ძიებისას 
ლიტერატურათმცოდნეები ყველაზე ხშირად სწორედ 1919 წელს გამოცემულ 
„არტისტულ ყვავილებს“ მიმართავენ. ამ წიგნისადმი განსაკუთრებული 
დამოკიდებულება სრულიად ბუნებრივია: „არტისტული ყვავილები“ აშკარად 
მეტყველებს მისი ავტორის ევროპულ მწერლობასთან მიმართების ხასიათსა და 
სპეციფიკაზე.საინტერესოა, რამდენად სწორად აღიქვა ქართულმა საზოგადოებამ 
ყოველივე ეს წიგნის გამოქვეყნებისას. პერიოდულ პრესაში გამოქვეყნებული 
მასალაზე დაყრდნობით მომზადებული  პუბლიკაცია სრულად აღადგენს 1910-
1920-იან წლებში გალაკტიონის წიგნისადმი არსებულ დამოკიდებულებას. 
ირკვევა, რომ რეცენზიებისა და სტატიების ავტორები აღიარებდნენ გალაკტიონის 
პოეზიის უნიკალურ ხასიათს, მისი ლექსების ფორმისეულ სიახლეს, შინაარსის 
ორიგინალურობასა და განსაკუთრებულ შთამბეჭდაობას.

17. ნაშრომი ეძღვნება გალაკტიონ ტაბიძის პოეტურ ტრაქტატს „საუბარი ლირიკის 
შესახებ“. 30-იანი წლების მიწურულს გალაკტიონი იწყებს მუშაობას პოემაზე, 
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რომელშიც თანმიმდევრულად გადმოგვცემს თავის შეხედულებებს 
ლიტერატურის ერთი გვარის - ლირიკის სპეციფიკისა და ზოგადად, პოეტური 
შემოქმედების თავისებურებების თაობაზე.თანამედროვე ქართული 
ლიტერატურათმცოდნეობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა უფრო სრული 
და მთლიანი წარმოდგენის შემუშავება მეოცე საუკუნის უდიდესი ქართველი 
პოეტის გალაკტიონ ტაბიძის შემოქმედებითი მრწამსის შესახებ. აღნიშნული 
ამოცანის განსახორციელებლად კი აუცილებელია პოეტური ტრაქტატის - 
„საუბარი ლირიკის შესახებ“ - საფუძვლიანი შესწავლა, რამდენადაც მასში 
გალაკტიონი ერთგვარად აჯამებს საკუთარ შემოქმედებით გამოცდილებას და 
მწყობრად გადმოგვცემს თავის თეორიულ-ლიტერატურულ შეხედულებებს. 
მოხსენებაში განხილულია პოემის შემოქმედებითი ისტორიისა და გენეზისის 
საკითხი,  გამოყოფილი და გაანალიზებულია საკვანძო პრობლემები: ანტიკური 
ლირიკის გალაკტიონისეული რეცეფცია, გალაკტიონი ქართული ლირიკის 
ისტორიის შესახებ, პოეტის თვალსაზრისი შემოქმედებითი პროცესის 
თავისებურებებზე, გალაკტიონი ლირიკული პოეზიის შესაძლებლობათა შესახებ 
და სხვ. საკვლევი პრობლემა შესწავლილია კომპლექსური 
ლიტერატურათმცოდნე-ობითი მიდგომის საფუძველზე. კვლევის შედეგებს აქვს 
პრაქტიკული ღირებულება. ნაშრომი დახმარებას გაუწევთ გალაკტიონ ტაბიძის 
პოეზიისა და, ზოგადად, მეოცე საუკუნის ქართული ლიტერატურის მკვლევარებს 
პოეტის შემოქმედების ღრმად და ფართოდ გააზრებაში.

18.  მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ საბჭოთა ხელისუფლებამ 
ლიტერატურისა და ხელოვნების სფეროში ახალი იდეოლოგიური კამპანია 
წამოიწო. გამარჯვებული საბჭოთა იმპერიის ხელმძღვანელობას მოეჩვენა, რომ 
პოლიტიკური სიფხიზლე მოდუნდა და ინტელიგენცია თვითკმაყოფილებამ 
შეიპყრო. პარტიულმა ელიტამ გადაწყვიტა ისევ გაემძაფრებინა ომის პერიოდში 
შედარებით შესუსტებული იდეოლოგიური კონტროლი და აღეკვეთა რეჟიმის 
მიმართ პროტესტისა თუ უკმაყოფილების ყოველგვარი, თუნდაც უმცირესი 
გამოვლენა.

19. ამ პერიოდში მძაფრი კრიტიკის ობიექტებად იქცნენ ის ავტორები, რომელთა 
შემოქმედებაშიც აღმოჩენილ იქნა “ბურჟუაზიული, უიდეო ხელოვნებისა” და 
“ანტისაბჭოთა პროპაგანდის” ნიშნები. 1946 წლის 14 აგვისტოს კომუნისტური 
პარტიის ცენტრალურმა კომიტეტმა მიიღო სპეციალური დადგენილება 
ჟურნალების “ზვეზდასა” და “ლენინგრადის” შესახებ, რომელშიც მწვავედ იქნა 
გაკრიტიკებული ხსენებულ გამოცემათა სარედაქციო პოლიტიკა იდეოლოგიურად 
მავნე და მიუღებელი მასალების გამოქვეყნების გამო. დადგენილების მიღებიდან 
მეორე დღესვე პარტიული აქტივის ყრილობაზე სპეციალური მოხსენებით წარდგა 
სკკპ ცენტრალური კომიტეტის მდივანი ანდრეი ჟდანოვი, რომელმაც განავრცო და 
კონკრეტული მხატვრული მასალით შეავსო ხსენებული პარტიული დირექტივა. 
ამ დადგენილებამ უმალ შეიძინა სახელმძღვანელო მნიშვნელობა იდეოლოგიის 
დარგში. მთელი საბჭოეთის მასშტაბით დაიწყო მხატვრული პროდუქციის 
ერთგვარი რევიზია და სახელმოხვეჭილი თუ დამწყები ავტორების შემოქმედებაში 
იდეოლოგიური “ჩავარდნების” ძიება.  პარტიული დადგენილებით 
შთაგონებულმა ქართველმა საბჭოთა კრიტიკოსებმაც დიდი მონდომებით დაიწყეს  
თანამედროვე მწერალთა შემოქმედებაში იდეური ნაკლოვანებების ძიება. 
პარტიული დირექტივით ფრთაშესხმული კრიტიკის მახვილი ირიბად 
გალაკტიონსაც მისწვდა, რაც იმან განაპირობა, რომ ზოგიერთმა ლიტერატორმა 
ჟდანოვის მოხსენება და პარტიის ცენტრალური კომიტეტის დადგენილება 
პიროვნული ანგარიშსწორების იარაღად გამოიყენა. 1947 წელს გაზეთ 
“ლიტერატურა და ხელოვნებაში” გამოქვეყნდა ცნობილი პოეტისა და 
დრამატურგის სანდრო შანშიაშვილის წერილი “ტალანტები და 
თაყვანისმცემლები”, რომლის მიზანიც, ავტორის თქმით, იყო ანდრეი ჟდანოვის 
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ცნობილ მოხსენებაზე დაყრდნობით ქართულ პოეზიაში უიდეობის, აგრეთვე, 
კრიტიკოსთა არაკეთილსინდისიერების გამომზეურება და მათი პირუთვნელი, 
ჯანსაღი მხილება. კონკრეტულად, შანშიაშვილის წერილი მიმართული იყო 
საბჭოთა კრიტიკოსების - ბესარიონ ჟღენტისა და შალვა რადიანის წინააღმდეგ, 
რომელებიც წერილის ავტორმა გალაკტიონ ტაბიძისა და იოსებ გრიშაშვილის 
შემოქმედების არასწორ ინტერპრეტაციაში დაადანაშაულა. შანშიაშვილი 
ეკამათება ბ. ჟღენტს გალაკტიონის რევოლუციამდელი პოეზიის შეფასების 
საკითხში. იგი მიუღებლად მიიჩნევს კრიტიკოსის იმ თვალსაზრისს, რომ 
“გალაქტიონ ტაბიძის ლექსების მეორე წიგნი შეუდარებელი სიმდიდრეა 
რევოლუციის წინაპერიოდის ქართული პოეზიისა“ და მიუთითებს, რომ არ უნდა 
ხდებოდეს გალაკტიონის დეკადანტობის მიჩუმათება.ჟდანოვის მოხსენება და 
პარტიის დადგენილება გალაკტიონზე ირიბი იერიშის მისატანად გამოიყენა 
მწერალთა კავშირის იმჟამინდელმა თავმჯდომარემ - სიმონ ჩიქოვანმაც. 1947 წელს 
იგი სპეციალური მოხსენებით წარდგა საქართველოს საბჭოთა მწერლების 
კავშირის გამგეობის პლენუმზე. ჩიქოვანი გამოეკამათა სერგი ჭილაიას, რომელიც 
ასევე დადანაშაულებულ იქნა გალაკტიონის დეკადენტური „ცოდვების“ 
დამალვაში. გალაკტონ ტაბიძის ადრეული შემოქმედების მთავარი წყარო, სიმონ 
ჩიქოვანის აზრით, საძიებელია არა ეროვნული ლიტერატურის ტრადიციებში, 
არამედ ევროპული დეკადანსის პოეზიაში. კრიტიკოსის თქმით, გალაკტიონი 
“რევოლუციამდე ნამდვილი დეკადენტი იყო”. თავის მოხსენებაში სიმონ 
ჩიქოვანმა სცადა, მკაცრად აღეკვეთა სერგი ჭილაიას მხრიდან გალაკტიონის 
რევოლუციამდელი შემოქმედების რეაბილიტაციის მცდელობა.

20. ალექსანდრე ორბელიანი მეცხრამეტე საუკუნის ქართული მწერლობის ერთ-ერთ 
საინტერესო წარმომადგენელია. იგი მოღვაწეობდა ლიტერატურის მრავალ 
დარგში - პოეზიაში, პროზაში, დრამატურგიაში, კრიტიკასა და პუბლიცისტიკაში. 
ალექსანდრე ორბელიანის ლიტერატურული შესაძლებლობები ყველაზე ნათლად 
მის კრიტიკულ ნააზრევში გამოვლინდა. 50-იანი წლებიდან იგი აქვეყნებს რიგ 
წერილებს როგორც ზოგადლიტერატურული საკითხების, ისე კონკრეტულ 
მწერალთა შემოქმედების ირგვლივ. საყურადღებოა ალექსანდრე ორბელიანის 
წერილი გრიგოლ რჩეულიშვილის მოთხრობის „ქვრივის ლიმონების“ შესახებ. ამ 
სტატიაში კრიტიკოსი მსჯელობს საზოგადოდ ისტორიული ნაწარმოების 
სპეციფიკის თაობაზე და მიუთითებს იმ შეუსაბამობებზე, რაც ძალზე აკნინებს 
რჩეულიშვილის მოთხრობის მხატვრულ დონეს. წერილში „დართულს 
დართული“, კრიტიკოსი განიხილავს დანიელ ჭონქაძის „სურამის ციხეს“ და არ 
იზიარებს მოთხრობის მხატვრულ კონცეფციას. ალექსანდრე ორბელიანი არ 
მიიჩნევს გამართლებულად თავადაზნაურობის, როგორც ცალკე სოციალური 
ფენის, კრიტიკას. მისი თქმით, მწერალი უფრო ზოგადი, ეთიკური ხასიათის 
პრობლემებით უნდა ინტერესდებოდეს. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ალექსანდრე 
ორბელიანი ამჩნევს ქართულ საზოგადოებრივ აზროვნებაში ორი ძირითადი 
ნაკადის გამოკვეთას, ორი დასის დაბადებას, რომელთაც ის პირობითად 
„კონსერვატორებსა და პროგრესისტებს“ უწოდებს. ამ მოვლენას კრიტიკოსი 
სავსებით კანონზომიერ და მისასალმებელ ფაქტად მიიჩნევს. ქართული ენის ბედი, 
მისი აწმყო და მომავალი ალექსანდრე ორბელიანის ერთ-ერთი მთავარი 
საფიქრალი იყო. წერილში „რამდენიმე სიტყვა „გაყრის“ კამედიაზედ“ ალექსანდრე 
ორბელიანი ეჭვქვეშ აყენებს პლატონ იოსელიანის შეხედულებას გიორგი 
ერისთავის ენობრივ ნოვატორობასთან დაკავშირებით. ორბელიანი აღნიშნავს, რომ 
შეუძლებელია წერითი მეტყველების ყველა სფეროზე განვაზოგადოთ გიორგი 
ერისთავის კომედიების ენა, ვინაიდან იგი სწორედ კომედიური ჟანრის 
თხზულებებისთვის არის შესაფერი და ვერც ერთ შემთხვევაში საერთო 
სალიტერატურო ენის პრეტენზია ვერ ექნება. ამასთანავე კრიტიკოსი აღიარებს 
ერთიანი ლიტერატურული ენის არსებობის აუცილებლობას. ალექსანდრე 
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ორბელიანი 50-იანი წლების ქართული ლიტერატურის ერთ-ერთ თვალსაჩინო 
წარმომადგენლად გვევლინება. ნიკოლოზ ბერძნიშვილთან და მიხეილ 
თუმანიშვილთან ერთად იგი დგას მეცხრამეტე საუკუნის ქართული 
ლიტერატურული კრიტიკის სათავეებთან.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში

1. თეიმურაზ დოიაშვილი. გალაკტიონი და აკაკი: ტექსტთაშორისი დიალოგები. 
გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი 
მეათე საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია. 14 ივნისი, 2022.

მოხსენება ეძღვნება იმ ინტერტექსტური ხასიათის მიმართებებს, რომლებიც 
შეინიშნება გალაკტიონის ადრეულ პოემა „თასსა“ და აკაკი წერეთლის „თამარ ცბიერს“ 
შორის. ორი ტექსტის დეტალური ანალიზის შედეგად მოხსენებაში ნაჩვენებია, რომ რომ 
გალაკტიონის „თასი“ – „თამარ ცბიერის“ ცენტრალური სცენის გამეორების ფონზე – 
შეფარული პოლემიკაა აკაკის „თამარ ცბიერის“ კონცეფციასთან, „წუთის ფილოსოფიის“ 
შემოტანის ცდა ეროვნული იდეალების საპირისპიროდ. ფართო ლიტერატურული 
კონტექსტის გათვალისწინება იძლევა შესაძლებლობას, ითქვას, რომ მსოფლგანცდა, 
რომელიც გალაკტიონის „თასში“ აირეკლება, XX საუკუნის დასაწყისის ევროპული და 
რუსული დეკადენტურ-სიმბოლისტური ხელოვნების მსოფლგანცდაა.

2. თეიმურაზ დოიაშვილი. გალაკტიონის ბაირონული პოემები. მეთხუთმეტე 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება, მეცნიერება, ინოვაციები პოსტ-
პანდემიურ პერიოდში“, 15-16 დეკემბერი, 2022. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
გორი, საქართველო.

გალაკტიონის ადრეულ პოემებში შინაგანად ნაგულისხმებია და ალაგ შესამჩნევიც 
ეროვნული ტრადიციის კვალი, მაგრამ ისიც აშკარაა, რომ ჭაბუკი პოეტი ევროპული 
სათავიდან მოდის. გალაკტიონმა რუსულ თარგმანებში დეტალურად შეისწავლა 
ბაირონის, აგრეთვე, მის გზაზე შემდგარი პუშკინისა და ლერმონტოვის რომანტიკული 
ეპიკა და ქართულ პოეზიაში მათი ანალოგების შექმნა სცადა. ამ აზრით, გალაკტიონის 
პოემებს - „საბედისწერო ფიქრი“, „შანშე“, „სატანა“, „მწყემსი“ გადაუჭარბებლად შეიძლება 
ეწოდოს ბაირონული პოემები, იმდენად საცნაური და ხელშესახებია მათში „კორსარისა“ 
და „ლარას“, „მანფრედისა“ და „კაენის“ ავტორის პრობლემატიკა და ჟანრულ-სტილური 
ნიშნები.

ბაირონის, და შესაბამისად - გალაკტიონის, რომანტიკული პოემები ერთი გმირის, 
ერთი ცენტრალური პერსონაჟის გარშემო კონცენტრირებული პოეტური თხზულებებია. 
რაც მთავარია, ეს ერთი პერსონაჟი სხვადასხვა სახელით, სხვადასხვა ნიღბით, მაგრამ 
უცვლელი ნიშან-თვისებებით გადადის ნაწარმოებიდან ნაწარმოებში. ბაირონის კონრადი, 
ლარა, გიაური, სელიმი და გალაკტიონის შანშე, მწყემსი, სელიმი, სატანა ერთი 
რომანტიკული პარადიგმის ვარიაციებია.

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ, ბაირონის მსგავსად, გალაკტიონთანაც მუდმივად 
მეორდება რომანტიზმის მთავარი ნარატივი - გმირის იმედგაცრუების ისტორია, როგორც 
რწმენიდან ურწმუნოებისაკენ, ჰარმონიიდან დისჰარმონიისაკენ, სიკეთიდან 
ბოროტებისაკენ მსვლელობის ამბავი. გალაკტიონის მთავარი პერსონაჟები - ოთხივე 



12

პოემაში ისინი პოეტები არიან! - იმედგაცრუების ნარატივის ფარგლებში მოქმედებენ და 
ეტაპობრივად ასახიერებენ აპოლონის უზრუნველი მსახურის სატანად, დემონად 
გარდასახვის ტრაგედიას. აქედან გამომდინარე, ანალიზისათვის, როგორც უკვე ითქვა, 
მნიშვნელოვანია არა ნაწარმოებთა ქრონოლოგიური რიგი, არამედ პრობლემის 
განვითარების წარმოჩენა, რაც, პრაქტიკულად, მთავარი პერსონაჟის ანუ რომანტიკული 
გმირის სულიერი გარდაქმნის ეტაპების გამოყოფას გულისხმობს. ამ თვალთახედვით, 
გალაკტიონის ადრეული პოემები პირობითად ასე განლაგდება: „საბედისწერო ფიქრი“, 
„სატანა“, „შანშე“, „მწყემსი“.

სწორედ ეს პოემები და აღნიშნული საკითხებია განხილული მოხსენებაში.

3. ნათია. სიხარულიძე. გალაკტიონ ტაბიძის „ხვალემ იზრუნოს ხვალისა“ 
(ინტერტექსტური რელაციები. დათარიღების პრობლემა). ივანე ჯავახიშვილის 
დაბადებიდან 146-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 28.04.2022, 
თბილისი, საქართველო.

„ხვალემ იზრუნოს ხვალისა“ გალაკტიონ ტაბიძის ერთ-ერთი ცნობილი ნაწარმოებია. 
ამ ლექსის შთაგონების წყაროს შესახებ ორგვარი შეხედულება არსებობს: 
დამკვიდრებული თვალსაზრისით, „ხვალემ იზრუნოს ხვალისა“ ალექსანდრე ჭავჭავაძის 
უსათაურო ნაწარმოებიდან - „ღიმილმან კარი ლალისა“ მიღებული შთაბეჭდილების 
შედეგად არის შექმნილი. განსხვავებული მოსაზრების მიხედვით, გალაკტიონისათვის 
შემოქმედებითი იმპულსის ფუნქცია მათეს სახარების სტრიქონებს უნდა შეესრულებინა. 

  „ხვალემ იზრუნოს ხვალისას“ ინტერტექსტუალური რელაციებისაგან განსხვავებით, 
მისი დათარიღების პრობლემა არასოდეს გამხდარა მკვლევართა მსჯელობის საგანი. 
ნაწარმოები პირველად 1927 წელს დაიბეჭდა. მისი თარიღიანი ავტოგრაფი არ  მოიპოვება. 
მიუხედავად ამისა, იგი 1916 წელს შექმნილად ითვლება. ლექსის დაწერისა და 
პუბლიკაციის თარიღებს შორის არსებული ხანგრძლივი ინტერვალი ეჭვს აჩენს - 
გაურკვეველია, რატომ უნდა გამოექვეყნებინა პოეტს 1916 წელს შექმნილი ნაწარმოები 
მხოლოდ თერთმეტი წლის შემდეგ.

გალაკტიონის ჩანაწერებისა და ლექსის რედაქციების თავისებურებების 
გათვალისწინებით, ვფიქრობ, შეიძლება ითქვას, რომ „ხვალემ იზრუნოს ხვალისა“ 
დაიწერა არა 1916 წელს, არამედ 20-იან წლებში, თუ უფრო დავაზუსტებთ - 1924 წლის 
ბოლოს ან 1925 წლის დასაწყისში. 

4. ნათია სიხარულიძე. გალაკტიონ ტაბიძე და ფრიდრიხ შილერი. შედარებითი 
ლიტერატურის მსოფლიო XXIII კონგრესი. თბილისი, საქართველო, 28.07.2022,

გალაკტიონ ტაბიძის ნაწარმოებთა ერთი ნაწილი ამა თუ იმ ავტორის ტექსტიდან 
მიღებული შემოქმედებითი იმპულსის შედეგად არის შექმნილი. შთაგონების წყაროზე 
პოეტი ზოგჯერ პირდაპირ მიუთითებს, უმეტესად კი ამგვარი მინიშნებანი 
ხელნაწერებშია შემორჩენილი. რა თქმა უნდა, ავტოგრაფზე არსებული ყველა მინაწერი 
ერთნაირად მნიშვნელოვანი არ არის, თუმცა, მიუხედავად ამისა, ხელნაწერში 
ჩატოვებული თითოეული ფრაზა საგანგებო დაკვირვებას საჭიროებს. გალაკტიონ 
ტაბიძის თხზულებათა თორმეტ-ტომეულში ავტოგრაფების თავისებურებები 
სრულყოფილად არ არის ასახული, რის გამოც პოეტის შემოქმედებით ლაბორატორიაზე 
სათანადო წარმოდგენის შექმნა გაძნელებულია. გალაკტიონის ნაწარმოებთა ხელნაწერი 
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წყაროების ხელახლა გადასინჯვამ და შესწავლამ არაერთი საგულისხმო ფაქტი 
გამოავლინა. იყო ისეთი შემთხვევები, როდესაც პოეტის ავტოგრაფები ნაწარმოების 
გენეზისზე, მის პირველწყაროზე მიგვანიშნებდა. სწორედ ერთ-ერთ ამგვარ შემთხვევას 
ეძღვნება ჩვენი მოხსენება.

5. ნათია სიხარულიძე. გალაკტიონი და ჰაინრიჰ ჰაინე. გორის სახელმწიფო სასწავლო 
უნივერსიტეტი. იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეათე საერთაშორისო  
სამეცნიერო კონფერენცია. 14 ივნისი, 2022.

მოხსენებაში გაანალიზებულია გალაკტიონ ტაბიძის ორი ლექსი: „ველნი ჰყვავიან“ 
და „ჰეინეს სტრიქონის გამო“.  ნაჩვენებია, რომ ორივე მათგანის პირველწყარო ჰაინრიხ 
ჰაინეს ნაწარმოებებია.

„ველნი ჰყვავიან“  პირველად 1912 წელს გამოქვეყნდა, ჟურნალ „განათლებაში“.  
ერთ-ერთ ავტოგრაფში ლექსს ეპიგრაფად აქვს „ველნი ჰყვავიან, სულო, დაწყნარდი! 
გოეტჰე“. ამ ხელნაწერის შესწავლის შემდეგ გაჩნდა ვარაუდი, რომ გალაკტიონის ლექსი 
შთაგონებული უნდა ყოფილიყო გოეთეს რომელიმე ნაწარმოებით. თუმცა ძიების 
შედეგად გაირკვა, რომ „ველნი ჰყვავიან“ შთაგონებულია არა გოეთეს, არამედ ჰაინეს 
ლექსით - „***გულო, რა მოგდის“.

1940 წელს გამოქვეყნებული „ჰეინეს სტრიქონის გამო“ რომ გერმანელი ავტორის 
„ლამენტაციების“ ეპიგრაფს - „სიხარული მსუბუქი ყოფაქცევის გოგონაა...“ - ეხმაურება, ეს 
ფაქტი დიდი ხნის წინაა შენიშნული. თუმცა გალაკტიონის ლექსი პირველწყაროსთან 
მიმართებით გაანალიზებული არ ყოფილა. ნაწარმოების ხელნაწერის შესწავლამ ცხადყო, 
რომ სინამდვილეში აქ ერთმანეთს უპირისპირდება ჰაინეს, აკაკი წერეთლისა და 
გალაკტიონის შეხედულებები ბედნიერებასა და უბედურებაზე. 

6. ნათია სიხარულიძე. ვარიანტული წაკითხვები, როგორც პოეტური ტექსტის 
ადრესატის დადგენის საშუალება. მეთხუთმეტე საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია „განათლება, მეცნიერება, ინოვაციები პოსტ-პანდემიურ პერიოდში“, 15-16 
დეკემბერი, 2022. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გორი, საქართველო.

მოხსენებაში განხილულია გალაკტიონის ის ლექსები, რომელთა ხელნაწერებიც 
გვაძლევს შესაძლებლობას დავადგინოთ (ან დავაკონკრეტოთ) ადრესატის ვინაობა, 
გავარკვიოთ, ვის მიუძღვნა გალაკტიონმა ესა თუ ის ნაწარმოები. ამ ტიპის კვლევა 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გალაკტიონის ჩანაფიქრის რეკონსტრუქციისათვის, 
ასევე, მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს ლექსის ანალიზის სპეციფიკასაც.

7. ლევან ბებურიშვილი, ისევ „სტუმარ-მასპინძლის“ მთავარი კონფლიქტის შესახებ, „ვაჟა-
ფშაველა 160 – თანამედროვე ინტერპრეტაციათა ცდანი“, 28.11.2022, თბილისი, 
საქართველო.

8. ლევან ბებურიშვილი, გალაკტიონის პოეზიის რეცეფცია XX საუკუნის 50-იანი წლების 
ლიტერატურულ კრიტიკაში/ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 146-ე წლისთავისადმი 
მიძღვნილი
სამეცნიერო კონფერენცია, 28.04.2022, თბილისი, საქართველო.
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XX საუკუნის 50-იანი წლები საეტაპო მნიშვნელობის პერიოდია საბჭოთა 
საზოგადოებრივი ცხოვრებისა და კულტურის ისტორიაში. ამ ათწლეულში ბევრად უფრო 
ინტენსიური გახდა ლიტერატურული პროცესი, ასპარეზზე გამოვიდნენ ახალი თაობის 
მწერლები და კრიტიკოსები, „დიდი ბელადის“ გარდაცვალების შემდეგ კი დადგა ე. წ. 
„დათბობის“ ხანა, რომელიც ლიტერატურისა და ხელოვნების სფეროში დიდი 
გარდატეხის დასაწყისად იქცა.
40-იანი წლების მიწურულს, გალაკტიონ ტაბიძის შემოქმედებაში, შეიძლება ითქვას, 
ახალი ეტაპი იწყება. ამ პერიოდში საბოლოოდ ფორმდება გალაკტიონის მეორე პოეტური 
რეფორმა. თვისებრივი სიახლე თვალსაჩინო ხდება როგორც თემატიკის, ასევე პოეტური 
სტილის სფეროში; პოეტის ყურადღების ცენტრში ექცევა ზნეობრივი პრობლემატიკა. მის 
პოეზიაში იჭრება ირონიულ-პაროდიული ნაკადი; იცვლება პოეტური ინტონაცია; საოცარ 
სისადავეს აღწევს გალაკტიონის პოეტური ენა. 
საინტერესოა, რამდენად შენიშნა ყოველივე ეს გალაკტიონის თანამედროვე 
ლიტერატურულმა კრიტიკამ და საერთოდ, რა პრობლემებით ინტერესდებოდა 50-იანი 
წლების გალაკტიონოლოგია.
მთლიანობაში, 50-იანი წლების გალაკტიონოლოგიაში რამდენიმე ძირითადი 
მიმართულება გამოიკვეთა:
პირველ ნაკადს ქმნის ოფიციალური საბჭოთა კრიტიკა (დ. ბენაშვილი, ს. ჭილაია, გ. 
ჯიბლაძე, ე. შუშანია, გ. მერკვილაძე და სხვ.), რომელიც სოციოლოგიზმის მეთოდზე 
დაყრდნობით განიხილავს გალაკტიონის შემოქმედებით ევოლუციას, უკავშირებს პოეტის 
პესიმისტურ განწყობილებებს პირველი რევოლუციის დამარცხებას და ცდილობს 
გალაკტიონი დასახოს იმთავითვე მებრძოლი, რევოლუციური სულისკვეთების მქონე 
პოეტად. 
მეორე მიმართულებას ქმნიან გალაკტიონის მოწინააღმდეგე პოეტები და მათი წრის 
კრიტიკოსები, რომლებიც კატეგორიულად უპირისპირდებიან საბჭოთა 
ლიტერატურათმცოდნეების მცდელობას, ჩამოშორდეს გალაკტიონს “დეკადენტისა” და 
„სიმბოლისტის“ წოდება. ისინი ხელიდან არ უშვებენ პოეტისათვის „ძველი ცოდვების“ 
შეხსენების შესაძლებლობას.
მესამე მიმართულებას ქმნიან ლიტერატურის ისტორიკოსები (მ. ებრალიძე, ქს. 
სიხარულიძე, გრ. კიკნაძე), რომლებიც თავიანთი კომპეტენციის შესაბამისად იკვლევენ 
გალაკტიონის ლიტერატურულ ტრადიციასთან დამოკიდებულების საკითხს (მ. 
ებრალიძე _ ძველ ქართულ ლიტერატურასთან, ქს. სიხარულიძე _ ფოლკლორთან, ხოლო 
გრ. კიკნაძე _ XIX საუკუნის ქართული ლირიკის ტრადიციებთან მიმართებით).
მეოთხე ნაკადად კი უნდა ვიგულვოთ ესეისტური კრიტიკა (თ. ჭილაძე, გ. ასათიანი, ა. 
გაწერელია). ეს წერილები შესრულებულია ესეისტური მანერით და თავისუფალია 
საბჭოთა ლიტერატურათმცოდნეობისათვის ასერიგად დამახასიათებელი 
ტრაფარეტულობისაგან. წერილების ავტორები წინდაწინ შემუშავებული თვალსაზრისით 
კი არ მიდიან ლიტერატურულ ფაქტთან, არამედ ტექსტებთან ცოცხალი, უშუალო 
მიმართების შედეგად აღძრულ შთაბეჭდილებებს გადმოგვცემენ. ამ ნაშრომთა საერთო 
მახასიათებელია ის, რომ მათ ავტორებს გალაკტიონის პოეზია, უპირველეს ყოვლისა, 
აინტერესებთ, როგორც ლიტერატურული ფენომენი და არა როგორც გარკვეული 
საზოგადოებრივი ცნობიერების ასახვის ფორმა. აღნიშნული  პუბლიკაციების კიდევ 
ერთი საერთო თავისებურება ისაა, რომ მათში ჩნდება არამხოლოდ გალაკტიონის 
პოეზიის, არამედ პოეტის ფსიქოტიპის დახასიათების მოთხოვნილებაც. ამ 
პუბლიკაციებში უკვე იგრძნობა ავტორთა ერთგვარი დისტანცირება შეფასების 
ობიექტისაგან, რაც იმით გამოიხატება, რომ კრიტიკოსები გალაკტიონის შემოქმედებას 
განიხილავენ არა როგორც მიმდინარე ლიტერატურული პროცესის ერთ-ერთ შენაკადს, 
არამედ როგორც უკვე ლიტერატურის ისტორიის კუთვნილებას, გალაკტიონს კი 
მიიჩნევენ რუსთველის, ილიას, აკაკისა და ვაჟას თანასწორ პოეტურ ფიგურად. ამ 
წერილების მიხედვით გალაკტიონი თანამედროვეობის ერთ-ერთ გამოჩენილ პოეტად კი 
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არ წარმოგვიდგება, არამედ შორეულ, მიუწვდომელ შემოქმედად, კლასიკოსად, რომელიც 
უკვე მითის ნაწილადაა ქცეული.

9. ლევან ბებურიშვილი, იაკობ გოგებაშვილი ქართული ბატონყმობის თავისებურებათა 
შესახებ, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი ქართველოლოგიური სამეცნიერო 
კონფერენცია,14.06.2022, თბილისი, საქართველო.

საუკუნეების განმავლობაში ბატონყმობა (ძველქართულად „უფალ-მონობა“, 
„პატრონყმობა“) ქვეყნის სოციალურ-პოლიტიკური მოწყობის საფუძველს წარმოადგენდა. 
თანამედროვე გადასახედიდან ძნელია, რაიმე პოზიტიური დავინახოთ ამ სოციალურ 
ინსტიტუტში, რომელიც ხშირად ხდებოდა ადამიანის ღირსებისა და საკუთრების 
ხელყოფის წინაპირობა. ქართველ მწერალთა არაერთი თხზულება მიეძღვნა ბატონყმობის 
მხილებას, თუმცა ამასთანავე, აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ მეცხრამეტე საუკუნის 
ქართველ კლასიკოსთაგან ზოგიერთი საგანგებოდ განასხვავებდა ბატონყმობის ქართულ 
და რუსულ მოდელებს. 
მაგ., ალექსანდრე ორბელიანი ამტკიცებდა, რომ ისტორიულად საქართველოში 
ბატონყმობას არ ჰქონია სასტიკი ფორმა და ძველად ღირსეულ ქართველთ მამაშვილური 
დამოკიდებულება ჰქონდათ ყმებისადმი. წერილში „უწინდელს დროს ბატონყმობა 
საქართველოში“ („ცისკარი“, 1859, # 11) ალექსანდრე ორბელიანი აღნიშნავს: 
„საქართველოში მებატონეთ ყმობა მონად (მონება მესმის მე, დაჩაგვრა) არ ითქმის. 
მართალია სიტყვა ყმობა იყო, მაგრამ საქმე მონებას არ აცხადებს... უწინდელს დროში, 
გარეშე კაცი იმას ეძებდა: მებატონე ვიშოვნო და იმას შევეხიზნოვო, ამისთვის, რომ 
მებატონე თავის ყმასა შვილსავით ყურს უგდებდა და შვილის მზგავსად გული სტკიოდა 
ყმისთვის“ (ორბელიანი 1859: 216).
ალ. ორბელიანის თქმით, ყმას ნებისმიერ დროს შეეძლო ბატონთან სტუმრობა, რჩევისა 
თუ სათხოვრისათვის მისვლა. ბატონი და ყმა ხშირად ერთად იყვნენ, ერთად 
სადილობდნენ, ერთმანეთზე ზრუნავდნენ, ჭირშიც და ლხინშიც ედგნენ ერთმანეთს 
გვერდით.
რა თქმა უნდა, ასეთი თვალსაზრისი დიდწილად რომანტიკულია (რის გამოც 
ალექსანდრე ორბელიანი საბჭოთა ისტორიოგრაფიისა და ლიტერატურათმცოდნეობის 
მიერ რეაქციონერად იყო გამოცხადებული), თუმცა უნდა აღინიშნოს ის გარემოება, რომ 
მსგავს თვალსაზრისს გამოთქვამენ არამხოლოდ ე. წ. „მამათა თაობის“ მწერლები, არამედ 
სამოციანელთა ისეთი თვალსაჩინო წარმომადგენლებიც, როგორებიც არიან აკაკი 
წერეთელი და იაკობ გოგებაშვილი.
აკაკი წერდა: „ამ უკანასკნელ დრომდი ბატონყმობას ისეთი ხასიათი არ ჰქონია 
საქართველოში, როგორც სხვაგან; ის იყო მხოლოდ ძმური, ერთმანეთთან უმფროს-
უმცროსული დამოკიდებულება... ბატონი მეგრულათ პატონია და ჭანურათ პატრონი. 
ცხადია, რომ აქ მხოლოდ ორი ასო „ტ“ და „რ“ არიან გადასმულ-გადმოსმული, თორემ ეს 
სიტყვები ერთად ნიშნავენ მზრუნველი, მფარველიო და არა უფალი, აგრეთვე ჩვენი 
ძირეული სიტყვა „ყმა“ არ ნიშნავს მონას. ე. ი. ყმაწვილი ანუ ახალგაზდა. რუსთველი 
ხშირათ ყმას ეძახის თვით ტარიელსა და ავთანდილსაც. ამნაირათ ბატონყმობა ნიშნავდა 
თანასწორ, ძმურ უფროს-უმცროსულ დამოკიდებულებას განაწილებას და არა ნაძალადევ 
მბრძანებლობას. და რუსთველსაც სწორეთ ამგვარადა აქვს გამოსახული“.
იაკობ გოგებაშვილიც ძალზე საინტერესო მოსაზრებას ავითარებს ამ საკითხის ირგვლივ. 
იგი მიუთითებს, რომ ჩვენს ქვეყანაში ბატონყმობას არ ჰქონია ისეთი სასტიკი ფორმა, 
როგორც რუსეთში, რადგან იქ ორ ფენას შორის იდგა „მესამე ძალა“ რეგულარული ჯარის 
სახით, რომელიც იყო ბატონთა იარაღი ყმების დასასჯელად, საქართველოში კი ასეთი 
შუამავალი რგოლი არ არსებულა. გლეხები უმრავლესობას შეადგენდნენ, 
თავადაზნაურობას კი მათი გარკვეული რიდი ჰქონდა ამ გარემოების გამო და გლეხებს 
ყველაფერს ვერ უბედავდა. რუსული მმართველობის დამყარების შემდეგ თავადებსა და 
გლეხებს შორის გაჩნდა ჯარი, რამაც გააღრმავა უფსკრული სოციალურ ფენებს შორის. 
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„ბატონყმობას სხვადასხვა ხასიათი ჰქონდა რუსეთსა და საქართველოში. რუსეთში 
არსებობდა მუდმივი ჯარი, რომელიც იცავდა თავისს ქვეყანას გარეშე მტრებისაგან და 
ბატონებსაც ეხმარებოდა, როცა გაბრაზებული ყმები ურჩობას გამოიჩენდნენ ხოლმე. 
საქართველოს მუდმივი ჯარი არა ჰყოლია. ჩვენს ქვეყანას უმთავრესად თვითონ გლეხობა 
იცავდა. რუსეთთან შეერთების შემდეგ ბატონყმობამ ჩვენში სხვა ხასიათი მიიღო. ჩვენის 
ქვეყნის დაცვა გარეშე მტრებისაგან იკისრა რუსის სამუდამო ჯარმა; ჩვენებურმა 
გლეხობამ ხელიდან გაუშვა თოფ-იარაღი და გადაეჩვია მის ხმარებასა. ბატონებსა და 
ყმებს შუა ჩამოდგა ახალი, მესამე ძალა - სამუდამო ჯარი და სარჩლი დაუწყო 
პირველებსა. ბატონებმა დიდი გული მოიცეს, შიში გლეხების უკმაყოფილებისა გაუქრათ 
და ბევრად მეტი სამსახური მოსთხოვეს მათ“ (გოგებაშვილი 1955: 401). ამასთანავე, იაკობ 
გოგებაშვილის თქმით, თუ ძველად ბატონები მარტივ ცხოვრებას მისდევდნენ და 
მცირედით კმაყოფილდებოდნენ, ახალ დროში მათი მოთხოვნილებები უფრო 
მრავალფეროვანი გახდა, რუსი არისტოკრატიის მიბაძვით მათ ფუფუნებით ცხოვრება 
დაიწყეს, რისი უზრუნველყოფაც გლეხს დააწვა კისრად და ამგვარად წახდა  ქართული 
ბატონყმობის ისტორიულად ჩამოყალიბებული, შედარებით ჰუმანური ხასიათი.

10. Eastern and Western Literary Paradigms in Georgian Romanticism,  XXIII International 
Comparative Literature Association Re–Imaginnig Literatures of The World: Global and Local, 
Mainstreams and Margins 28.07.2022, Tbilisi, Georgia.

თუ დასავლეთ ევროპელი და რუსი რომანტიკოსებისათვის აღმოსავლეთი უცხო, 
ეგზოტიკური სამყარო იყო, ქართველ რომანტიკოსთათვის აღმოსავლეთი მშობლიურ 
სივრცედ აღიქმებოდა. მეთექვსმეტე-მეთვრამეტე საუკუნეების ქართული მწერლობა 
აღმოსავლური ლიტერატურის (განსაკუთრებით – სპარსულის) მძლავრ ზეგავლენას 
განიცდიდა. აღმოსავლური გავლენა ქართულ რომანტიზმშიც შენარჩუნდა 
გარკვეულწილად.
პირველი თაობის ქართველ რომანტიკოსთა – ალექსანდრე ჭავჭავაძისა და გრიგოლ 
ორბალიანის – შემოქმედებაში, ერთი მხრივ, შენარჩუნებულია აღმოსავლური 
ლიტერატურისათვის დამახასიათებელი მჭევრმეტყველურობა, მხატვრული აზროვნება, 
მუდმივი, ზოგჯერ გაცვეთილი ტროპების გამოყენება (განსაკუთრებით – სატრფიალო 
პოეზიაში), თრობის კულტი. მეორე მხრივ, ამ პოეტთა შემოქმედებაში ჩნდება დასავლური 
ლიტერატურული ხედვის ნიშნები. ბუნების რომანტიკული აღქმა,  სიყვარულის 
რომანტიკული კონცეფცია. მკვიდრდება ახალი ლიტერატურული ჟანრები 
(ლიტერატურული გზავნილი, ლიტერატურული ზღაპარი, ლირიკული პოემა, 
ავტობიოგრაფიული ნარატივი).
მომდევნო თაობის რომანტიკოს პოეტთა (ნიკოლოზ ბარათაშვილი, ვახტანგ ორბელიანი) 
შემოქმედება კიდევ უფრო მეტადაა განტვირთული აღმოსავლური პოეტიკის 
ზეგავლენისაგან, თუმცა საბოლოო ჯამში ქართულ რომანტიზმში აღმოსავლური და 
დასავლური პარადიგმები მშვიდობიანად თანაარსებობენ გვერდიგვერდ.

 



თსუ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის სამეცნიერო-
სტრუქტურული ერთეულის - ლიტერატურის თეორიისა და კომპარატივისტიკის 

განყოფილების
2022 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული 
სამეცნიერო-კვლევითიპროექტების ჩამონათვალი:
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 
მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. ლიტერატურული ჟანრები — ლიტერატურის თეორია
პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
2020-2022

2. ლიტერატურის თეორიის ქრესტომათია IV (2018-მიმდინარე)

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. რუსუდან ცანავა — შემსრულებელი
არჩილ წერედიანი — შემსრულებელი
ირაკლი კენჭოშვილი — შემსრულებელი
მაკა ელბაქიძე — შემსრულებელი
მაია ნაჭყებია — შემსრულებელი
რამაზ ჭილაია — შემსრულებელი
ირმა რატიანი — ხელმძღვანელი
გაგა ლომიძე — ხელმძღვანელი
კონსტანტინე ბრეგაძე — შემსრულებელი
შორენა შამანაძე — შემსრულებელი
ირაკლი ხვედელიძე — შემსრულებელი
ივანე ამირხანაშვილი — შემსრულებელი
სოლომონ ტაბუცაძე — შემსრულებელი
თათია ობოლაძე — შემსრულებელი
ლევან გელაშვილი — შემსრულებელი
თამარ ბარბაქაძე — შემსრულებელი
გუბაზ ლეთოდიანი — შემსრულებელი

2. თამარ  ნუცუბიძე— შემსრულებელი
მაია ნაჭყებია— შემსრულებელი
შორენა შამანაძე— შემსრულებელი
თამარ ლომიძე — შემსრულებელი
არჩილ წერედიანი — შემსრულებელი
კონსტანტინე ბრეგაძე — შემსრულებელი
თათია ობოლაძე — შემსრულებელი
გაგა ლომიძე — ხელმძღვანელი
ნინო გაგოშაშვილი — შემსრულებელი
რუსუდან თურნავა — შემსრულებელი
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2.პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებულისამეცნიერო-კვლევითიპროექტების 
შესრულების შედეგები
2.1.
1) 
გარდამავალი(მრავალწლიანი)პროექტისდასახელებამეცნიერებისდარგისადასამეცნიერომ
იმართულებისმითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. ლიტერატურის თეორია, ლიტერატურათმცოდნეობა, 2018-მიმდინარე

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

 თამარ ნუცუბიძე— შემსრულებელი
მაია ნაჭყებია — შემსრულებელი
შორენა შამანაძე — შემსრულებელი
თამარ ლომიძე — შემსრულებელი
არჩილ წერედიანი — შემსრულებელი
კონსტანტინე ბრეგაძე — შემსრულებელი
თათია ობოლაძე — შემსრულებელი
გაგა ლომიძე — ხელმძღვანელი
ნინო გაგოშაშვილი — შემსრულებელი
რუსუდან თურნავა — შემსრულებელი

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული 
და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

2.2. კვლევითი სამუშაო, რომელიც მოიცავს პერიოდს 2018-დან 2023 წლამდე, 
ითვალისწინებს ლიტერატურის თეორიის ქრესტომათიის ორი წიგნის გამოცემას. ერთი 
წიგნის გამოცემა ნავარაუდევია 2022 წელს. ამჟამად მზადაა შემდეგი ტექსტები: მიშელ 
ფუკოს „ცინიკოსები და მათი ხერხები“, ვიაჩესლავ ივანოვის „ცივი და ცხელი 
კულტურების ანთროპოლოგიური თეორიები“, ი. ილინის „კულტურული არაცნობიერი“, 
თეოდორ ადორნოს „მხატვრული ნაწარმოების თეორიისთვის“, მ. ლ. გასპაროვის 
„ევროპული ლექსის ისტორიის ნარკვევი“, გასტონ ბაშლარის „წამიერება პოეტური და 
წამიერება მეტაფიზიკური“, ჟერარ ჟენეტის „თხრობის საზღვრები“ და „ნიშანთა 
შიდაპირი“, სიუზან ზონტაგის „გეორგ ლუკაჩის ლიტერატურული კრიტიკა“, ფორმანის 
„მითოლოგიური კრიტიკა“. რედაქტირებას საჭიროებს: გვატარის და დელიოზის „ათასი 
პლატო“, ალენ რობ-გრიიეს „რა შემოგვრჩა „ახალირომანიდან?“, ჟილბერ დიურანის 
„ლიტერატურული წარმოსახვა და მითოკრიტიკის ძირითადი ცნებები“, ი. ილინის 
„ნეობაროკო“. ითარგმნება შემდეგი ტექსტები: კლოდ ლევი სტროსის და რომან 
იაკობსონის „ბოდლერის „კატების“ ანალიზი“, მიხაილ ბახტინის „ქრონოტოპი“, ვალტერ 
ბენიამინის „ბოდლერი“, გეორგ ლუკაჩის „მარქსის და ენგელსის ნაშრომები ესთეტიკის 
შესახებ“, თეოდორ ადორნოს „სტილი“, როლან ბარტის „ედგარ პოს ერთი ნოველის 
შესახებ“, მიშელ ფუკოს „შეშლილობის ისტორია“, ცვეტან ტოდოროვის „ფანტასტიკა“, 
ნორთროპ ფრაის „კრიტიკის ანატომიის“ ერთი თავი.

1) დასრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები

ლიტერატურის თეორია, ლიტერატურათმცოდნეობა, 2020-2022
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2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
რუსუდან ცანავა — შემსრულებელი
არჩილ წერედიანი — შემსრულებელი
ირაკლი კენჭოშვილი — შემსრულებელი
მაკა ელბაქიძე — შემსრულებელი
მაია ნაჭყებია — შემსრულებელი
რამაზ ჭილაია — შემსრულებელი
ირმა რატიანი — ხელმძღვანელი
გაგა ლომიძე — ხელმძღვანელი
კონსტანტინე ბრეგაძე — შემსრულებელი
შორენა შამანაძე — შემსრულებელი
ირაკლი ხვედელიძე — შემსრულებელი
ივანე ამირხანაშვილი — შემსრულებელი
სოლომონ ტაბუცაძე — შემსრულებელი
თათია ობოლაძე — შემსრულებელი
ლევან გელაშვილი — შემსრულებელი
თამარ ბარბაქაძე — შემსრულებელი
გუბაზ ლეთოდიანი — შემსრულებელი

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

1.სამუშაო დაიწყო 2020 წელს და წელს უკვე გამოსაცემად მზადაა. პროექტი 
ითვალისწინებდა ლიტერატურული ჟანრების შესახებ კრებულის მომზადებას. საქმე ისაა, 
რომ ამგვარი კრებული უმაღლესი სასწავლებლებისთვის არ არსებობდა ერთიანად 
თავმოყრილი სახით და პროფესორებს უწევდათ სხვადასხვა წიგნით და უცხოენოვანი 
ლიტერატურით ხელმძღვანელობა. უკვე გამოსაცემად მომზადდა პირველი გამოცემა, 
რომლის შევსებული გამოცემის მომზადებაც დაგეგმილია მომავალ წელს. მიმდინარე 
გამოცემა აერთიანებს შემდეგ საკითხებს: ეპოსი და დიდი ეპიკური ჟანრები: ანტიკური 
ეპოსი, ანტიკური რომანი, პიკარესკული რომანი, სარაინდო რომანი, ბაროკოს რომანი, 
სენტიმენტალური რომანი, ანტიუტოპიური რომანი, რეალისტური რომანი, კლასიკური 
და პოსტმოდერნისტული რომანი, საოჯახო რომანი, ავტობიოგრაფიული რომანი. 
საშუალო და მცირე ეპიკური ჟანრები: ნოველა, აგიოგრაფიული პროზა, ესეი, მინიატურა, 
ესკიზი, ლიტერატურული ზღაპარი, ფენტეზი, სამეცნიერო ფანტასტიკა. დრამა და 
დრამატული ჟანრები: ტრაგედია, კომედია, აბსურდის დრამა. ლირიკა და ლირიკული 
ჟანრები: მცირე ლირიკული ჟანრები, ეპიკური ჟანრები, პოემა, ბალადა, ლექსი პროზად, 
კონკრეტული პოეზია, ფიგურული ლექსი, გაბაასება, ვერლიბრი. 
2. აღნიშნული გამოცემა უკიდურესად დროული იქნება უმაღლესი სასწავლებლების 
პროფესორებისა და სტუდენტებისთვის და სახელმძღანელოს ფუნქციას შეასრულებს. 
პროექტის გამოცემა დაგეგმილია 2023 წელს.

3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 
გრანტითდაფინანსებულისამეცნიერო-კვლევითიპროექტები

3.2.
1) დასრულებული(მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის 
დაწყებისა და დამთავრების წლები
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1. მემარცხენე მწერლობის ფორმირება საქართველოში (მე-19-მე-20 საუკუნეების 
მიჯნაზე), #FR-18-17206
2. 2019-2022

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

გაგა ლომიძე (ხელმძღვანელი)
მარიამ გიორგაშვილი (კოორდინატორი)
ირინე მოდებაძე (ძირითადი პერსონალი)
თამარ ციციშილი (ძირითადი პერსონალი)
სოლომონ ტაბუცაძე (ძირითადი პერსონალი)

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

იდეოლოგიურად ანგაჟირებული საბჭოური კვლევების ფონზე დამახინჯებული იყო 
ცალკეული ლიტერატურული დაჯგუფებების და მხატვრულ-ესთეტიკური მოვლენებისა 
დაფაქტების მეცნიერული შესწავლა. მათ შორის იყო მე-19 საუკუნის ქართული 
მემარცხენე მწერლობაც. სწორედ ამ ინტერპრეტაციული ხარვეზის გამოსწორებას 
ემსახურებოდაწარმოდგენილი პროექტი. პროექტის ფარგლებში პირველად დამუშავდა: 
ხალხოსნური მოძრაობის განვითარების გზასაქართველოში, ქართველი ხალხოსნების 
პოლიტიკური და სოციალური შეხედულებები, მათი მსოფლმხედველობითი მიმართება 
რუსულ „ნაროდნიკობასთან“; ქართველი ხალხოსნების მიმართება მათ თანამედროვე 
ევროპულ სივრცეში შემუშავებულ კულტურულ, საზოგადოებრივ, სოციალურ და 
პოლიტიკურ ღირებულებებთან (ეს ასპექტი არასოდეს დამუშავებულა საბჭოთა კრიტიკის 
სფეროში); ნაციონალური საკითხის ადგილი ქართველხალხოსან მწერალთა 
პუბლიცისტიკასა და მემუარულ მწერლობაში; ქართველი ხალხოსანი მწერლების 
ესთეტიკური პლატფორმა: ახალი ლიტერატურული ტრადიციების შექმნა დაახალი 
მხატვრული გემოვნების ჩამოყალიბება, მათი შემოქმედების აქტუალობა ქართული 
იდენტობის გადარჩენისა და საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბების საქმეში; 
გენდერული
თემა — ერთ-ერთი სრულიად ახალი დისკურსია ქართველი ხალხოსნების მწერლობაში. 
ქალთა ემანსიპაციის საკითხი პირველად სწორედ ხალხოსნურ ლიტერატურაში 
გამოიკვეთა.
2. პროექტის შედეგი და ეფექტი:
პროექტის ფარგლებში მომზადდა ორტომეული კრებული — პირველი აერთიანებს 
პროექტის ფარგლებში განხორციელებულ კვლევებს (ვრცელი ინგლისური 
რეზიუმეებით), მეორე ტომში თავმოყრილია აღნიშნული პერიოდის მოღვაწეთა 
ანთოლოგიური ხასიათის ნაშრომები და უნიკალური ფოტომასალა საქართველოს 
სხვადასხვა ქალაქში დაცული არქივებიდან თუ მუზეუმებიდან.
საგულისხმოა, რომ განხორციელებული საგრანტო პროექტის ფარგლებში, ჯგუფის 
ძირითადმა წევრმა, ირაკლი ხვედელიძემ, იმუშავა მემარცხენე მწერლების 
ავტობიოგრაფიულ ნაწერებზე. კვლევისთვის გამოყენებულ იქნა ავტობიოგრაფიული 
მეხსიერებისა და კოგნიტური მეცნიერებების უახლესი სამეცნიერო ცოდნა.
პროექტის ფარგლებში, უცხოელი კონსულტანტის, ოლჰა ჩერვინსკას მიერ, პირველად 
იქნა წარმოდგენილი ჩვენს სივრცეში ალოტროპიის მეთოდი, რომელიც ლიტერატურული
ტექსტების თუ სოციო-კულტურული მოვლენების განხილვას ბიოლოგიაში მიღებული 
ტერმინის, ალოტროპიის ანალოგიით.
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პროექტის ფარგლებში ჩვენი პროექტის არსი გავაცანით უკრაინელ კოლეგებს. 
კოლეგებთან ურთიერთობა გრძელდება და ვფიქრობთ ერთობლივი პროექტის 
მომზადებას.
3. განხორციელებული პროექტის გავლენა მიმართულების სფეროზე ან მის 
განვითარებაზე: საქართველოში XIX საუკუნის 70-იან, 80-იან წლებში იცვლება 
პოლიტიკურ-ეკონომიური და
სოციო-კულტურული კონტექსტი. მნიშვნელოვანმა ისტორიულმა და ეკონომიურმა 
ძვრებმა დიდი გარდატეხა მოახდინა საქართველოს სოციო-კულტურულ სივრცეში. 
იწყება ახალი
სოციალური რღვევის ეტაპი, რომელმაც ახალ სოციალურ გადანაცვლებასა და ახალი 
ფორმაციების შექმნას ჩაუყარა საფუძველი. საზოგადოებრივი აზროვნების ამა თუ იმ
მიმდინარეობას, როგორც წესი, დროის მოთხოვნა წარმოშობს. თავად ეს მოთხოვნები კი 
საზოგადოების მომწიფების დონით, მისი განვითარების ხარისხით და ისტორიული 
აუცილებლობით არის განპირობებული. XIX საუკუნის 70-იანი წლებიდან 
საქართველოში, ისევე როგორც რუსეთში ცოტა უფრო ადრე, დაიწყო რადიკალურად 
მოაზროვნე დაჯგუფების, ხალხოსნების ფორმირება. ხალხოსნური მწერლობა და 
დისკურსი კი XIX
საუკუნის ქართული მემარცხენე მწერლობის ერთერთი მნიშვნელოვანი დაჯგუფებაა.
დეტალურად შევისწავლეთ იმ პერიოდის ქართული ხალხოსნური კრიტიკა თუ 
მხატვრული შემოქმედება, საარქივო მასალები და ის მასალები, რომელიც დღემდე არ 
ყოფილა
გაშუქებული, ქართული და რუსული ხალხოსნური მწერლობისა და კრიტიკის 
დამოკიდებულება. ასევე, ცალკე ყურადღება დაეთმო 1860-იანელებსა და ხალხოსნებს 
შორის დამოკიდებულებას, რომელიც ახალ შესწავლას, მიდგომასა და დამუშავებას 
საჭიროებდა, რაც აქამდე არ მომხდარა.
პროექტის შედეგად ტერმინის რევიზია მოხდა, ე.წ. ხალხოსნური ლიტერატურა ამ 
პერიოდის მემარცხენე ლიტერატურის კონტექსტში მოთავსდა, რეალისტური 
ლიტერატურის
ფარგლებში. მიღებული შედეგი განსაკუთრებით სასარგებლო იქნება აღნიშნული 
პერიოდით დაინტერესებული მკვლევრებისთვის, რომლებიც კვლევებთან ერთად ჯერ
გამოუქვეყნებელ მასალას და ამ მასალის ანალიზს იხილავენ. ასევე, პროექტის შედეგად 
მომზადებული წიგნები გამოიყენება უმაღლესი სასწავლებლების ჰუმანიტარულ 
ფაკულტეტებზე.
აღნიშნული კვლევა მნიშვნელოვან მყისიერ გავლენას მოახდენს სამეცნიერო გარემოზე, 
ასევე სასწავლო პროცესში ტენდენციების გადააზრებაზე.

გაგა ლომიძე

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო 
კოდი DOI (არსებობის შემთხვევაში); ჟურნალის/კრებულის დასახელება და 
ნომერი/ტომი; გამოცემისადგილი, გამომცემლობა; გვერდებისრაოდენობა

1. მემარცხენე მწერლობის ფორმირება საქართველოში (მე-19-მე-20 საუკუნეების მიჯნაზე) 
(ტ. I), გამომცემლობა მწიგნობარი, თბილისი, 2022
ISBN 978-9941-498-82-4
ქართული მწერლობა სოციალურ-პოლიტიკური პარადიგმების ცვლილებების 
გზაჯვარედინზე („ქრისტინე", „პირველინაბიჯი") (გვ. 194-232)
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2. გალაკტიონოლოგია IX, ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა, თბილისი, 2022
ISBN 978-9941
გალაკტიონის რუსთაველი (გვ. 90-111)

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.       ეგნატე ნინოშვილი თავის ტექსტებში განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს სიზმრებზე: 
„ე. ნინოშვილი ხშირად მიმართავს სიზმრის გამოყენებას, როგორც მხატვრულ ხერხს. ამის
 მაგალითს ვხედავთ „ჩვენი ქვეყნის რაინდში“, „ქრისტინეში“, „მოსე მწერალში“, 
„განკარგულებაში“, „ცოლსა და ქმარში“, „პარტახში“, „სოფლის გმირებში“ და რომანში — 
„ჯანყი გურიაში“. ე. ნინოშვილის ნაწარმოებებში სიზმარი არ წარმოადგენს მხოლოდ და მ
ხოლოდ ბედისწერის მიერ დათქმული მოსალოდნელი უბედურებისა თუ ბედნიერების უ
ცილობელ წინაგრძნობას. ავტორი მიმართავს სიზმარს, როგორც ლიტერატურულ ხერხს, 
ნაწარმოებში მოთხრობილი ამბის გასაძლიერებლად, გმირის შინაგანი სულიერი ღელვის 
გადმოსაცემად.“ ცხადია, ნინოშვილთან სიზმარს „გმირის შინაგანი სულიერი ღელვის გად
მოცემის“ ფუნქციაც აკისრია, მაგრამ ამავე დროს, ის პერსონაჟის ქვეცნობიერ პროცესებს წ
ინა პლანზე წამოწევს, რაც მოგვიანებით მოდერნიზმის პოეტიკის ერთ-
ერთ ნიშნად იქცევა. ჯორჯ ჰენრი ლუისის ფსიქოლოგიური ხასიათის წიგნში „ძილი და ს
იზმარი“ 
(1859), რომელიც  ეგნატე ნინოშვილის პერიოდში საკმაო პოპულარობით სარგებლობდა, ა
სეთ რამეს ვკითხულობთ: 
„არსებობს ერთი ქალბატონის მიერ მოთხრობილი ამბავი, რომელსაც ესიზმრა, რომ მსახუ
რი მასთან მოსაკლავად მივიდა. შეშინებულმა ქალმა მაშინვე გაახილა თვალი და საწოლთ
ან დაინახა მსახური დანით ხელში! ეს შეიძლება იმით აიხსნას, რომ ქალმა, ალბათ, ნაბიჯე
ბის და კიბეების ჭრიალის, ან კარის გაღების ხმა გაიგონა.. და ქალმა შეიძლება იგრძნო (შე
საძლოა, ეს აზრი მისთვის არც აქამდე ყოფილა უცხო), რომ მსახური მოკვლას უპირებდა“.
 ლუისის მოთხრობილ ისტორიაში არაცნობიერის ფაქტორი მნიშვნელოვანია. ვფიქრობთ, 
მხატვრულთან ერთად, ამგვარი შინაგანი ფსიქოლოგიური დატვირთვა უნდა ჰქონდეს სი
ზმრებს ნინოშვილის შემოქმედებაშიც და კონკრეტულად მოთხრობაში „ქრისტინე“; სიზმ
რებს, რომლებიც ხშირად წინასწარმეტყველურია და პერსონაჟებს მოსალოდნელ განსაცდ
ელზე მიანიშნებს. გიორგი წერეთლის რომანის „პირველი 
ნაბიჯი“ ქსოვილი რეალისტური რომანისთვის დამახასიათებელი რამდენიმე თვალსაზრი
სით განხილვის საშუალებას გვაძლევს:
2.       ფსიქოლოგიზმი —
 პიროვნების შინაგანი სამყაროთი დაინტერესება, რადგან ამ დროს ეყრება საფუძველი ფს
იქოლოგიას, როგორც დისციპლინას;
3.       პოეტიკის დონეზე, რეალიზმის ლიტერატურაში სინამდვილის და სიზმრის დაპირი
სპირება. სიზმრები ხშირად გვხვდება წერეთლის რომანში, როგორც დოესტოევსკისთან;
4.       რეალიზმისთვის მნიშვნელოვანია ტიპის, ტიპური გარემოს და, ზოგადად, ტიპურობ
ის საკითხი;
5.       რეალიზმი, როგორც რომანტიზმზე რეაქცია, მისი ტყუპისცალი, მონეტის მეორე მხა
რე;
6.       რეალიზმის დროს ეყრება საფუძველი მარქსიზმს და ამიტომაც ვინაიდან ის ითვალი
სწინებს ახალი ადამიანის ფორმირებას, განათლების საკითხს განსაკუთრებული მნიშვნე
ლობა ენიჭება, რადგანაც ახალ რეალობას სხვანაირად განათლებული ადამიანები ჭირდებ
ა;
7.       რეალისტური პროზისთვის მნიშვნელოვანია საშუალო ფენის ადამიანების შემოყვან
ა ტექსტში. ისინი მთავარი პერსონაჟები ხდებიან;
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8.       რეალისტური ლიტერატურისთვის მნიშვნელოვანია პრესა და ხშირად რეალისტურ
ი რომანები კრიმინალური ქრონიკების საფუძველზე იქმნება.
რეალისტურ რომანში ავტორები ცდილობენ, სიღრმისეულად ჩაწვდნენ პერსონაჟის ფსიქ
ოლოგიურ სამყაროს, მათი მოქმედების მოტივაციას, მოქმედებებს და ემოციებს. რეალიზმ
ისთვის მნიშვნელოვანია ცხოვრება, საზოგადოება და სამყარო. ამაში არის, ალბათ, გარკვე
ული ლოგიკა, რომ რეალიზმის გაჩენასთან ერთად, ფსიქოლოგია, როგორც დისციპლინა ყ
ალიბდება. მე-
19 საუკუნის ბოლოს ფროიდი არაცნობიერის, სიზმრების და პიროვნების ბუნებაში არსებ
ული რეპრესირებული სურვილების შესახებ წერდა. ამ პერიოდის და უფრო ადრინდელი 
ხანის მწერლები დაინტერესებული იყვნენ ფსიქოლოგიით. ამით აიხსნება რეალიზმის ყუ
რადღება პერსონაჟის შინაგანი სამყაროს მიმართ. 
„პირველ ნაბიჯში“ უხვადაა წარმოჩენილი პერსონაჟების შინაგანი სამყარო, მათი ფიქრები
, სადაც მთხრობელი ხან ყოვლისმცოდნე ავტორის, ხან —
 შეზღუდული ინფორმაციის მქონე დამკვირვებლის სახით წარმოგვიდგება.
 
2. ბორხესი ერთ-
ერთ თავის ლოგიკურ პარადოქსში, რომელსაც გვთავაზობს ესსეში „კაფკა და მისი წინამო
რბედნი“, კაფკას ნააზრევს და ტექსტებს წინამორბედების —
 ძენონის თუ სხვათა ტექსტების მეშვეობით კითხულობს და ცდილობს დაამტკიცოს, რომ 
გვიანდელი პერიოდის ავტორის ინტერპრეტაცია შესაძლებელია წინამორბედების საშუა
ლებით. ანალოგიურ ოპერაციას გვთავაზობს გალაკტიონ ტაბიძეც რამდენიმე შემთხვევაშ
ი რუსთაველთან, როგორც თავის იდეურ წინამორბედთან, მიმართებაში. გალაკტიონი არა
ერთ ლექსში უსვამს ხაზს კავშირს რუსთაველთან, როგორც თავის უშუალო წინაპართან, 
როგორც, მაგალითად, ლექსში „თენდება.. გათენდა!“: 
„მე შოთას ვიცნობ ძალიან ახლოს“. სხვაგან ასეთ სტრიქონებს ვხვდებით: 
„რუსთაველი მახსოვს ბავშვი, / ოცნებობდა ოქროს ნავში“ 
(„მთვარის ნაამბობიდან“). აქ თითქოს დროითი კოორდინატები გაუქმებულია და შექმნი
ლია ზედროული პერსპექტივა. ამ უკანასკნელ ლექსს მოგვიანებით კიდევ დავუბრუნდებ
ით.
ის, რომ რუსთაველს გალაკტიონისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა, თავს მი
ს მემკვიდრედ თვლიდა და ერთგვარ საკულტო ფიგურად, გზამკვლევად ესახებოდა, არაე
რთხელ დასტურდება მის პოეტურ ნამუშევრებში. ლექსში „კოსმიური ორკესტრი“ 
(1926), რომელშიც სიტყვა „მსოფლიო“ ბევრჯერ მეორდება, წარმოდგენილია გლობალიზე
ბული სამყაროს სურათი —
 ერთგვარი მომავალი, სადაც რუსთაველს ცივილიზებული მსოფილოს კონტექსტში ხედა
ვს და თავისი მსოფლმხედველობით და მასშტაბით საქართველოს სავიზიტო ბარათად იქ
ცევა: „ყველა სახელებში მხოლოდ რუსთაველი / იხსნის განსაცდელით მრავალ საუკუნეს, 
/ იგი უძლევია და მზის ის თაველი, 
/ რომელს მონობისთვის გზა ვერ გაუღუნეს.“ ამ ლექსის აპოკალიფსურ სურათში („მსოფლ
იო ნგრევათა კვლავ მოწმე გავხდებით“), მსოფლიო გადალაგების და ახალი წესრიგის პირ
ობებში, რუსთაველი ბაირონის, შელის, დანტეს, ედგარ პოს და ბოდლერის გვერდით იკავ
ებს საპატიო ადგილს.
 
6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება 
და  ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით (არსებობის 
შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
 
1. Voyager, I, ინდიგო, თბილისი, 2022
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სათავგადასავლო ლიტერატურის დინამიკა
 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
 ბოლოდროინდელმა კვლევებმა აჩვენა, რომ თინეიჯერებისთვის განსაკუთრებით მიმზი
დველია ლიტერატურა, სადაც მათთვის აქტუალური პრობლემებია განხილული —
 მაგალითად, ისეთი წიგნი, როგორიცაა სტივენ ჩბოსკის „მარტოსულობის უპირატესობან
ი“, თავისი ზრდასრულობის ასაკში შესვლის პრობლემებით, პირველი პაემანით, სექსით 
და ნარკოტიკებით.
როგორც სპეციალიტები ამბობენ, კორონავირუსმა გარკვეუწილად შეცვალა წიგნისადმი დ
ამოკიდებულება და დღესდღეობით თაობა Y და Z გაცილებით მეტს კითხულობს, ვიდრე 
აქამდე კითხულობდნენ მოზარდები უკანასკნელ ათწლეულებში. თუმცა, წიგნებისადმი ი
ნტერესი მაინც კრიზისში რჩება. მე-20 საუკუნის ბოლოს და 21-
ე საუკუნის დასაწყისში წიგნი თუკი არ ჩაანაცვლა, ყოველ შემთხვევაში, მას სერიოზული 
კონკურენცია გაუწია კინომ და ანიმემ. ამას ემატება გაჯეტებზე დამოკიდებულება, რომე
ლიც უზარმაზარ ინფორმაციასთან ერთად, ახალგაზრდა მკითხველებს წიგნებს სხვადასხ
ვა ფორმატში სთავაზობს —
 ციფრულით დაწყებული აუდიოთი დამთავრებული. კონკურენციის თვალსაზრისით, ამ 
ეტაპზე აღორძინების ფაზაში მაინც თამაშებია, რომლებიც დღესდღეობით უკვე წიგნსაც ა
ერთიანებს, კინოს ელემენტებსაც და თამაშსაც და სამომავლოდ უდიდესი პოტენციალი აქ
ვს —
 მათ შორის საგანმანათლებლო სფეროშიც, რადგან უკვე დიდი ხნის წინ თქვეს, რომ თამაშ
ი ადამიანის თანდაყოლილი თვისებაა.
 
 
8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგი
ლი

1. XXIII Congress Of The ICLA • შედარებითი ლიტერატურის მსოფლიო XXIII კონგრესი, 
თბილისი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, 24-29 ივლისი, 
2020
კულტურის პოლიტიკა და შედარებითი ლიტერატურის შესწავლა
 
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში ან 
სხვა გამოცემაში არ გამოქვეყნებულა)
 
8. 2. უცხოეთში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგი
ლი
 
1. XVIII International Conference in Literary Studies - 
ლიტერატურათმცოდნეობის XVIII საერთაშორისო კონფერენცია, Yuriy Fedkovych 
Chernivtsi National University, ჩერნოვცის ნაციონალური უნივერსიტეტი, უკრაინა, 25 
ნოემბერი, 2022
 

Prohibited literature (აკრძალული ლიტერატურა)
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მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში ან 
სხვა გამოცემაში არ გამოქვეყნებულა)

სულ რამდენიმე ძირითადი მიზეზი არსებობს, რის გამოც ლიტერატურულ
ნაწარმოებებს ან, ზოგადად, ხელოვნების ნიმუშებს კრძალავენ. მოტივები, არსებითად,
სექსუალური, რელიგიური, პოლიტიკური ან ზნეობრივი ხასიათისაა. მაგრამ მოტივი,
როგორც ასეთი, ცვალებად კატეგორიას ეკუთვნის - ვერცერთ მოტივზე ვერ ვიტყვით,
რომ ის უნივერსალურია და დროისა და სივრცის - ან უფრო ზუსტად, ეპოქის და
ქვეყნების - მიხედვით არ იცვლება. ვისაც ამ საკითხზე უფიქრია, თავისთავად ცხადი
იქნება, რომ დროისმიერი კატეგორიები ყოველთვის ცვალებადია. მიშელ ფუკომ უკვე
გვითხრა, რომ შეშლილის და არანორმატიულის ცნებები სხვადასხვა ხანაში, სხვადასხვა
ქვეყნისა და ხელისუფლების პირობებში, მუდმივად იცვლება. თითქოს ამით იმაზე
მიანიშნებდა, რასაც ანტიკურ ხანაში პლატონი ამბობდა - რომ არსებობს მატერიალური,
ხილული სამყარო, სადაც ყველაფერი ცვალებადია; და, მეორე მხრივ, არსებობს იდეათა
სამყარო, სადაც ყველაფერი მყარი და უცვლელია.
საქართველოში აკრძალვები არასოდეს უკვირდათ - არც დღეს და მით უმეტეს, არც
საბჭოთა ხანაში, ღია დიქტატურის პირობებში, სადაც თავისუფლების ოდნავი
ელემენტის მქონე ხელოვნებაც კი იკრძალებოდა. ამიტომაც გაჩნდა ე.წ. „სამიზდატის“,
ანუ „თვითგამოცემის“ წესით გამოშვებული წიგნები. ამ ტერმინის რუსულენოვანი
წარმოშობაც - დღეს უკვე არარსებულ ქვეყანაზე - საბჭოთა კავშირზე მიგვითითებს.
დღესაც მახსოვს საბეჭდ მანქანაზე გადაბეჭდილი და კუსტარულად აკინძული წიგნები
- სახარებით დაწყებული, ნიცშეთი თუ გრიგოლ რობაქიძის ტექსტებით
დამთავრებული. ცენზურის პირობებში, ამიტომაც ვერ გამოქვეყნდა ბევრი ნაწარმოები,
მათ შორის გალატკიონი ტაბიძის ლექსი სტალინზე, რომელშიც „ბელადი“ ჯალათთან
არის გაიგივებული და რიტორიკულ კითხვას, თუ ვინ არის ეს კაცი, ასეთი პასუხი
მოსდევს: „სტალინია - სამშობლო სისხლისფრად რომ მოხატა, სტალინია, ქართველ ერს
სული რომ ამოხადა“.

ირმა რატიანი

სტატიები 

1. „ილია ჭავჭავაძე - ევროპული ღირებულებების ქომაგი“ - ილია ჭავჭავაძე 
და ევროპული ღრებულებები. თბილისი, გამომცემლობა „მწიგნობარი. 
2022. გვ. 5-11 -სამეცნიერო წიგნი (თემატური სტატიების კრებული) -ISBN: 
97    978-9941-      503- 63-4  

მოკლე ანოტაცია:

ილია ჭავჭავაძე მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში შემოიჭრა ქართულ საზოგადოებრივ და 
სამწერლო ასპარეზზე და იმთავითვე მიიქცია საყოველთაო ყურადღება, წერილით - 
„ორიოდე სიტყვა თავად რევაზ შალვას ძის ერისთავის მიერ კოზლოვითგან „შეშლილის“ 
თარგმანზედა“. ეს იყო პირველი მწვავე პუბლიცისტური წერილი, მიმართული რუსეთის 
გუბერნიად ქცეულ საქართველოში გამეფებული უძრაობის, ჩამორჩენილობისა და 
კონსერვატიული ხედვის წინააღმდეგ. სრულიად ახალგაზრდა ილია ჭავჭავაძემ ნათლად 
დაინახა ქართული საზოგადოების გამოფხიზლების გარდაუვალი საჭიროება და 
ცხივრების ბოლომდე ამ გზის ერთგული დარჩა. მისი მოღწვაწეობის უმთავრეს 



10

10

ორიენტირად საქართველოს სამსახური, ეროვნული ცნობიერების აღორძინება, ქვეყნის 
პროგრესული პოლიტიკურ-ეკონომიკური კურსის განსაზღვრა და ევროპული 
ღირებულებების დამკვიდრება იქცა.

2. „ილია ჭავჭავაძე და მკითხველის ფენომენი: კომუნიკაცია ევროპული 
რეალიზმის ჭრილში“ - - ილია ჭავჭავაძე და ევროპული ღრებულებები. 
თბილისი, გამომცემლობა „მწიგნობარი. 2022. გვ. 133- 150 -სამეცნიერო 
წიგნი (თემატური სტატიების კრებული) -ISBN: 97    978-9941-      503- 63-4  

მოკლე ანოტაცია:

რეალიზმის ლიტერატურული სკოლა ხაზგასმული ყურადღებით მოეკიდა 
ავტორისა და მკითხველის ურთიერთმიმართების საკითხს. რეალისტური ლიტერატურის 
წიაღში ავტორი და ავტორისეული ქრონოტოპი გვევლინება თხრობის კომპოზიციური და 
დრო-სივრცული ორიენტაციის ღერძად.  ავტორი მიმართავს მკითხველს, უხსნის, 
განუმარტავს, ეკითხება, პასუხობს, უმტკიცებს, ანუ, საკმაოდ მწირედ უტოვებს, იზერის 
ტერმინი რომ მოვიშველიოთ, „ბუნდოვან ადგილებს“ თუ „ტექსტუალურ 
გაურკვევლობებს“, რომლებიც უნდა შეავსოს ან თავსატეხებივით ამოხსნას მკითხველმა. 
სხვადასხვა ისტორიული და სოციოკულტურული კონტექსტის მკითხველი 
სხვადასხვაგვარად ერთვება ტექსტში და აღქმის პროცესი ინდივიდუალური აქტის სახეს 
იძენს. მე-19 საუკუნის რეალისტური ლიტერატურა, რომელიც ოსტატურად იყენებს 
ტექსტს სოციალ-ეროვნული, ეთიკური და ფილოსოფიური ხასიათის პრობლემების 
გახმიანების ტრიბუნად, ცდილობს მკითხველის „დაყოლიებას“, მისი  რეცეფციის 
პროცესის გარკვეულ კალაპოტში ჩაყენებას და ამ მიზნის მისაღწევად, აქტიურად 
მიმართავს ორატორული პრაგმატიკის თუმცა ნაცად, მაგრამ სტილისტურად 
მოდიფიცირებულ ხერხს.

ილია ჭავჭავაძე გაცილებით მეტს მოითხოვდა საკუთარი თხზულებებისგან, 
ვიდრე ეს ერთი მწერლის შემოქმედება იყო: იგი არა მარტივად „წამკითხველთ“, არამედ 
თანამოაზრეებსა და გულშემატკივრებს, შესაბამისად, საიმედო დასაყრდენს ეძიებდა 
ქართულ საზოგადოებაში. მას არ სჭირდებოდა სეირის მაცქერალი მკითხველი, რომელიც 
რამდენიმე საათით შეიქცევდა თავს კითხვით და დასცილდებოდა. დასუსტებული, 
მოდუნებული, „გულგრილობის მორევში“ ჩაძირული საქართველოს ჭირისუფალს 
კარგად ჰქონდა შეგნებული თანამებრძოლთა გამოჭედვის აუცილებლობა. ასეთ დროს 
სწორედ რომ საუკეთესო მოკავშირედ მოჩანდა ორატორული პრაგმატიკის 
ლიტერატურული მოდიფიკაცია ავტორის როლის აქცენტირებითა და მკითხველთან 
გაძლიერებული კონტაქტით. ილიაც სიამოვნებით დაეყრდნო მას და ჯიუტად შეუდგა 
მკითხველის „მოთვინიერებას“. იგი ღიად იწვევს დიალოგში თავის მკითხველს: უყვება, 
უსაბუთებს, უხსნის, განუმარტავს, ეკითხება, პასუხობს, ანუ მოუღლელად და 
თავდაუზოგავად ესაუბრება თავის ერს, ყველა საშუალებით ცდილობს მკითხველის 
ყურადღების მიპყრობას და ნდობის მოპოვებას.

საეტაპო მნიშვნელობის მქონე თხზულებებში _ „მგზავრის წერილები“, „ოთარაანთ 
ქვრივი“ და „კაციაადამიანი?!“_ სადაც ილია  მთელის ძალითა და ენერგით უტევს 
„ქართულ საკითხავს“ და არა მარტო მას, იგი  მაქსიმალურად ააქტიურებს კონტაქტს 
მკითხველთან. ავტორისა და მკითხველის ურთიერთობის ფიქსაცია ტექსტში ავტორის 
მკითხველისადმი რეგულარულ მიმართვებში ხორციელდება.
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 „Georgian Literature as Part of World Literary Heritage. A brief introduction“- ჟ. „LitInfo”. 2022.

http://www.litinfo.ge/-   ადგილობრივი რეცენზირებადი  ინგლისურენოვანი 
ინტერნეტგამოცემა- E ISSN:1987-6092

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა

პლენარული მომხსენებელი.

მოხსენების სათაური: „Title of the presentation - Georgian Literature as Part of World Literary 
Heritage “    
ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი: თბილისი, 24-29 ივლისი.
 ფორუმის სახელწოდება: შედარებითი ლიტერატურის XXIII მსოფლიო კონგრესი —
 მსოფლიო ლიტერატურის გადააზრება: გლობალური და ლოკალური, ცენტრალური და 
მარგინალური.
                                        

ირაკლი კენჭოშვილი

6.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო 
კოდი DOI (არსებობის შემთხვევაში); ჟურნალის/კრებულის დასახელება და 
ნომერი/ტომი; გამოცემისადგილი, გამომცემლობა; გვერდებისრაოდენობა
1. გალაკტიონოლოგია IX, ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა, თბილისი, 2022
ISBN 978-9941
უცხო ენის აქცენტი გალაკტიონის ლექსში (გვ. 51-57)

გალაკტიონ ტაბიძის მრავალ პოეტურ ქმნილებაში უაღრესად მაღალია ევროპული 
ლიტერატურისა და კულტურის ინტერტექსტი, არამედ ამასთანვე ევევროპულ, 
განსაკუთრებით - რომანულ ენებთან ინტერენობრივი ურთიერთობის  ხარისხი. 
ვერლენისა და ზოგადადფრანგული  სიმბოლისტური  პოეზიის ინტერტექსტი 
ექსპლიციტურად ლექსიკურ დონეზე ვლინდება, ხოლო იმპლიციტურად   -ფონეტიკურ 
დონეზე,  ფრანგულ ენასთან, მის ვოკალურობასთან მიახლოების, ფრანგულის  ტემბრისა 
და აქცენტის თავისებური „ციტაციის“ სახით.  ამგვარი ტენდენციის გამოვლინებაა  ის 
ფაქტი, რომ ლექსის ყველაზე ძლიერ პოზიციაში - რითმებში - გალაკტიონი თავს არიდებს 
თანხმოვნების თავმოყრას და ფრანგულ ტოპონიმებსა და ანთროპონიმებს უპირატესად 
რითმებში მოაქცევს.  გარდა ამისა,  ისეთი  ოკაზიონიზმები, როგორიცაა „მემიმოზენი“ ან 
„დოვინ-დოვენ-დოვლი“  და ისეთი ლათინური ტერმინები, როგორიცაა „ლარიქს 
სიბირიკა“ ან  ესპანურეოვანი Flor extra fina  ევროპულ ენათა აკუსტიკას იმეორებენ. 
„პალაცცცო პიტი და პერუჯი, ვინეტა“ არა მხოლოდ გარკველ ლოკუსზე მიგვანიშნებენ, 
არა მხოლოდ  გარკვეულ ინტერტექსტობრივ შრეს ქმნიან, არამედ მათ ლექსში რომანულ 
ენათა აქცენტი და ტემბრი შემოაქვთ ერთგვარი ენობრივი თამაშის სახით. 
ენტერენობრივი წრის გაფართოებით გალაკტიონი ისეთ ლირიკულ სუბიექტს აყალიბებს, 
რომელიც თავის თავს არა მხოლოდ მშობლიურ სამყაროს, არამედ „არტისტული 

http://www.litinfo.ge/
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ყვავილების“ ეპიგრაფების ფრანგი პოეტიბის ლიტერატურულ-კულტურულწრეს 
მიაკუთვნებს.

 გალაკტიონოლოგია IX, ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა, თბილისი, 2022
ISBN 978-9941
პოეტი გაორებული ცნობიერებით მწერალთა პარიზის კონგრესზე (გვ. 318-328)

1935 წელს გალაკტიონ ტაბიძე, როგორც საბჭოთა მწერალთა დელეგაციის წევრი, 
მონაწილეობს და სიტყვას წარმოთვამს პარიზში ფაშიზმისგან კულტურის დასაცავად 
გამართულ კონგრესზე, რომლის მთავარი ორგანიზატორები და მესვეურები სტალინი და 
მისი პოლიტბიურო და ფრანგი კომუნისტები იყვნენ. შეიძლება დაბეჯითებით ითქვას, 
რომ გ. ტაბიძის მიერ კონგრესზე რუსულად წარმოთქმული სიტყვის ტექსტი მას არ 
ეკუთვნოდა და იგი ამ ტექსტის მხოლოდ გამხნოვანებელი იყო. გალაკტიონის მიერ 
კონგრესზე წარმოსათქმელი სიტყვა, რომელიც  აღსავსეა საბჭოთა საქართველოს 
„საამური“ ცხოვრებისა და ლენინურ-სტალინური ეროვნული პოლიტიკის ქება-
დიდებით, საქართველოს მწერალთა კავშირსა და პარტიის იდეოლოგიური აპარატის 
მიერ მზადდებოდა. პარიზიდან დაბრუნებისას გ. ტაბიძე ამაოდ შეეცადა, რომ იგი 
„რამდენიმე წუთით“ სტალინს მიეღო. ასეთი შეხვედრა მას თავისი სტატუსის 
გასაძლიერებლად სჭირდებოდა ქარღველ მწერალთა შორის, რომლებიც ერთმანეთს 
ეცილებოდნენ პირველობისათვის რანგების იერარქიაში. გალაკტიონის არქივში 
შემონახული დღეურები, სხვადასხვა ჩანაწერები და გამოუქვეყნებელი ლექსები ნათლად 
ცხადყოფენ, რომ ქვეყანაში გამეფებული დევნის, ტერორორის და ხელისუფლების მიერ 
ხელოვნების  მოთვინიერების ვითარებაში პოეტი სულიერად გაორებულია და ასეთ 
მდგომარეობაში კონგრესზე საბჭოთა კავშირის მხურცალე და მგზნებარე მეხოტბედ 
გვევლინება.  გალაკტინმა ამჯობინა პოეზიის ასპარეზზე რჩეულთა და დაწინაურებულთა 
შორის ყოფილიყო და პირველობა არავითვის დაეთმო. ამასთანავე იგი მწვავედ 
განიცდიდა ამ სულიერ კომპრომისს: „ვით აიტანს გული დიდხანს ამ გაორებას?“ 

კონსტანტინე ბრეგაძე

6.ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
6.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნისსათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი 
ISBN; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა

1.კონსტანტინე ბრეგაძე; „ორი ცდა გოეთეზე: გოეთეს მსოფლმხედველობა . გოეთე და 
ნიცშე“, [ISBN 978-9941-25-439-4];თბილისი, გამ-ობა „მერიდიანი“; 250 გვერდი.
ანოტაცია (ქართულენაზე)
წიგნში წარმოდგენილია ორი გამოკვლევა, რომელთაგან ერთი ეძღვნება გოეთეს 
მსოფლმხედველობასა და რელიგიურ მრწამსს, ხოლო მეორე _ გოეთეს შემოქმედების 
ნიცშესეულ რეცეფციებსა და კრიტიკას.
წიგნი განკუთვნილია სამივე აკადემიური საფეხურის (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, 
დოქტორანტურა) ფილოლოგიის სტუდენტების, სპეციალისტებისა და გოეთეს 
შემოქმედებითა და პიროვნებით დაინტერესებული ფართო მკითხველი 
საზოგადოებისათვის.
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8. სამეცნიეროფორუმებისმუშაობაშიმონაწილეობა
8.1.საქართველოში

1.კონსტანტინე ბრეგაძე: „პროფ. გურამ რამიშვილი და დედაენის თეორიის საკითხები“; 
25-26 ნოემბ., თსუ. 
„საერთაშორისო კონფერენცია „ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლდტი და 
ნეოჰუმბოლდტიანური თეორიები.  ეძღვნება პროფ. გურამ რამიშვილის დაბადებიდან 90 
წლისთავს“.
2. კონსტანტინე ბრეგაძე: „In memoriam  -  პროფ. თემურ კობახიძე“; 14-15 ოქტ., აწსუ. 
„ამერიკისმცოდნეობის მე-10 საერთაშორისო კონფერენცია.ეძღვნება პროფ. თემურ 
კობახიძის ხსოვნას“.
3.კონსტანტინე ბრეგაძე:„ომის თემა გერმანულ და ქართულ ლიტერატურულ ბაროკოში 
(დავით გურამიშვილი და ანდრეას გრიფიუსი)“; 24-29 ივლისი, თსუ,         შ. რუსთაველის 
ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.
„კომპარატივისტული ლიტერატურის საერთაშორისო ასოციაციის (ICLA)  შედარებითი 
ლიტერატურის 23-ე მსოფლიო კონგრესი“.

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

1. ენერგეისტულ ენის თეორიასა და ენათმეცნიერებაში (ვ. ფონ ჰუმბოლდტი,                       
ლ. ვაისგერბერი, ჰ. გიპერი, გ. რამიშვილი) ენის ონტოლოგიური არსი და ენის, როგორც 
გონითი ძალის(geistige Kraft), მოქმედება და უმთავრესი გონითი ფუნქციები ასეა 
განსაზღვრული:
a) ცნობიერების აგებაში მონაწილეობა, b) ისტორიისა და კულტურის აგებაში 
ჩართვა,c) ენობრივი სოციუმის (ერის) შექმნა. თავის დედაენის თეორიაში დედაენობრივი 
რეალიზმის (ლ.ვაისგერბერი) პოსტულატს  ასევე იზიარებს და აფუძნებს ქართველი 
ნეოჰუმბოლდტოლოგი და ენერგეისტული ენის თეორიის წარმომადგენელი, პროფ. 
გურამ რამიშვილიც (1932-1998), რომლის მიხედვითაც, დედაენა სოციუმის, ამ 
შემთხევავში ერის, ყოველი ცალკეული წარმომადგენლის ცნობიერ და ქვეცნობიერ 
აღქმაში ფუძნდება როგორც აპრიორული შუამავალი გონითი ძალა, რომლის 
საშუალებითაც „ეროვნული“ სოციუმის ყოველი ცალკეული წევრი, ერთი მხრივ, სწორედ 
„დედაენობრივად“ ჭვრეტს სამყაროს, ხოლო, მეორე მხრივ, საკუთარ თავს მოიაზრებს და 
თანაგანიცდის ამ კონკრეტული „ეროვნული“ სოციუმის კულტურისა და ისტორიის 
განუყოფელ ნაწილად. გ. რამიშვილი გამოყოფს დედაენის იმ ფუნდამენტურ გონით 
ფუნქციებს, რაც საბოლოო ჯამში ქმნის ეროვნული თვითიდენტობისა და ეროვნული 
კონსოლიდაციის საფუძვლებს. ხოლო, თავის მხრივ, დედაენის ეს ფუნქციები 
განსაზღვრულია და გამოყვანილია სწორედ ენის ენერგეისტული გაგებიდან, ანუ იმ 
ფუნდამენტური ჰუმბოლდტისეული გაგებიდან, რომლის მიხედვითაც, ენა 
წარმოქმნაა(გერმ. Erzeugung),ენერგეიაა(Energeia)(ვ. ფონ ჰუმბოლდტი):a)დედაენა, 
როგორც სამყაროს ცნობიერების ფაქტად გარდამქმნელი გონითი ძალა, b) დედაენა, 
როგორც ერის ისტორიის აგებაში თანამონაწილე გონითი ძალა და ერთიანი (დედა-
)ენობრივი სოციუმის (გ. რამიშვილი) შემქმნელი გონითი ძალა, c) დედაენა, 
როგორცერისკულტურის, ეროვნული კულტურული შემოქმედების დაფუძნების 
აუცილებელი წინაპირობა. ხოლო, დედაენის ამ ფუნდამენტური „მაიდენტიფიცირებელი“ 
ფუნქციების ეფექტური რეალიზების აპრიორულ წინაპირობად გ. რამიშვილი მიიჩნევს 
დედაენობრივ აღზრდას, რაც გულისხმობს სკოლებში მშობლიური ენისა და 
ლიტერატურის (ამ შემთხვევაში ქართული ენისა და ლიტერატურის), ან სხვა 
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ჰუმანიტარული საგნების, მაგ., საქართველოს ისტორიის, ისე სწავლებას, 1. როდესაც ამ 
დისციპლინების სწავლებისას წინა პლანზე წამოწეულია არა დედაენის გრამატიკული 
კოდექსები, ან მშრალი ისტორიული ფაქტები ერის ისტორიიდან, არამედ წინა პლანზე 
წამოწეული და გათვალისწინებულია დედაენისეული, დედაენობრივი მსოფლხედვა, ანუ 
ის, თუ როგორ და როგორი „მოაქვს“ სამყარო დედაენას ადამიანთან, 2. როდესაც 
სწავლებისას წინ წამოწეულია ისტორიულ პროცესში, ე. ი. (ქართველი) ერის 
კონსოლიდაციის, ეროვნული სახელმწიფოსა და ეროვნული კულტურის დაფუძნების 
პროცესში დედაენის გადამწყვეტი როლი.
2. თემურს აქვს ერთი საარაკო და ფანტასტიური სტატია - „მოგვთა მოგზაურობა 
საკრალურ დროში“.... 
არადა, თავად იყო ბრძენი მოგვი, ოღონდ მოგვი დასავლური განათლებითა და სიბრძნით 
აღვსილი, მთელი დასავლური კულტურა და ლიტერატურა - ძველბერძნული 
ანტიკურობიდან ვიდრე პოსტმოდერნიზმამდე  -  სულ ხელის გულზე ეწყო, რადგან ის 
ფლობა დასავლური კულტურისა და ლიტერატურის სიღრმისეულ ცოდნას და, რაც 
მთავარია, მთელი არსებით გრძნობდა და უყვარდა ეს კულტურა...ის ამ კუტურის 
ფლობდა ეპისტემეს...
ამიტომაც, როდესაც თემური ნებისმიერ თემაზე წამოიწყებდა საუბარს, დანტესა თუ 
ოვიდიუსზე, ჰოლანდიურ მხატვრობასა თუ ბახის მუსიკაზე, ის ამ ყველაფერზე დიდი  
ცოდნით და სილაღით, საუბრობდა, თითქოს იმ ეპოქებიდან ახლახან გადმოსული 
ყოფილიყო... და ისე გესაუბრებოდა, ვითომც არაფერი - საუბრობდა თავისთავადობით, 
სიყვარულით, რადგან დასავლური კულტურა და ლიტერატურა მისთვის მუგამ ცოცხალი 
და ცხოველმყოდელი ფენომენი იყო...
თემურის, როგორც ანგლო-ამერიკული ლიტერატურის პროფესორის, ლიტერატურულ-
აკადემიურ მისწრაფებებზე რომ არაფერი ვთქვათ (ელიოტი, ჯოისი, ფოლკნერი, 
კონრადი...), განსაკუთრებით უყვარდა იტალიური რენესანსი, მე-17 საუკუნის 
ჰოლანდიური სკოლის მხატვრობა, ესპანური ბაროკოს მხატვრობა, გერმანული ბაროკოს 
მუსიკა (ბახი, ჰენდელი), ოპერა... თავადაც სულ ფეხით ჰქონდა მოვლილი, ვითარც მოგვს, 
თავისი საყვარელი პილიგრიმობის ადგილები - რომი, ფლორენცია, ვენეცია, სევილია, 
ტოლედო, ლონდონი, შემდგომ, თანამედროვე დასავლური კულტურის ტოპოსები - ნიუ 
იორკი, კალიფორნია... 
მისი, როგორც ლიტერატურათმცოდნე ანგლისტის, დასავლური კულტურისა და 
ლიტერტაურუს ცოდნა იყო პარადიგმატული: ის ღრმად ერკვეოდა  ამ კულტურისა და 
ლიტერატურის პარადიგმასა და ამ პარადიგმის ტრანსფორმაციების  ნიუანსებში: მის 
ნაშრომებში ელიოტზე („ტომას ელიოტი და მაღალი მოდერნიზმის ლიტერატურული 
ესთეტიკა“, 2015) და მის საუნივერსიტეტო თუ საჯარო ლექციებში სწორედ ეს 
იგრძნობოდა  -  ის  ნებისმიერ საკითხში ფლობდა კულტურული და ლიტერტურილი 
პარადგმის ცოდნას, რადგან ის, როგორც შევნიშნე, ფლობდა მთელს დასავლურ 
კულტურულ და ლიტერატურულ ეპისტემეს, რაც იყო მისი შინი და დიდი სიყვარულის 
საგანი. და ის, როგორც ინგლისური და ამერიკული ლიტერატურის პროფესორი, სწორედ 
ამ პარადიგმატულ ცოდნასა და სიბრძნეს გადასცემდა  და უზიარებდა თავის 
სტუდენტებს, კოლეგებსა და მეგობრებს...
მისი ბიჰევიორიც წმინდად დასავლური იყო - მისი სტიქია იყო როკოკოული 
სენსუალიზმი, ღვინის ნატიფი სმა, ნატიფი მოლხენა, ფილოსოფიური ნადიმობა...  არ 
უყვარდა უკიდურესობები, რაც მასში ნიცშესეულ „ექელ“-ს, ანუ ზიზღს იწვევდა და ამ 
უკიდურესობების მიმართ მუდამ ჰქონდა ნიცშეანური დისტანციის პათოსი. მუდამ 
„სტილნათ“ და დახვეწილად ეცვა - ერთდულად აკადემიური და „ბიჭური“ იყო მისი 
„აუტფიტ“-ი, ერთდროულად აკადემიურ-პროფესორული და „ბიჭური“ მანერები, 
ასეთივე საუბრის კილო და  ტონი...  და ეს ყველაფერი იმთავითვე სიმპათიით 
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განგაწყობდა მის მიმართ და ეს სიმპატია ყოველი ახალი შეხვედრისას კიდევ უფრო 
ღრმავდებოდა და ბოლოს  მისი ქარიზმის ხიბლში ექცეოდი...
არის ერთი ქიმიური ტერმინი, „არჩევითი ნათესაობანი“ (გერმ. “Wahlverwandschften”), 
რომელიც მერე გოეთემ თავისი მესამე რომანის სათაურად შეარჩია. ეს ტერმინი აღნიშნავს 
ელემენტთა მიზიდვა-განზიდვის, სიმპატია-ანტიპატიის უსასრულო პროცესს... თუ ამ 
პროცესს ადამიანური ურთიერთობების სიბრტყეზე გადავიტანთ, მაშინ ვიტყოდი, რომ 
ჩვენს შორის დამყარებული ურთიერთობა სწორედ ამ „არჩევითი ნათესაობის“ პრინციპს 
ეფუძნებოდა: ჩვენი დაახლოება ლოგიკურად მოხდა,  სწორედ მაშინ მოხდა, როცა უნდა 
მომხდარიყო, ანუ როდესაც მე ინტელექტუალურად და პიროვნულად მომწიფებული 
ვიყავი მასთან სამეგობროდ, რასაც კონკრეტულმა გარემოებებმაც შეუწყო ხელი  -  ბოლო 
ათი წლის მანძილზე  ჩვენ ხშირად გვიწევდა ერთად ყოფნა სხვადასხვა სამეცნიერო 
კონფერენციებზე, სადისერტაციო დაცვებსა თუ ამ დაცვების შემდგომ გამართულ 
წვეულებებზე... და ასე, ნელ-ნელა და ბუნებრივად დავვახლოვდით და დავმეგობრდით 
და გაჩნდა ურთიერტსიმპატია და დამყარდა ჩვენს შორის „არჩევითი ნათესაობა“, გოეთეს 
ტერმინით თუ ვიტყვით, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს შორის ასაკით ორ ათეულ წელზე 
მეტი სხვაობა იყო. ჩვენ არა მხოლოდ უფროს-უმცროსი უნივერსიტეტელი კოლეგები 
ვიყავით, არამედ ურთიერთობა იყო ძმაკაცობაში გადაზრდილი მეგობრობა, რაც ჩემი 
მუდმივი სიამყის საგანი იყო და არის - ვამაყობ რომ პროფ. თემურ კობახიძის არამარტო 
კოლეგა, არამედ მეგობარი ვარ...  და ამ ასაკობრივ ზღვარს არასოდეს ვგრძნობდით, 
ვინაიდან ეს „არჩვითი ნათესაობა“ ეფუძნებოდა არა ქიმიურ ელემენტთა ტიპის ბრმა 
ურთიერთსიმპატიას, არამედ საერთო მსოფლმხედველობრივ პოზიციას, სულიერ-
გაისტურ ინტერესებსა და ცხოვრების ხელოვნების ფილოსფიას:  მსოფლმხედველობით 
ორივე მედასავლეთენი ვართ, სულიერი მისწრაფებებისას ორივეს გვიყვარს ბაროკო, 
კლასიკური მუსიკა, ლიტერატურული მოდერნიზმი, ხოლო ცხოვრების ფილოსოფიით 
ორივე „ეპიკურეელები“ და „სენსუალისტები“ ვართ, რამეთუ ორივე  გამოუსწორებელი 
„ფილისტერი“ პროფესორები ვართ...
ასეთი იყო და არის თემურ კობახიძის ენტელექია - ქართველი პროფესორი ევროპული 
ჰაბიტუსით... 

3. მე-17 საუკუნისგერმანიაშიმძვინვარეოცდაათწლიანიომი (1618-1648) დამე-18 საუკუნის 
პირველი მესამედის საქართველში არსებული შიდაპოლიტიკური ქაოსი (პოლიტიკური 
დაქუცმაცებულობა) და ოსმალეთის იმპერიისა და ირანის სამეფოს საგარეო აგრესია 
საქართველოს მიმართ პოეტურ შემოქმედებათა თემად იქცა, კერძოდ, გერმანული 
ბაროკოს ცნობილი წარმომადგენლის, ანდრეას გრიფიუსის (1616-1664) ლირიკაში და 
ქართული ბაროკოს უმთავრესი წარმომადგენლის, დავით გურამიშვილის (1705-1792) 
ლირიკულ-ისტორიულ პოემაში „დავითიანი“. ომი ორივე ავტორთან  განხილულია ისეთ 
აპოკალიფსურ მოვლენად, რომელიც არამხოლოდ საკუთარ სამშობლოს ანადგურებს 
პოლიტიკურად და ეკონომიკურად, არამედ ომი გააზრებულია ზოგადსაკაცობრიო 
კატასტროფად, ვინაიდან იგი საერთოდ უსპობს ყველანაირ პერსპექტივას ადამიანის 
ეგზისტენციას, ხოლო ისტორიის მსვლელობას უკარგავს ყოველგვარ საზრისს. აღნიშნულ 
ავტორთა ლირიკული გმირები სწორედ ამ უპერსპექტივობასა და უსაზრისობას 
რეფლექტირებენ ბაროკოსთვის დამახასიათებელი ვანიტალურობით (ე. ი. ამაოების ღრმა 
განცდით შეპყრობილნი) და ბაროკოს პოეზიისათვის დამახასიათებელი მაღალი სტილით 
(genus grande), რაც ომის თემას რეალურ აპოკალიფსზე აპოკალიფსურს ხდის.
         თუკი გრიფიუსის სონეტში ოცდაათწლიანი ომის ფონზე გადმოცემულია 
ობიექტური ზოგადსაკაცობრიო კატასტროფის აპოკალიფსური ვიზიონები და ამ 
აპოკალიფსის მოლოდინი, მაშინ გურამიშვილის ლირიკულ პოემაში გვაქვს სუბიექტურ 
ეგზისტენციურ ხვედრზე რეფლექსიები, რაც გამოწვეულია აპრიორული ობიექტური 
ეგზისტენციალიებით – პოლიტიკური დესტაბილიზაციითა (ისტორიული ფაქტორი) და 
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„ორგემაგე“ „საწუთოს სოფლის“ მუხანათობით, ანუ ეგზისტენსის სტიქიურობითა და 
განუჭვრეტელობით (ონტოლოგიური ფაქტორი) – „არ დაიჭირვის ხელშია, რაგინდ რომ 
ბჭალი უჭირო“. აქ კი გურამიშვილის პოემის ლირიკული გმირის სუბიექტივიზმი, ანუ 
მისი სუბიექტური რეფლექსიები საკუთარ ეგზისტენციაზე, მოულოდნელად გადაიქცევა 
ობიექტურ ეგზისტენციურ მოცემულობად, კერძოდ, სარტრის ტერმინოლოგიით რომ 
ვთქვათ, „დავითიანის“ ლირიკული გმირის ეგზისტენცია ჩაეწერება ჯერარსისა (ფრგ. en-
soi, გერმ. An-sich-ein, Existenz) და არსის (ფრგ. pour-soi, გერმ. Für-sich-sein, Essenz) 
ობიექტურად მოცემულ დიალექტიკაში, ე. ი. ეგზისტენსისა და არსების ობიეტურად 
მოცემულ დიალექტიკაში, როდესაც ჯერ არსებული და მისი ონტოლოგიური 
მონაცემებია და შემდეგ ამ მონაცემებში ჩაწერილი ადამიანის პირადი ეგზისტენცია, 
არსებობა. ამიტომ, a priori გვაქვს ეგზისტენციური ვითარება, როდესაც არსებული და 
მისი ონტოლოგიური მონაცემები ყოველთვის წინ უსწრებენ და წინ ხვდებიან ადამიანსა 
(შესაბამისად, „დავითიანის“ ლირიკულ გმირსა) და მის კერძო ეგზისტენციას, ხოლო ეს 
ონტოლოგიური მონაცემები (მაგ., დაბადება, სიკვდილი, ისტორიული ყოფა, დროითობა, 
დროებითობა, წარმავლობა, არარა და ა. შ.) სწორედ ისეთად ევლინებიან ადამიანს 
(შესაბამისად, „დავითიანის“ ლირიკულ გმირს), როგორადაც ისინი უკვე წინასწარაა 
გაწერილი, როგორადაც ისინი უკვე წინასწარ არსებობენ.

სხვა აქტივობა:

ა/წ 19 ოქტომბერს კონსტანტინე ბრეგაძე გამოვიდა ინტერნეტ-მაუწყებლობა “თემშარას” 
ეთერში,გადაცემაში „ტოპოსი“. თემა: „ქართული რომანტიზმი“.
გადაცემის ლინკი: https://www.youtube.com/watch?v=J4xpYjdwhpE

ა/წ 9 მაისს კონსტანტინე ბრეგაძე გამოვიდა საქართველოს სახელმწიფო ტელევიზიის 
პირველ არხზე პაატა ქურდაძის საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ საავტორო გადაცემაში 
„დოსიე“. თემა: „ჰიტლერის შემდეგ“.
გადაცემის ლინკი: https://1tv.ge/video/dosie-hitleris-shemdeg

მაია ნაჭყებია

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული 
სამეცნიერო-კვლევითიპროექტების ჩამონათვალი:
1) პროექტისდასახელებამეცნიერებისდარგისადასამეცნიერომიმართულებისმითითებით; 
პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. ჟანრები, სახელმძღვანელო. ლიტერატურათმცოდნეობა, ლიტერატურის თეორია
1.       ბაროკოს რომანი
ბაროკო, თავისი ხაზგასმული მიდრეკილებით უსწორმასწორობისკენ, ღია იყო რომანის ჟა
ნრისთვის და რომანის პირველი მოდიფიკაციებიც სწორედ ბაროკოს მიმდინარეობასთან  
არის დაკავშირებული. ბაროკოს რომანისთვის, პირველ რიგში, დამახასიათებელია სიუჟე
ტის რთული სტრუქტურა. ბაროკოს ლიტერატურისთვის  ჩვეული ანტინომიურობა ბარო
კოს რომანზეც აისახა, რომელიც ორი, 
„მაღალი“ ანუ არისტოკრატიული და „დაბალი“ ანუ დემოკტატიული მიმართულებით გან
ვითარდა. 
„მაღალი“ რომანი საფრანგეთში პასტორალური რომანის სახით განვითარდა და საგულის
ხმოა, რომ კვლევებმა აჩვენა: ბიზანტიურმა რომანმა მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია ფრან

https://www.youtube.com/watch?v=J4xpYjdwhpE
https://1tv.ge/video/dosie-hitleris-shemdeg
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გული ბაროკოს რომანზე, როგორც ჟანრზე. რაც შეეხება „დაბალ“ ბაროკოს, მან აითვისა პრ
ეციოზული რომანის მზა რიტორიკული ფორმულები, მოტივები და სიუჟეტური სქემები 
და სატირულად გადაიაზრა „ხალხური“ რომანის დიდი ფორმის შესაქმნელად.
ბაროკოს რომანის ქვეჟანრებს შორის გამოყოფილია ბაროკოს კომიკური რომანი, ბაროკოს 
უტოპია, პროტო-
სამეცნიერო ფანტასტიკა და ასევე ფილოსოფიური რომანი. რომანი ყველა ევროპულ, ქრის
ტიანულ ქვეყანაში თანაბრად არ განვითარებულა და ავტორი დაასკვნის, 
რომ ეს ამა თუ იმ ერის მენტალიტეტს და ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას უკავშირდე
ბა, ვინაიდან რომანი მჭიდრო კავშირშია სასტამბო საქმის  განვითარებასთან. ხაზგასმულ
ია, რომ ბაროკოს რომანმა უდიდესი გავლენა მოახდინა პოსტმოდერნისტული რომანის 
განვითარებაზე.
2.       ფიგურული პოეზია
 ნაშრომში განხილულია ფიგურული ლექსების განვითარების ისტორია და ჟანრები 
ანტიკურობიდან მე-20 საუკუნის პირველი დეკადის ჩათვლით. ნაჩვენებია 
ტექნოპეგნიების, კარმინა ფიგურატას და კალიგრამების კავშირი და როლი 
ლიტერატურულ მიმდინარეობებთან. ავტორი გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ რენესანსის 
ეპოქაში ინტერესი ტექნოპეგნიების მიმართ უნდა აიხსნას საერთოდ აღორძინების ხანის 
დამოკიდებულებით კლასიკური ლიტერატურისადმი, ანტიკური სამყაროს 
ღირებულებებთან დაბრუნებასთან, რომელსაც რენესანსის წარმომადგენლები მისაბაძ 
ნიმუშად სახავდნენ. ამიტომ ყოველივე, რაც ანტიკურობასთან იყო დაკავშირებული, 
საინტერესო და საყურადღებო იყო მათთვის. რენესანსული ადამიანის მრავალმხრივობა 
იმითაც გამოიხატა, რომ იგი ელინისტური ტექნოპეგიებით დაინტერესდა და თვითონაც 
შექმნა ამ ჟანრის საინტერესო ნიმუშები, ტექნოპეგიების პირველი კრებულებიც ხომ 
სწორედ რენესანსის ეპოქაში დაიბეჭდა, თუმცა ფიგურული პოეზიის განსაკუთრებული 
პოპულარობა მაინც ბაროკოს პერიოდს უკავშირდება და ეს არ არის გასაკვირი: ბაროკო 
ისწრაფოდა წარმოსახვის განცვიფრებისკენ, მისი ესთეტიკისთვის სასიცოხლოდ 
მნიშვნელოვანი იყო ყოველივე უცნაური, უჩვეულო, „გადაპრანჭული“ და „მანერული“. 
სავარაუდოა, რომ სწორედ ამიტომ შეითვისა ბაროკოს პოეზიამ ტექნოპეგიები. 
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 ტექნოპეგიები სრულად პასუხობდა ამ ეპოქის სულისკვეთებას, 
განწყობასა და მსოფლშეგრძნებას. ნაშრომში მოხმობილია ფიგურული პოეზიის 
ბერძნული, ლათინური, ფრანგული, გერმანული, ინგლისური, რუსული, სერბული, 
უკრაინული და ქართული ნიმუშები.
3.კონკრეტული პოეზია
ნაშრომში განხილულია კონკრეტული პოეზიის ჩასახვა და მისი თავისებურებანი, 
ნაჩენებია, რომ კონკრეტული პოეზია, როგორც ლიტერატურის ექსპერიმენტული 
მიმართულება, მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში ჩაისახა. ამ პერიოდში იგი 
ერთდროულად შვეიცარიაში, შვედეთსა  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 ტექნოლოგიებსა 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, ასევე მის საგნადაც. აღნიშნულია, რომ კონკრეტული პოეზია ვიზუალური 
პოეზიაა, რომლის ყოველი ნამუშევარი განსაზღვრავს საკუთარ ფორმას და ვიზუალურად 
და სტრუქტურულად ორიგინალური და უნიკალურიც კი არის. ავტორი განიხილავს 
კონკრეტული პოეზიის ერთ-ერთი ყველაზე ადრეული კოლექტივის, „ნოიგანდერების“ 
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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.
 
2. ლიტერატურათმცოდნეობა, ლიტერატურის თეორია, ლიტერატურის თეორიის 
ანთოლოგია
 
1.     სამეცნიერო თარგმანი კომენტარებითი.
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 
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.
 
2. თეოდორ ადორნო. სტილის ცნებისთვის (თარგმანი)
თეოდორ ადორნო განიხილავს სტილის მნიშვნელობას და მის სხვადასხვა ასპექტს. 
Iგი აღნიშნავს, რომ სტილის გაგება დაკავშირებულია ყოვლისმომცველ მომენტთან, რომ
ლის მეშვეობითაც ხელოვნება გადაიქცევა ენად _ ყოველი ენის განსხეულებას ხელოვნება
ში წარმოადგენს სტილი _ და ასევე იმ შემზღუდველ საწყისთან, რომელიც როგოღრაც ახე
რხებდა საერთო ენის გამონახვას განკერძოებასთან. მიუთითებს, რომ სტილის სრული უა
რყოფა სტილადვე იქცევა. კომფორმისტული თვისებების აღმოჩენა არაკონფორმიზმში თა
ნდათან ჭეშმარიტებად იქცა, რაც მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის ვარგოდა, რომ ადამიან
ს გაეგო, რომ სინდისის ქენჯნა საკუთარი თავისთვის ალიბის უზრუნველყოფს იმათი მეშ
ვეობით, ვისაც სურს, რომ ყველაფერი სხვაგვარად იყოს. ამით ურთიერთობათა დიალექტ
იკა განსაკუთრებულსა და საზოგადოს შორის არ კნინდება. ის, რაც ხელოვნების მოწინავე 
ნაწარმოებების ნომინალისტიკაში საერთოა, ხოლო ზოგჯერ კი პირობითი, ბრუნდება, არ 
წარმოადენს ცოდვით დაცემას, არამედ მათი ენობრივი ხასიათით არის გამოწვეული _ გან
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ვითარების ყოველ საფეხურზე ყრუდ ჩაკეთილ მონადაში იგი გარკვეულ სიტყვიერ მარაგს
 წარმოქმნის. სტილში საზოგადოს უმკვეთრეს ანტითეზას შეიძლება იმისთვის, რომ ამეტყ
ველდეს ისე, როგორც ეს მის ცნებაშია ჩადებული ამგვარი პირობითობები დასჭირდეს. თ
უ მისი იდეის წინააღმდეგ ექსპრესიონიზის ყველა ესთეტიკურ საშუალებებში ჩნდებოდა 
რაღაც სტილის მაგვარი, ეს არცთუ საუკეთესო წარმომადგენლების მიერ ბაზრის მოთხოვ
ნებისათვის მორგების საშუალება იყო _ წინააღმდეგ სემთხვევაში ეს მისი იდეიდან გამომ
დინარე იქნებოდა.
 
 
3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო 
ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
 
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2022 
წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქარ
თულ ენაზე)
12.14.12.2021-14.06.2022;  ISBN 978-9941-9682-6-6; თბილისი, გამომცემლობა „საჩინო“, 2022; 
450 გვერდი. წიგნი გამოიცა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო 
ფონდის მხარდაჭერით სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის ფარგლებში (# 
SP-2-21-269)
 
წიგნში „მხატვრული ტექსტი ლიტერატურულ მიმდინარეობათა კონტექსტში.“ — 
წარმოდგენილია ლიტერატურათმცოდნეობისთვის ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, 
როგორც არის ქართული ლიტერატურის ერთი პერიოდის, კერძოდ „ე.წ. აღორძინების 
ხანის“ ლიტერატურის შესწავლა არა ქრონოლოგიური პერიოდიზაციის საფუძველზე, 
არამედ ეპოქისთვის დამახასიეთებელი ესთეტიკური კრიტერიუმების მიხედვით. 
წარმოდგენილ წიგნში ეს პერიოდი მოიაზრება როგორც ქართული ბაროკო. ნაშრომის 
ამოსავალი დებულება შემდეგია: „ე.წ. აღორძინების ხანის“ ქართული ლიტერატურა 
მსოფლაღქმის, თემების და მოტივების დამუშავების, ტროპების და ესთეტიკის 
თვალსაზრისით ანალოგიურია ევროპული ბაროკოს ლიტერატურისა. ამ პერიოდის 
ქართველი ავტორების: თეიმურაზ პირველის, არჩილ მეორეს, ვახტანგ მეექვსეს და დავით 
გურამიშვილის  თხზულებები განხილულია ევროპული ბაროკოს  ლიტერატურის 
კონტექსტში. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ლიტერატურა მოწყვეტილი იყო 
იმდროინდელ ევროპულ ლიტერატურას, საქართველოში თვითჩასახვის გზით შექმნა 
ისეთი ლიტერატურული მიმდინარეობა, როგორიც არის ბაროკო. უიმედობითა და 
ცხოვრების წარმავლობით გამოწვეული განცდების გადმოსაცემად ევროპელი ავტორები 
რელიგიურ თემებს მიმართავდნენ, იგივე სურათი გვაქვს ამ პერიოდის საქართველოშიც: 
ბაროკოს ეპოქის აზროვნება და მსოფლაღქმა მე-17-მე-18 საუკუნეების ქართულ 
ლიტერატურაში მომდინარეობს და ემყარება ქრისტიანულ 
მსოფლმხედველობას. ცხოვრების სიმუხთლე, სიცრუე, წარმავლობა და უნდობლობა ამ 
პერიოდის ქართველ ავტორთა შემოქმედებაში ერთ-ერთი წამყვანი მოტივია, რომელსაც 
კ. კეკელიძემ „სოფლის მდურვის“ მოტივი უწოდა და ამით ამ ეპოქის ქართული 
ლიტერატურის ევროპული ვექტორი 
მოინიშნა. პესიმისტურ განწყობას მწერლებში ერთი მხრივ იმდროინდელი საქართველოს 
მძიმე პოლიტიკური მდგომარეობა იწვევდა, მეორე მხრივ კი პირადი ცხოვრების 
ტრაგიკული 
პერიპეტიები. თავსდატეხილი უბედურების მიზეზს მწერლები ადამიანების მიერ ქრისტი
ანული ნორმების დავიწყებაში, დარღვევაში და ცოდვებში ხედავდნენ, შესაბამისად, გამო
სავალსაც რელიგიური დოგმების დაცვის აუცილებლობაში სახავდნენ. ლიტერატურული 
ურთიერთობები წარმოდგენილია სლოვაკეთში 1701 წელს ქეთევან წამებულის თემაზე 
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შექმნილი ბაროკოს ეპოქის სასკოლო პიესით, მოცემულია მისი მრავალმხრივი 
ანალიზი. ქართული ბაროკოს შესწავლამ ლოგიკურად აღძრა ინტერესი მომდევნო 
მიმდინარეობების _ რომანტიზმის და მოდერნიზმის _ და ბაროკოს 
ურთიერთმიმართების შესახებ.  ლიტერატურული მიმდინარეობების ჭრილში 
განხილულია ფიგურული პოეზიის მნიშვნელობა ცალკეული ეპოქის მაგალითზე, 
გამოვლენილია ქართული ბაროკოს ფიგურული პოეზიის ნიმუშები.  განხილულია 
კონკრეტული პოეზიის საკითხები. წიგნის გამოყენებას შეძლებენ უმაღლესი 
სასწავლებლების ჰუმანიტარული ფაკულტეტების პედაგოგები დამხმარე 
სახელმძღვანელოების სახით, ქართველი მკვლევარები და უცხოელი ქართველოლოგები, 
ზოგადად ბაროკოს ლიტერატურითა და კულტურით დაინტერესებული მეცნიერები, 
სტუდენტები და ფართო საზოგადოება.
ნაშრომის სამეცნიერო შედეგი მდგომარეობს შემდეგში:  პრობლემის ახლებურად 
დაყენება და მისი მრავალმხრივი შესწავლა, კონკრეტულად კი, მე-17-მე-18 საუკუნეების 
ქართული ლიტერატურა დასაბუთებულად არის მოქცეული ევროპულ კონტექსტში. 
წიგნში თავმოყრილი გამოკვლევები დალაგებულია პრინციპით, რომელიც 
თანამიმდევრულად აჩვენებს ქართული ბაროკოს განვითარების ძირითად ეტაპებს და 
ამასთან, მიუთითებს ლიტერატურულ მიმდინარეობათა განვითარების პროცესში 
ბაროკოს თემების და მოტივების რეცეფციაზე რომანტიზმის და მოდერნიზმის 
ლიტერატურაში.
 
6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
6.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი 
ISBN; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. მაია ნაჭყებია. მხატვრული ტექსტი ლიტერატურულ მიმდინარეობათა 
კონტექსტში. ISBN 978-9941-9682-6-6; თბილისი, გამომცემლობა „საჩინო“, 2022; 450 
გვერდი. წიგნი გამოიცა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო 
ფონდის მხარდაჭერით სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის ფარგლებში (# 
SP-2-21-269)
 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
წიგნში „მხატვრული ტექსტი ლიტერატურულ მიმდინარეობათა კონტექსტში.“ — 
წარმოდგენილია ლიტერატურათმცოდნეობისთვის ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, 
როგორც არის ქართული ლიტერატურის ერთი პერიოდის, კერძოდ „ე.წ. აღორძინების 
ხანის“ ლიტერატურის შესწავლა არა ქრონოლოგიური პერიოდიზაციის საფუძველზე, 
არამედ ეპოქისთვის დამახასიეთებელი ესთეტიკური კრიტერიუმების 
მიხედვით. წარმოდგენილ წიგნში ეს პერიოდი მოიაზრება როგორც ქართული ბაროკო. 
ნაშრომის ამოსავალი დებულება შემდეგია: „ე.წ. აღორძინების ხანის“ ქართული 
ლიტერატურა მსოფლაღქმის, თემების და მოტივების დამუშავების, ტროპების და 
ესთეტიკის თვალსაზრისით ანალოგიურია ევროპული ბაროკოს ლიტერატურისა. ამ 
პერიოდის ქართველი ავტორების: თეიმურაზ პირველის, არჩილ მეორეს, ვახტანგ 
მეექვსეს და დავით გურამიშვილის  თხზულებები განხილულია ევროპული ბაროკოს  
ლიტერატურის კონტექსტში. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ლიტერატურა 
მოწყვეტილი იყო იმდროინდელ ევროპულ ლიტერატურას, საქართველოში 
თვითჩასახვის გზით შექმნა ისეთი ლიტერატურული მიმდინარეობა, როგორიც არის 
ბაროკო. უიმედობითა და ცხოვრების წარმავლობით გამოწვეული განცდების 
გადმოსაცემად ევროპელი ავტორები რელიგიურ თემებს მიმართავდნენ, იგივე სურათი 
გვაქვს ამ პერიოდის საქართველოშიც: ბაროკოს ეპოქის აზროვნება და მსოფლაღქმა მე-17-
მე-18 საუკუნეების ქართულ ლიტერატურაში მომდინარეობს და ემყარება ქრისტიანულ 
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მსოფლმხედველობას. ცხოვრების სიმუხთლე, სიცრუე, წარმავლობა და უნდობლობა ამ 
პერიოდის ქართველ ავტორთა შემოქმედებაში ერთ-ერთი წამყვანი მოტივია, რომელსაც 
კ. კეკელიძემ „სოფლის მდურვის“ მოტივი უწოდა და ამით ამ ეპოქის ქართული 
ლიტერატურის ევროპული ვექტორი 
მოინიშნა. პესიმისტურ განწყობას მწერლებში ერთი მხრივ იმდროინდელი საქართველოს 
მძიმე პოლიტიკური მდგომარეობა იწვევდა, მეორე მხრივ კი პირადი ცხოვრების 
ტრაგიკული 
პერიპეტიები. თავსდატეხილი უბედურების მიზეზს მწერლები ადამიანების მიერ ქრისტი
ანული ნორმების დავიწყებაში, დარღვევაში და ცოდვებში ხედავდნენ, შესაბამისად, გამო
სავალსაც რელიგიური დოგმების დაცვის აუცილებლობაში სახავდნენ. ლიტერატურული 
ურთიერთობები წარმოდგენილია სლოვაკეთში 1701 წელს ქეთევან წამებულის თემაზე 
შექმნილი ბაროკოს ეპოქის სასკოლო პიესით, მოცემულია მისი მრავალმხრივი 
ანალიზი. ქართული ბაროკოს შესწავლამ ლოგიკურად აღძრა ინტერესი მომდევნო 
მიმდინარეობების _ რომანტიზმის და მოდერნიზმის _ და ბაროკოს 
ურთიერთმიმართების შესახებ.  ლიტერატურული მიმდინარეობების ჭრილში 
განხილულია ფიგურული პოეზიის მნიშვნელობა ცალკეული ეპოქის მაგალითზე, 
გამოვლენილია ქართული ბაროკოს ფიგურული პოეზიის ნიმუშები.  განხილულია 
კონკრეტული პოეზიის საკითხები. წიგნის გამოყენებას შეძლებენ უმაღლესი 
სასწავლებლების ჰუმანიტარული ფაკულტეტების პედაგოგები დამხმარე 
სახელმძღვანელოების სახით, ქართველი მკვლევარები და უცხოელი ქართველოლოგები, 
ზოგადად ბაროკოს ლიტერატურითა და კულტურით დაინტერესებული მეცნიერები, 
სტუდენტები და ფართო საზოგადოება.
 
6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება 
და  ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით (არსებობის 
შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა1. 1.  მაია 
ნაჭყებია. წმ. ქეთევან დედოფლის სახე თეიმურაზპირველის პოემასა და სლოვაკური 
ბაროკოს სასკოლო პიესაში. Актуальные проблемы литературы и культуры # 
13. Ереванский государственный лингвистический университет им. В. Я. Брюсова.  
УДК 7.046.1; ერევანი: Lingua, 2022; gv.: 138-153
 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
 
2. წმინდა დიდმოწამე ქეთევანი (1575-1624), კახეთის დედოფალი, 
მართლმადიდებლური სარწმუნოებისადმი ერთგულების გამო  სასტიკად აწამეს შაჰ-
აბასის 
ბრძანებით, იგი მოწამეობრივად აღესრულა 1624 წლის 22 სექტემბერს ქალაქ შირაზში. ქე
თევან დედოფლის ცხოვრების, მოღვაწეობისა და წამების შესახებ ცნობები საკმაოდ ვრცე
ლია. ისინი მოიცავს ქართულ აგიოგრაფიულ ნაწარმოებებს, 
მხატვრულ თხზულებებსა და 
ასევე ევროპელი მისიონერების ანგარიშებს და მოგზაურთა და დიპლომატთა ჩანაწერებს.
XVII საუკუნის მრავალი ევროპელი ავტორი ბევრს წერდა ქეთევანის მოწამეობირივი 
აღსასრულის შესახებ. ცნობა ქეთევან 
დედოფლის წამების შესახებ სწრაფად გავრცელდა მთელს იმდროინდელ ევროპაში. ეს 
ქვეყნებია: პორტუგალია, იტალია, საფრანგეთი, ესპანეთი, გერმანია, ინგლისი, ბოლო 
ათწლეულების მანძილზე აქ ქვეყნებს სლოვაკეთიც 
შეემატა. ქართველი დედოფლის რწმენის სიმტკიცემ ევროპელი ავტორები შთააგონა არაე
რთი ლიტერატურული ნაწარმოების შესაქმნელად.
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 ქეთევან დედოფლის სახე აისახა 
გერმანელი დრამატურგის ანდრეას გრიფიუსის ტრაგედიაში „ქეთევან ქართველი ანუ 
უტეხი სიმტკიცე“, ხოლო 1701 წელს სლოვაკეთის ქალაქ სკალცაში, იეზუიტების 
ორდენის ერთ-ერთ ცენტრს წარმოადგენდა, დაიწერა და იმავე წელს დაიდგა 
სცენაზე სასკოლო პიესა სათაურით „კატერინა, ქართველთა 
დედოფალი, სცენაზე წარმოდგენილი, საკუთარი სისხლით შემკული“. პიესის ავტორი არ
ის უცნობი იეზუიტი სკალიციდან. სტატიაში განხილულია ისეთი საკითხები, როგორიცა
ა ქეთევანის სახე თეიმურაზ პირველის პოემაში „წამება ქეთევან 
დედოფლისა“ და სლოვაკური ბაროკოს სასკოლო პიესაში, სლოვაკური პიესის ავთენტურ
ობა, ბაროკოს მორალური გმირის 
საკითხი, სლოვაკური პიესის მითოლოგიური ასპექტები.
 
2.      მაია ნაჭყებია. ბაროკოს დიდაქტიკა: უნივერსალური ბრძენის რჩევა-
დარიგებები. (კომპარატივისტული კვლევა: საქართველო, ესპანეთი, 
ჩეხეთი).  საერთაშორისო კონფერენცია: გლობალიზაცია - ლიტერრატურა - იდენტობა. 
მასალები, გადაცემულია დასაბეჭდად
 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
ბაროკოს ადამიანი იცნობდა სამ მეთოდს, რომელსაც მისი შინაგანი განხეთქილება უნდა გ
აემთლიანებინა _ ეს იყო გრძნობების, ნებისყოფის და აზროვნების გზა. მთლიანობის მიღ
წევის ამ სამ საშუალებასთან იყო დაკავშირებული ბაროკოს ადამიანის სამი ტიპი: მისტიკ
ოსი, მორალური გმირი და უნივერსალური ბრძენი. მისტიკოსი მიდიოდა გრძნობის გზი
თ (სიყვარული), მორალური გმირი _ ნებისყოფის გზით (მოქმედება), ხოლო უნივერსალუ
რი ბრძენი კი აზროვნების გზით (სიბრძნე).
ბაროკოს ეპოქის ლიტერატურაში სიბრძნის გადმოცემის თავისებური მიდგომა 
ჩამოყალიბდა, რაც საკითხის  კომპარატივისტული შესწავლის თვალსაზრისით მეტად 
საინტერესოდ და პერსპექტიულად გვესახება. წინამდებარე მოხსენებაში ჩვენ 
განვიხილავთ დიდაქტიკურ მოტივს და სიბრძნის გადმოცემის მეთოდს მეფე-პოეტ 
არჩილ მეორეს (1647-1713) „საქართველოს ზნეობანში“, დავით გურამიშვილის (1705-1792) 
„სწავლა მოსწავლეთაში“, ბალთაზარ გრასიანის „სამყაროსეულიხფნ სიბრძნის 
ხელოვნებაში“ (ჯიბის ორაკული/სამისნე წიგნი) (1601-1658) და იან ამოს კომენსკის (1592-
1670) „სამყაროს ლაბირინთსა და გულის სამოთხეში“.
ბაროკოს ლიტერატურის გეოგრაფიული საზღვრების გაფართოება და ქართული 
ავთენტური ბაროკოს ლიტერატურული ტექსტების განხილვა ევროპული ბაროკოს 
კონტექსტში თვალნათლივ აჩვენებს სხვადასხვა ქვეყანაში, დაახლოებით ერთსა და იმავე 
პერიოდში, ავტორების დაინტერესებას ერთი მხრივ მსგავსი საკითხებით, ხოლო მეორე 
მხრივ მათი გადაჭრას განსხვავებულ ფორმებს.
 
8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგი
ლი
1. მაია ნაჭყებია. განცვიფრების ესთეტიკა ქართული ბაროკოს პოეზიაში. საერთაშორისო 
კავკასიოლოგიური კონგრესი. თბილისი, 3-5 ოქტომბერი, 2022
ანოტაცია
„ე.წ. აღორძინების ხანის მწერლობა“, თემების, მოტივებისა და ტროპების 
თავისებურებებით ბაროკოს  ლიტერატურისთვის დამახასიათებელი მხატვრული 
სისტემის ანალოგიურია. ამასთან, განცვიფრების, გაკვირვების, გაოცების და 
აღფრთოვანების გამოწვევა ბაროკოს ეპოქის შემოქმედთა ერთ-ერთი მთავარი პრინციპია. 
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ბაროკოს ესთეტიკამ ადამიანზე შთაბეჭდილების მოხდენის მიზნით განსაკუთრებული 
მხატვრული ენა შექმნა, რომელიც დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა წარმოსახვასა და 
გონებამახვილობას. ავტორის ჩანაფიქრს სიახლით, უჩვეულობით უნდა განეცვიფრებინა 
მკითხველი თუ მსმენელი. „ჩარხებრ  მბრუნავ ლექსში“ არჩილი პირდაპირ აცხადებს: 
„ნაძლევი ვარ, თუ ჩემს წინათ ეთქვას ვის“ და ამით ხაზს უსვამს ლექსის ორიგინალობასა 
და სიახლეს. 
.XVII-XVIII საუკუნეების ქართულ პოეზიაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია   
ანბანთქების ჟანრს. ამ ჟანრის ნაწარმოებები აქვთ შექმნილი თეიმურაზ პირველს, არჩილ 
მეორეს,  ვახტანგ მეექვსეს, დავით გურამიშვილს და სხვებს. როგორც ჩანს, ანბანთქება 
დიდ პოპულარობით სარგებლობდა არა მხოლოდ თემატიკის გამო, რომელიც 
უმეტესწილად რელიგიური ხასიათისა იყო, არამედ მისი სხვადასხვა ვარიაციით 
გამართვის შესაძლებლობის გამო, რაც სათაურშიც აისახა, მაგალითად, არჩილის 
„ანბანთქება ახალი შემოღებული“.
.„ამოცნობა”, „გაშიფვრა”, ბაროკოს სტილის ერთ-ერთი კონცეფციური ელემენტია,   რასაც 
ზოგ შემთხვევაში კრიპტოგრამის სახე აქვს. ამ პერიოდშია შექმნილი არჩილ მეორეს 
„ჩარხებრ მბრუნავი ლექსი“, რომელიც ქართული ვიზუალური პოეზიის, ფიგურული 
ლექსის უაღრესად გონებამახვილურ ნიმუშს წარმოადგენს. მასში ვირტუოზულად არის 
შერწყმული ეკლესიასტესეული ამაოება და წრებრუნვა და ცალკეული სიტყვების 
გარკვეული პრინციპით გადაადგილება, რაც ლექსში მოძრაობის ილუზიას ქმნის.  
იქმნებოდა ასევე აკროსტიქები  და „წაღმა-უკუღმა საკითხავი ლექსები” ანუ 
პალინდრომები. უაღრესად საყურადღებოა ვახტანგ მეექვსეს „მუხრანული“, ანუ ე.წ. 
კვადრატული ლექსი, რომელიც ჰორიზონტალურადაც იკითხება და ვერტიკალურადაც, 
მისი „ათცხრამეტური“ კი სინთეზური ნაწარმოებია, სადაც ერთმანეთს ერწყმის ლექსი, 
ნახაზი და ნახატი.
ამგვარი პოეზიის შექმნა განსაკუთრებულ ინტელექტუალურ ძალისხმევას და 
გაწაფულობას მოითხოვდა, ეს ერთგვარ პოეტური გონებამახვილური თამაშია, რომელიც 
დამყარებული ამოცნობაზე,  გამოცნობაზე, მკითხველისა თუ მსმენელის გაკვირვებასა და 
განცვიფრებაზე, ეს გაოცების ესთეტიკაა. მიგვაჩნია, რომ ამგვარი თხზულებები, 
რომლებიც ამ პერიოდის ქართველ ავტორებთან გვხვდება, ქმნიან გარკვეულ 
მთლიანობას, სისტემას და მას შეიძლება ვუწოდოთ ქართული ბაროკოს პოეზიის 
განცვიფრების ესთეტიკა.
 
 
2.მაიანაჭყებია. ენა და ლიტერატურათმცოდნეობითი ტერმინოლოგია XVII საუკუნის საფ
რანგეთსა და საქართველოში (კომპარატივისტული კვლევა); მესამე საერთაშორისო 
კონფერენცია. თერმინოლოგია _ მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა. თბილისი, 29-30 
ოქტომბერი, 2022
 
ანოტაცია
მთელი რიგი ერების ისტორიაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია ისეთ ჟანრს, როგორი
ც არის ენის ქება. ჩვენი დაკვირვებით, ამ ტიპის თხზულებები ყოველ ერში მისთვის გარდ
ამტეხ პერიოდში იქმნებოდა. ქრონოლოგიურად სხვა ქრისტიანი ერების ენის ქებებს წინ 
უსწრებს „ქებაი და დიდებაი“ ქართულისა ენისაი“, თუმცა ამჯერად მასზე არ შევჩერდები
თ და ყურადღებას გავამახვილებთ ფრანგული რენესანსის უმნიშვნელოვან ტექსტზე, პირ
ველ ლიტერატურულ მანიფესტად აღიარებულ „ფრანგული ენის დაცვისა და ხოტბაზე” D
éfense et illustration de la langue française”) 
(1549). ტრაქტატის ავტორი, დიუ ბელე, უპირისპირდება იმ მოსაზრებას, რომ თითქოს ფრ
ანგული ენა „ბარბაროსული” ენაა და არ არის მორგებული დახვეწილი აზრების გადმოსაც
ემად ისე, როგორც ბერძნული ან ლათინური.  მანიფესტის ავტორი განმარტავს, რომ ფრან
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გული ენა საკმაოდ მოქნილი, კეთილხმოვანი და ძლიერია და საჭიროა მისი მხოლოდ გამ
დიდრება და გაკეთილშობილება. პირველ რიგში იგი ილაშქრებს ლათინურ ენზე დაწერი
ლი პოეზიის წინააღმდეგ და ფრანგული ენის უფლებებს იცავს. ფრანგული ენის შესახებ მ
სჯელობისას ნათელია, თუ რამდენად სწამს მას მშობლიური ენის შესაძლებლობებისა. დი
უ ბელე მკითხველს შეახსენებს, რომ ოდესღაც ბერძნული და ლათინური ენებიც მოუხეშა
ვი იყო და სრულყოფას მათ ხანგრძლივ მეცადინეობათა შედეგად მიაღწიეს. ასეთივე გზა 
უნდა განვლოს ფრანგულმა ენამაც, მისი გამდიდრების საუკეთესო გზა ძველი ენებიდან ს
იტყვების და გამოთქმების სესხებაა, მაგრამ სესხება გონივრულად უნდა მოხდეს და უნდა
 შეესაბამებოდეს მშობლიური ენის სულს/სულისკვეთებას, რათა ისინი ბუნებრივად ჟღერ
დნენ. გარდა ამისა, ფრანგული ენის გამდიდრების წყარო უნდა იყოს არა მხოლოდ ანტიკ
უობა, არამედ ხელოსნების, მეზღვაურების, მხატვრების ენა და დიალექტები.  
`ფრანგული ენის დაცვა და ხოტბა” განმსჭვალულია სამშობლოსადმი სიყვარულით, სიამა
ყით მის მიერ მიღწეული წარმატებების გამო, რომელიც თავისი სიძლიერით მოიპივა და ს
იამაყით მისი ამოუწურავი შინაგანი შესაძლებლობებისადმი. დიუ ბელე ოცნებობს 
იმაზე, რომ ფნანგულმა ენამ და ლიტერატურამ აყვავების ისეთ დონეს მიაღწიოს, რომელი
ც შესაბამისი იქნება ქვეყნის საზოგადოებრივი, ეკონომიკური და სულიერი განვითარების
ა. 
რენესანსი ეპოქა ბაროკოს ეპოქამ შეცვალა, უნდა ითქვას, რომ ამ პერიოდის ფრანგული ლ
იტერატურული ცხოვრება უაღრესად საინტერესოა თავისი ლიტერატურათმცოდნეობით
ი ტერმინოლოგიით, რომელიც ცალკეული ჟანრისათვის წაყენებული მოთხოვნების წიაღშ
ი ყალიბდებოდა. მაგალითად ეპოპეასთან, ანუ „ჰეროიკულ ეპოსთან” დაკავშირებით იხსე
ნიება შემდეგი ტერმინები: სიმართლე (verite), გამონაგონი (fiction), ტყუილი (mensonge), 
“არაჩვეულებრივი”/“გასაოცარი” (merveilleux) ან „სასწაული” (miracle), ზებუნებრივი/არაჩვ
ეულებრივი (surnaturel), არაჩვეულებრივი ღვთისმოსაობა (surnaturel devot). 
რომანთან დაკავშირებით გამოჩნდა ცნება “დასაჯერებელი, სარწმუნო” (Vraisemblable) 
ანუ ის, რაც შეესაბამება იმ წარმოდგენას, რაც სინამდვილეში ხდება.  1670 წელს დაიწერა პ
იერ-დანიელ უეს “ტრაქტატი რომანების შესახებ”  (Pierre-Daniel Huet, Traite de l’origine des 
romans (1670)), რომელიც საინტერესოა იქ გამოთქმული მოსაზრებების გამო რომანსა და ე
პოპეას შორის არსებული განსხვავებების კლასიფიკაციის თვალსაზრისით. 
აქ გვხვდება შემდეგი ტერმინები: გამოგონილი სასიყვარულო თავგადასავლები (fictions 
d’aventures amoureuses), გამონაგონი (des fictions), ნამდვილი (veritable), 
გასაოცარი (merveilleux), დასაჯერებელი vraisemblables).
ფრანგული ბაროკოს ეპოქის ლიტერატურათმცოდნეობით 
ტერმინოლოგიას საინტერესო პარალელები ეძებნება ქართული ბაროკოს, 
ანუ ე.წ. აღორძინების ხანის ქართულ ლიტერატურაში: არჩილის „თეიმურაზისა და რუსთ
ველის გაბაასების” პროზაულ წინათქმაში არჩილი ლაკონურად აყალიბებს თავის ლიტერ
ატურულ შეხედულებებს: „... არა ხოტბა, არამედ მართალი (...) ვითარც მოწყენილის კაცის
 წესია რაგინდარას მოგონება და ჯავრის დაუმორჩილებლობა, სხვას ზღაპრულს ამბავს _ ე
სევ მართალი ამბავი ვარჩიე გასალექსავად. და არცა ამაში ტყუილი სწერია ერთის _ მეფის
ა და რუსთველის პირდაპირ გაბაასების _ მეტი”. მოხსენებაში წარმოდგენილი არჩილის ლ
იტმცოდნეობითი ტერმინოლოგია _ ‘მართალი’, ‘ზღაპრული’, 
 ‘ამბავი’ _  განხიულია „სიტყვის კონის” (1685–
1716) ფონზე, ანუ იმ განმარტებათა ასპექტში, რომელსაც ის პერიოდი გვთავაზობს.
 
 
3. მაია 
ნაჭყებია. ანბანთქება ბაროკოს ვიზუალური/ფიგურული პოეზიის კონტექსტში. საერთაშო
რისო სამეცნიერო კონფერენციაზე საქართველო და კავკასია -
 წარსული, აწმყო, მომავალი; თბილისი, 26-27 ნოემბერი 2022

https://wikiless.org/wiki/1685?lang=ka
https://wikiless.org/wiki/1716?lang=ka
https://wikiless.org/wiki/1716?lang=ka
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ანოტაცია
პოეზიაში ვერბალური და იკონოგრაფიული ელემენტების კომბინაციის მეშვეობით შექმნ
ილი პოეზია ანტიკური ხანიდან მოყოლებული ფართოდ არის ცნობილი და თითქმის არც
ერთმა ლიტერატურულმა მიმდინარეობამ  არ დატოვა იგი უყურადღებოდ. პოეტური ტექ
სტისა და გრაფიკული გამოსახულების ჰარმონიული შერწყმის კლასიკური ნიმუშებია ტე
ქნოპეგნია (technopaegnia) და კარმენ ფიგურატუმი (carmen 
figuratum), რომელიც რთულ მათემატიკურ გათვლებზე იყო დამყარებული. ფიგურულ პო
ეზიადვე განიხილება აკროსტიქები, ანბანზე გაწყობილი ლექსები, ტელესტიქები, ლაბირი
ნთები და სხვა გრაფიკული ფორმები.
ანბანზე გაწყობილი პოეზია (ბერძნ. ἀκροστιχίδα κατ ἀλφάβητο) თავდაპირველად უპირატე
სად სასულიერო შინაარსის პოეტური თხზულებები იყო. ამგვარი პოეზია უმეტესად მორა
ლურ-
დიდაქტიკური ხასიათისაა და ბიზანტიურ და ადრექრისტაინულ ლიტერატურის გავლი
თ გვიან ანტიკურობას უკავშირდება. ამგვარი პოეზიის ერთ-
ერთი კლასიკური ნიმუში გრიგოლ ღვთისმეტყველის (Gregory of 
Nazianzus) ალფავიტარი (Abecedarian poem).
 
„ე.წ. აღორძიების ხანაში“ რომელსაც ჩვენ ქართული ბაროკოს ლიტერატურად განვიხილავ
თ, განსაკუთრებით თვალშისაცემია ანბანთქების ჟანრის ნაწარმოებთა სიმრავლე. ანბნთქე
ბის ჟანრის დანერგვა თეიმურაზ პირველის სახელს უკავშირდება. ამ 
ჟანრმა დიდი პოპულარობა მოიპოვა იმ პერიოდის სხვა ავტორებთანაც.   საყურადღებოა ა
ნბანთქებათა სახეობების მრავალფეროვნება და ავტორთა მისწრაფება, შეექმნათ ახალი, გა
ნსხვავებული ტიპის ანბანთქებები.  ვიზუალური პოეზია ყოველთვის განსაკუთრებულ ი
ნტელექტუალურ წრებში იქმნებოდა და მათი ავტორები ღრმად განსწავლული ადამიანებ
ი და მეცნიერები იყვნენ. მოხსენებაში მე-17-მე-
18 საუკუნეში შექმნილი ქართულ ანბანთქებები განხილულია ბაროკოს ფიგურული პოეზ
იის კონტექსტში.
 
 
წიგნის რედაქტორობა:
ეკა ჩიკვაიძე, ნანა მრევლიშვილი. სასულიერო მწერლობა (წერილები: ჰაგიოგრაფია, ჰიმნო
გრაფია, ეგზეგეტიკა). რედაქტორი: მაია ნაჭყებია. გამომცემლობა ,,მერიდიანი“; 
2021. ISBN: 978-9941-8-4050-0
 
ირინე მოდებაძე

3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანს
ებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
 
3.2.
1) დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამე
ცნიერო მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწ
ყებისა და დამთავრების წლები
 
1. მემარცხენე მწერლობის ფორმირება საქართველოში (მე-19 - მე-
20 საუკუნეების მიჯნაზე) (FR-18-17206), 27.02.2019 - 27.02.2022, 27.02.2019  -- 27.02.2022 
(თავი კოლექტიურ მონოგრაფიაში: „მემარცხენე მწერლობა მე-
19 საუკუნის რუსეთის იმპერიაში“)



26

26

 
6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
6.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი
 ISBN; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
 
1. კოლექტიური მონოგრაფია: მემარცხენე მწერლობის ფორმირება საქართველოში (მე-19 -
მე-20 საუკუნეების მიჯნაზე), ტ. I, ISBN 978-9941-498-82-4; თბილისი: 
"მწიგნობარი", გვ.129-179, 50 გვ.
 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. დასრულდა პროექტით გათვალისწინებული კვლევა და კოლექტიურ მონოგრაფიაში გა
მოქვეყნდა წერილი „XIX საუკუნის მეორე ნახევრის რუსული მემარცხენე მწერლობის კრი
ტიკული შეფასების თავისებურებანი“. წერილი შედგება ორი ნაწილისაგან. პირველ ნაწი
ლში „მე-
19 საუკუნის რუსული მემარცხენე ლიტერატურის იდეური თავისებურებანი“ ზოგად კუ
ლტურულ კონტექსტში გაანალიზებულია რუსული მემარცხენეობის აზრთა მრავალფერო
ვნება, კამათები და საზოგადოებრივი აზრის განვითარების ეტაპები. განსაკუთრებული ყ
ურადღება დაეთმო ქვეყნის სოციალური გარდაქმნის „განსხვავებული გზის“ ძიებას. მეორ
ე ნაწილი „XIX საუკუნის მეორე ნახევრის რუსული მემარცხენე მწერლობის კრიტიკული შ
ეფასების თავისებურებანი“ მიეძღვნა ერთიან კორპუსში მოყვანილი საარქივო, ოფიციალ
ური და ემიგრანტული მასალის შეჯერება-
ანალიზს. კვლევის საბოლოო შედეგად გამოვლინდა, თუ როგორ იცვლებოდა იდეოლოგი
ური სიტუაციიდან გამომდინარე საბჭოთა ისტორიკოსებისა და ლიტერატურათმცოდნეებ
ის აზრი და შეფასების კრიტერიუმები.
 
6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტ
ომი ISSN-
ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების
 რაოდენობა
 
1. ირინე მოდებაძე, თამარ ციციშვილი. ემპათია - 
XXI საუკუნის თემატური ინოვაცია მსოფლიო პანდემიანაში: ეტგარ კერეტის „Stories in 
Times of Coronavirus“ /„მოთხრობები კორონავირუსის ჟამს“/ - "სჯანი", N23 (2022), e-
ISSN: 2346-772X,  ISSN: 1512-2514, გვ. 185-198, 13 გვ.
2. ირინე მოდებაძე. Основные маркеры ментальной карты советских мигрантов-билингв в 
постсоветский период: грузино-российский опыт - ლიტერატურული ძიებანი, XLII (42), 
2022, ISSN 0235-3776, თბილისი, წარმოებაშია
3. თამარ ციციშვილი, ირინე მოდებაძე. ილიას და აკაკის შემოქმედება ქართულ კრიტიკუ
ლ დისკურსში (ალ. ცაგარელი, ალ. ხახანაშვილი) -
 რუსთველოლოგია (სამეცნიერო შრომების კრებული), ISSN 
15123081, თბილისი, წარმოებაშია
4. თამარ ციციშვილი, ირინე მოდებაძე. გიორგი წერეთელი: ახალი პარადიგმის სათავეებ
თან. ნაწილი II.- ლიტერატურული ძიებანი, XLII (42), 2022, ISSN 0235-
3776, თბილისი, წარმოებაშია
 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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1. წერილში მიმოხილულია მსოფლიო პანდემიანის არქეტიპულ („საბაზისო“) თემის -
 პამდემიის, როგორც მსოფლიოს აღსასრულის მანიშნებლის წარდგენისა და ტრადიციულ
ი თემების (ჰედონისტურის, ტრაგიკულის, კატასტროფის განცდისა და გმირულის) განვი
თარება ისტორიულ-კულტურულ ჭრილში. 21-
ე საუკუნეში ამ მდიდარ მხატვრულ პანდემიანას COVID-
19 განცდაც დაემატა და თანამედროვე მწერლობაში არა მხოლოდ საუკუნოვანი ტრადიცი
ების მქონე თემების ინტერპრეტირება, არამედ ახალი თემატური ინოვაციებიც შეინიშნება
. ერთ-
ერთი მათგანი ემპათიის (ეზოთერული კავშირის, თანაგრძნობისა და სხვა ადამიანთა ფსი
ქოლოგიური მდგომარეობის გათავისების უნარის) განვითარების თემა გახლავთ. ამ თემი
ს წარდგენა გაანალიზებულია ეტგარ კერეტის მოთხრობებში „Outside“ /„გარეთ“/, “Eating 
Olives at the End of the 
World” /„ზეთისხილს მივირთმევ სამყაროს აღსასრულისას“/ და  “Rock Solid 
Wife”/„ჩემი ცოლი კლდესავით მაგარია“/ სერიიდან „Stories in Times of Coronavirus“ 
/„მოთხრობები კორონავირუსის ჟამს“/, გამოვლენილია მათ მხატვრულ სისტემაში არსებუ
ლი მხატვრული ტრადიციებისა და სიახლეების გარდაქმნის თავისებურებები. 
 
2. წერილში „საბჭოთა მიგრანტ-
ბილინგვების პოსტსაბჭოური მენტალური რუქის ძირითადი მარკერები: საქართველო-
რუსეთის გამოცდილება“ რუსულ ენაზე გაანალიზებულია საქართველოში დაბადებულ-
გაზრდილი, მაგრამ საბჭოთა პერიოდიდან რუსუთში მცხოვრები თანამედროვე რუსულენ
ოვანი პოეტების შემოქმედება. კვლევა მიზნად ისახავდა მათი ისტორიული სამშობლოს მ
ენტალური რუქის შესწავლას:
„ცენტრის/ცენტრების“ დადგენას,„მშობლიური ქალაქის“ მხატვრული სახისა და ნოსტალგ
იური განცდის არსის ანალიზს და მეორე თაობის მიგრანტთა შემოქმედებით ცნობიერება
ში მათ ტრანსფორმირებას. კვლევამ გამოავლინა რომ ამ ცნებათა მხატვრული გააზრება თ
ბილისური სუბკულტურის ტრადიციებს ეფუძნება, ხოლო მსოფლაღქმის თავისებურებან
ი საქართველოში მცხოვრები რუსულენოვანი პოეტების შემოქმედებაში ასახული ტენდენ
ციების სიმილარულია და პოლიკულტურულისგან მულტუკულტურული და ტრანსკულ
ტურულისაკენ მიისწრაფვის. წერილი დაიბეჭდება სამეცნიერო ჟურნალის „ძიებანის“ 
2022 წლის ნომერში.
 
3. წერილში ყურადღება დაეთმო ალ. ცაგარელის და ალ. ხახანაშვილის მიერ დამუშავებუ
ლ ილიასა და აკაკის შემოქმედების შეფასებას. მათი მოსაზრებები განხილულია ალ. ცაგა
რელის „ჩვენი უბედური მწიგნობრობა ამ საუკუნეში“ (1870 წ. გაზ. „დროება“ №№ 2, 3, 4, 6, 
7) და ალექსანდრე ხახანაშვილის. 
„ქართული სიტყვიერების ისტორიაში (მეცხრამეტე საუკუნე)“ გამოქვეყნებულ ტექსტებზე
 დაყრდნობით. წერილი დაიბეჭდება სამეცნიერო შრომების კრებულის „რუსთველოლოგი
ის“ მომდევნო ნომერში.
 
4. წერილში შეფასებულია გიორგი წერეთლის კრიტიკული წერილი, რომელშიც საუბარია
 იმ პერიოდის ქართული ლიტერატურის განვითარების პროცესებზე, პირველ, მეორე და მ
ესამე დასთან დაკავშირებულ თეორიულ საკითხებზე. წერილი დაიბეჭდება სამეცნიერო ჟ
ურნალის „ძიებანის“ 2022 წლის ნომერში.
 
7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში
 
7.3. სტატიები
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ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კო
დი DOI;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-
ის მითითებით; გვერდების რაოდენობა
 
1. მაკა ელბაქიძე, ირინე მოდებაძე. „ვეფხისტყაოსანი“ - «Витязь у тигровій шкурі»: Шота 
Руставели» — Микола Бажан - «Україна-Грузія: діалог культур та цивілізацій», Київ – 
2022, გვ. 70-80, 10 გვ.
2. ირინე მოდებაძე. И. С. Богомолов о спорных вопросах грузинского лермонтоведения - 
М. Ю. Лермонтов в контексте литературы и культуры народов Евразии. Материалы 
Международной научной лермонтовской конференции. Пятигорск: ПГУ, 2022. C. 204-211, 
7 გვ.
3. ირინე მოდებაძე. Русскоязычная литература Грузии в мировом культурном пространстве: 
«советская миниглобализация» и концепт «историческая родина» - «Духовное возрождение 
культуры, образования, науки в период  глобализации», ალმათი, 7 გვ. წარმოებაშია
 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
 
1. წერილში განხილულია მიკოლა ბაჟანის მიერ შესრულებული შოთა რუსთაველის „ვეფხ
ისტყაოსნის“ უკრაინულენოვანი თარგმანი. მიმოხილულია უკრაინელი პოეტის კონტაქტ
ები ქართულ კულტურასთან, მთრგმნელის სტრატეგია და პრიორიტეტები. განსაკუთვრე
ბული ყურადღება დაეთმო ე.წ. 
„სათარგმნად რთული ადგილების“ ინტერპრეტირებას და მის მნიშვნელობას იმდროინდე
ლი ზოგადკულტურულ კონტექსტში.
2. წერილში „ი.ს. ბოგომოლოვი ქართული ლერმონტოვმცოდნეობის საკამათო საკითხებზ
ე“ (რუსულ ენაზე) გაანალიზებულია ცნობილი ქართველი მეცნიერის აზრი ორ ე.წ. 
„საკამათო საკითხზე“. ესენია: ლერმონტოვის დამოკიდებულება საქართველოსა და ქართვ
ელებისადმი და მისი აზრი საქართველოს რუსეთთან შეერთების შესახებ. კვლევა ეფუძვნ
ება ი.ბოგომოლოვის მონოგრაფიაში («Грузия стала традицией для всей русской поэзии», 
2002, стр. 228-
257) მეცნიერის მიერ გამოთქმულ აზრს. ჩვენს მიერ გაანალიზებულია იგორ ბოგომოლოვ
ის არგუმენტაცია და პრობლემის გადაწყვეტის მეთოდი. 
3. წერილში „საქართველოს რუსულენოვანი მწერლობა მსოფლიო კულტურულ სივრცეში: 
„საბჭოთა მინიგლობალიზაცია“ და „ისტორიული სამშობლოს“ კონცეპტი“ 
(რუსულ ენაზე) მიმოხილულია ავტორის მიერ ბოლო წლებში ჩატარებული კვლევების შე
დეგები. განსაკუთვრებული ყურადღება ეთმობა რუსეთში მცხოვრები მიგრანტთა შემოქმ
ედების კულტურული იდენტობის დადგენის პრობლემებს. ავტორის აზრით, ცნებების Ро
дина |სამშობლო|, 
Тбилиси |თბილისი|, дом |სახლი| მხატვრული მარკერების ანალიზი „ისტორიული სამშობ
ლოს“ კონცეპტისა და მისი მნიშვნელობის დადგენის საშუალებას იძლევა. 
 
8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგი
ლი
 
1. მაკა ელბაქიძე, ირინე მოდებაძე. The Concepts and Realities of the Eastern Culture in "The 
Knight in the Panther's Skin" (XXIII Congress of the 
ICLA: მსოფლიო ლიტერატურის გადააზრება: გლობალური და ლოკალური, ცენტრალურ
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ი და მარგინალური), თბილისი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუ
ტი, 2021, 24-29 ივლისი
 
მოხსენებაში გაანალიზებულია  აღმოსავლური კულტურის კონცეპტებისა და რეალიების 
მხატვრული ფუნქცია შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანში“. განსაკუთვრებული ყურად
ღება დაეთმო ისლამური კულტურის ასეთი კონცეპტების გადააზრებას, როგორიცაა „მიჯ
ნურობა“, რეალიების ხსენებასა და აღმოსავლური პოეტური შედევრების ინტერტექსტუა
ლურ მოხმობას.

8. 2. უცხოეთში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგი
ლი
 
1. მაკა ელბაქიძე, ირინე მოდებაძე. „ვეფხისტყაოსანი“ - «Витязь у тигровій шкурі»: Шота 
Руставели — Микола Бажан  /„ვეფხისტყაოსანი“ - «Витязь у тигровій 
шкурі»: შოთა რუსთაველი - მიკოლა ბაჟანი"/ (Ukraine-Georgia: dialogue of cultures and 
civilizations  /უკრაინა-
საქართველო: კულტურებისა და ცივილიზაციების დიალოგი/), მ.პ. დრაგომიროვის სახ. ე
როვნული პედაგოგიური უნივერსიტეტი, კიევი, უკრაინა, 25-26 მაისი, 2022.
2. ირინე მოდებაძე. Русскоязычная литература Грузии в мировом культурном пространстве: 
«советская миниглобализация» и концепт «историческая 
родина» /საქართველოს რუსულენოვანი მწერლობა მსოფლიო კულტურულ სივრცეში: 
„საბჭოტა მინიგლობალიზაცია“ და „ისტორიული სამშობლოს“ კონცეპტი/. ყაზახეთის საი
ნჟინრო-ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი (КазИТУ). ალმათი, ყაზახეთი. 8-90 დეკემბერი, 
2022.
 
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში ან სხ
ვა გამოცემაში არ გამოქვეყნებულა)
 
1. მოხსენება გამოქვეყნდა კრებ. «Україна-Грузія: діалог культур та цивілізацій», Київ – 
2022, გვ. 70-80.
2. მოხსენება გამოქვეყნდება კრებ. «Духовное возрождение: Ментальность образования, 
науки и культуры в период глобализации». Алматы-2022. (წარმოებაშია)
 

თამარ ლომიძე

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული 
სამეცნიერო-კვლევითიპროექტების ჩამონათვალი:
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 
მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. რედაქტირება კრებულისა „ლიტერატურული ჟანრები“ (2020-2022).

8. სამეცნიეროფორუმებისმუშაობაშიმონაწილეობა
8.1.საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმისჩატარების დრო და 
ადგილი
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1. მოხსენება ICLA-ს საერთაშორისო კონგრესზე „ფიხტე და ბარათაშვილი“ (ფილოსოფია 
და პოეზია). თბილისი, 2022 წლის ივლისი.
2. 
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში ან 
სხვა გამოცემაში არ გამოქვეყნებულა)

თამარ ბარბაქაძე

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულისISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიისსათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და 
ნომერი/ტომიISSN-ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემისადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდებისრაოდენობა

1. ქართული პოეზიის „მთვარე“ და „მთვარეულები“
(ზოგიერთი დაკვირვება)
სჯანი 23, თბილისი, თსუ გამომცემლობა, 2022, გვ. 100-118. ISSN 1512-2514

2. ქართული ვერლიბრის სათავეებთან
(შარლვილ დრაკისა და ჟორჟ დიუამელის ნაშრომის:
„თავისუფალი ლექსის თეორია. შენიშვნები პოეტური ტექნიკის შესახებ“
მალხაზ ივანიძის (ივანეა მირხანაშვილის) მიერ ქართულად თარგმნის გამო)
ლიტერატურული ძიებანი, 42, თბილისი, თსუ გამომცემლობა, 2022 (იბეჭდება), ISSN  
0235-3776

3. ბაქარ ქართლელის - დიმიტრი ყიფიანის - „ძველი მეგობრის პასუხი“
ხაშურის მუნიციპალიტეტის სამუზეუმო გაერთიანება, ხაშურის მხარეთმცოდნეობის 
მუზეუმი, დიმიტრი ყიფიანისამდი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 
ხაშური, 2022, გვ. 15-22. ISBN 978-9941-8-3518-6

4. გივი გეგეჭკორის ლექსის რიტმულ-ინტონაციური თავისებურებანი. გივი გეგეჭკორის 
სტროფი. ლექსმცოდნეობა, 14, 2022, თბილისი, თსუ გამომცემლობა, (იბეჭდება)

ვრცელიანოტაცია (ქართულენაზე)
1.წერილში გაანალიზებულია მთვარის მეტაფორა ქართულ ხალხურ პოეზიასა და XX 
საუკუნის ლირიკაში.ვფიქრობთ, რომ გალაკტიონის ამ ორივე ლექსს: „მთაწმინდის 
მთვარესა“ და „სიკვდილი მთვარისგან“ ნიკოლოზ ბარათაშვილის „შემოღამება 
მთაწმინდაზედ“ ამდიდრებს ალუზიებით. „სიკვდილი მთვარისაგან“, თითქოს 
პარნასული, გოტიესებური ლექსია, მაგრამ „მასში ირღვევა მასალის რაციონალურად 
მოწესრიგების პრინციპი. ეს პოეტიკა უფრო ახლოსაა არა XIX, არამედ XX ს. დასაწყისის 
ლიტერატურისა და სახვითი ხელოვნების პრინციპებთან“. ყვითელი და შავი ფერების 
ერთობლიობა მიჩნეულია ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ხილვად კომბინაციად. გ. ცოიგნერის 
მიერ შედგენილ ცხრილში იგი პირველ ადგილზეა მოთავსებული.

2. ნაშრომში განხილულია ქართლი ველრიბრის ისტორიისა და თეორიის საკითხები. 
კერძოდ, ავტორი აანალიზებს 2020 წელს მალხაზ ივანიძის (ივანე ამირხანაშვილის მიერ 
თარგმნილ ცნობილ ესესს: „თავისუფალი ლექსის თეორია. შენიშვნები პოეტური 
ტექნიმის შესახებ“).
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თ. ბარბაქაზე საუბრობს ქართულ პოეზიაში ვერლიბრის ისტორიის ხუთ ეტაპზე; 
აანალიზებს ვერლიბრის პირველ გამოჩენას და მის შეფასებას XX საუკუნის 20-იანი 
წლების პრესაში.

3. საანალიზო ლექსი, „ძველი მეგობრის პასუხი“, ე.წ. „ეპისტოლური ლირიკის“, 
აღსარებითი პოეზიის მშვენიერი ნიმუშია. დიმიტრი ყიფიანი ეპასუხება პოეტ ვახტანგ 
ორბელიანის ლექსს „ძველ მეგობარს“, რომელიც 1883 წელს დაბეჭდილა გაზეთ 
„დროებაში“ (№222, 5 ნოემბერი). ვახტანგ ორბელიანმა ზემოხსენებულ ლექსს, „ძველ 
მეგობარს“, ეპიგრაფად წაუმძღვარა სიტყვები: „...დავბერდი, დავჩაჩანაკდი, წვერში 
შემექნა ჭაღარა“. რომანტიკოსი პოეტი, აწმყოთი გულმოკლული, სევდიანად ეხმიანება 
დიმიტრი ყიფიანს (ბაქარ ქართლელს), უძლურებასა და მარტოსულობაზე. ერთადერთ 
სიამედ კლასიკოსების: რუსთაველის, გოეთეს, შექსპირის, შილერის, საქართველოს 
ისტორიის კითხვა მიაჩნია ავტორს, რასაც სთავაზობს ბაქარ ქართლელსაც...

4. ნაშრომში გაანალიზებულია გივი გეგეჭკორის ლექსის რიტმულ-ინტონაციური 
თავისებურებანი. გივი გეგეჭკორის ლექსის მეტრიკა არ არის მრავალფეროვანი: 
ძირითადად, ცხრამარცვლედი (5/4, 4/5) 8-მარცვლიანი დაბალი და მაღალი შაირი (44/44), 
ბესიკურითოთხმეტმარცვლედი (5/4/5), სიმეტრიული ათმარცვლედი (5/5) და სხვ. 
ტერცეტებით, კატრენებით, ექვსტაეპედებით, რვატაეპედებით არის წარმოდგენილი.გივი 
გეგეჭკორის ლექსის რიტმულ-ინტონაციური თავისებურება, მისი პოეზიის მშვენებად 
მაინც პოეტის მიერ აღმოჩენილი ახალი ქართული მყარი სალექსო ფორმა მიგვაჩნია: „გივი 
გეგეჭკორის სტროფი“ – 6-ტაეპიანი, ჰეტეროსილაბური, სადაც გარითმულია მხოლოდ -
V ტაეპები: xxaxxa. ამ სახელით უნდა დამკვიდრდეს კიდეც იგი ქართული ლექსის 
ისტორიასა და თეორიაში.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1.საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენებისსათაური; 
ფორუმისჩატარებისდროდაადგილი

თამარ ბარბაქაძე
1. ბესიკ ხარანაულის უახლესი მეტაპოეტური წიგნები - ტრადიციისა და მოვაციის 
გზაჯვარედინზე თბილისი, 24-29 ივლისი, 2022
2. 
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში ან 
სხვა გამოცემაში არ გამოქვეყნებულა)

1. მეტაპოეტური ჩანაწერებით, ბესიკ ხარანაული ალტერნატიული პოეტიკის საფუძველს 
ქმნის. „პროზისა და პოეზიის პირშესაყარი“ ნაირსახეობაა XX საუკუნის სინამდვილეში 
აღორძინებული ე.წ. „გარდამავალი ჟანრისა“  „ლექსი პროზად“. იგი, როგორც ცნობილია, 
ეყრდნობა არა ნარატივს, არამედ სუბიექტურ-შეფასებით ასპექტს. ჟანრის თეორიის 
ცნობილი მკვლევარი, ნორთროპ ფრაი, აღნიშნავს, რომ ლექსის ფორმა გავლენას ახდენს 
სემანტიკურ სტრუქტურაზე, შთანთქავს მნიშვნელობას. ანდრეი ბელის აზრით კი, რიტმი 
მიჩნეულია ფაქტად, რომელიც წინ უსწრებს „სიტყვიერი შერჩევის“ მომენტს. ანდრეი 
ბელი რიტმს ეძებს როგორც ლექსში, ისე პროზაში და ამით ანგრევს მათს ჟანრულ 
ბუნებას.

სხვა აქტივობები:
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1. „ქართული ლექსმცოდნეობა“ (სამეცნიერო კრებული) (რედაქტორი), 2008 – დღემდე.
2. „სჯანი“ (ყოველწლიური სამეცნიერო ჟურნალი ლიტერატურის თეორიასა და 
შედარებით ლიტერატურათმცოდნეობაში(სამეცნიერო კრებული) (რედკოლეგიის წევრი), 
2007 – დღემდე
3. რეცენზენტი თეონა ლომიძის ფილოლოგიის (0232) დოქტორის აკადემიური ხარისხის 
მოსაპოვებლად წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომისა: „ცისფერყანწელთა“ პროზის 
პრობლემატიკა და პოეტიკა“ (სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა 
დოქტორი, პროფესორი ავთანდილ ნიკოლეიშვილი). ქუთაისი, 2022.

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

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმჭიფო უნივერსიტეტი 
შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
შორენა შამანაძე

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულისISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  
ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. დიასპორული მენტალურ-ლიტერატურული სივრცე, როგორც ახალი „Weltliteratur“-ის 
შემადგენელი ნაწილი და ნაციონალური იდენტობის რთული რეპრეზენტაციები  
(გადაცემულია დასაბეჭდად)
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული „გლობალიზაცია - 
იდენტობა - ლიტერატურა“ თსუ, 10 გვ. 09.12.2021
2.  რეკონსტრუქცია და ხსოვნის კულტურა როგორც ახალი ‘Weltliteratur’-ის გამოწვევა 
(თანამომხსენებელი) (გადაცემულია დასაბეჭდად)
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული „შავიზღვისპირეთი 
ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე“  ბათუმი, 12 გვ. 5-6.07.2022
3.საბჭოთა წარსულის რეცეფცია ახალი ‘Weltliteratur’-ისჭრილში (თანამომხსენებელი) 
(გადაცემულია დასაბეჭდად)
მასალების კრებული „VIII საერთაშორისო კონფერენცია „ქართულ-ოსურ 
ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები“ თსუ, 9 გვ. 13-14.10.2022
4. ნაციონალურ იდენტობათა მოდერნიზაცია ახალი „Weltliteratur“-ის კონტექსტში 
(თანამომხსენებელი) (გადაცემულია დასაბეჭდად)
შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის XXIII მსოფლიო კონგრესი "მსოფლიო 
ლიტერატურების გადააზრება: გლობალური და ლოკალური, ცენტრალური და 
მარგინალური მიმართულებები", თბილისი.15 გვ. 25-27.07.2022
5.Die Rezeption der sowjetischen Geschichte als Selbstkonstruktion der interkulturellen Identität
für die postsowjetischen Repräsentanten der neuen ‘Weltliteratur’ 
საბჭოთაწარსულიროგორცინტერკულტურულიიდენტობისთვითკონსტრუქცია 
„Weltliteratur“-ისპოსტსაბჭოთაავტორებისათვის(თანამომხსენებელი) (გადაცემულია 
დასაბეჭდად).
Humboldtkolleg „Deutschland – Schwarzmeerraum – Südkaukasien: Geschichte und Gegenwart 
der gegenseitigen Wahrnehmung” ჰუმბოლდტკოლეგი „გერმანია - შავი ზღვის აუზი - 
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სამხრეთკავკასია: ურთიერთღქმის ისტორია და თანამედროვეობა“. თბილისი12 გვ. 29.11-
02.12.2022.
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.გლობალიზაციამ და მიგრაციულმა პროცესებმა აქტუალური გახადა როგორც 
ინტერკულტურული და მიგრაციული ლიტერატურის კვლევა, ასევე ნაციონალური 
იდენტობის პრობლემა. 
ჩვენ მიერ შემუშავებული ქართული მწერლობის ინტერკულტურული მოდელის 
თანახმად ერთმანეთისგან იმიჯნება მე-20 საუკუნის ქართული ემიგრაციული 
მენტალურ-ლიტერატურული სივრცე  (მე-20 საუკუნის 20-იანი წლებიდან 80-იან 
წლებამდე) და  
დიასპორულ მენტალურ-ლიტერატურულ სივრცე - საზღვარგარეთ შექმნილი 
თანამედროვე ტექსტები, რომელთაც ახასიათებს  ნაციონალური იდენტობის 
თანამედროვეობის შესაბამისი,  რთული რეპრეზენტაციები. 
თუ გადავხედავთ ბოლო ორი ათწლეულის  მიგრაციული ლიტერატურის ევროპულ 
დისკურსს, აღსანიშნავია ამ სახის ლიტერატურის დეფინაციათა სიმრავლე: 
ინტერ/ტრანსკულტურული, მიგრაციული, პოსტმიგრაციული, ტრანსარეალური, 
სამყაროთაშორი წერილობა (Writing-between-Worlds), გადანაცვლების ლიტარატურა, 
დიასპორული, ჰიბრიდული, მულტილინგვისტური, მოძრაობის, დევნილობის (exil), 
ადგილმონაცვლეპირთა და სხვ. 
თუმცა ბოლო პერიოდში მას სულ უფრო და უფრო ხშირად მოიხსენიებენ ასე: „ახალი 
Weltliteratur“. მთავარი არგუმენტი არის ის, რომ მიგრაციის ლიტერატურა უკავშირდება 
გლობალიზებულ სამყაროში ყოველდღიურ ყოფას და ეს ვლინდება სხვადასხვა 
კულტურათა კავშირისა და მრავალენოვანების კონტექსტში.
ახალი ველტლიტერატურის თეორიის შემქმნელია თესალონიკის უნივერსიტეტის 
პროფესორი ელკე შტურმ ტრიგონაკისი. მისი წიგნი  Global playing in der Literatur. Ein 
Versuch über die Neue Weltliteratur (2007) მრავალხრივ საინტერესო მოსაზრებების 
წამოყენების საშუალებას იძლევა.
ასევე მნიშვნელოვანია ამ მწერლობაში ნაციონალური იდენტობის დე/რეკონსტრუქციათა 
დინამიკის რეპრეზენტაცია.
ინტერკულტურულ-მიგრაციული ლიტერატურის ახალი ‘Weltliteratur“-ის ჭრილში 
კვლევის სიახლე მდგომარეობს სისტემის ჩამოყალიბებაში, რომელიც მიზნად ისახავს 
კონკრეტული ტექსტებისათვის უმცირესობის სტატუსის ჩამოშორებას, რაც მათ 
კლასიკურ ეროვნულ ლიტერატურასთან შედარებისას გააჩნიათ, და მათი სპეციფიკური 
თავისებურებების წარმოჩენას. ხოლო კვლევის შინაარსობრივი მხარე გვიჩვენებს, რომ ეს 
არის ლიტერატურის საკითხი, რომელიც ასახავს ტრანსნაციონალურ და გარდამავალ 
იდენტობებს, რომელიც აღწერს გლობალიზაციის გავლენის ქვეშ მყოფ კულტურულ 
პრაქტიკებს ლოკალურ პირობებში, სადაც სივრცისა და დროის წესრიგმა დაკარგა 
კატეგორიულობა, დაწინაურდა ჰეტეროგენულობა და განსხვავებულობა ნაცვლად 
ჰომოგენიზაციისა და აკულტურაციისა და მიგრაცია ყველასათვის სასურველ თემად 
იქცა.

2.კატია პეტროვსკაიას და ნინო ხარატიშვილს ბევრი რამე აერთიანებთ: ორივე 
გერმანულენოვანი ავტორია, ორივე შავიზღვისპირა რეგიონის ქვეყნებიდანაა (უკრაინა, 
საქართველო) ემიგრირებული გერმანიაში, ორივე წარმატებული ქალი ავტორია, 
რომლებმაც პირველივე ნაწარმოებებიდან მიიპყრეს გერმანელი ლიტერატურული 
კრიტიკოსების ყურადღება და მნიშვნელოვანი პრემიებიც დაიმსახურეს. ორივე მათთვის 
საერთო საბჭოთა წარსულზე წერენ, წინაპრებს კვალში უდგანან, საკუთარი თუ 
საზოგადო ოჯახის ისტორიის მაგალითზე ცდილობენ გადმოსცენ ქვეყნისა თუ 



34

34

საზოგადოების ისტორია, მოიცვან ბევრი მოვლენა, მათ შორის სტალინიზმი და 
ჰოლოკოსტი. დაბოლოს, ორივე ახალი ‘Weltliteratur’-ის ავტორია.
  როგორც ვიცით, გლობალურიმიგრაციული პროცესების დაჩქარების კვალდაკვალ 
გოეთეს „Weltliteratur“-ის ცნება გაფართოვდა. მწერლობამ გადალახა ნაციონალური 
მოდელები,  შექმნა გეოგრაფიული და თვისობრივი (მენტალური, თემატური და 
ენობრივი პრაქტიკები) თვალსაზრისით შეცვლილი ლიტერატურული სამყარო. ახალი 
„Weltliteratur“-ის უმთავრეს მახასიათებლად იქცა კულტურათაშორისი ანუ „მესამე 
სივრცის“ არსებობა. ამ სივრცეს ქმნიან უმეტესად ტექსტები, რომლებიც იქმნება არა 
„ადგილზე“, არამედ საზღვარგარეთ, ან მასში ასახულია მიგრაციული თემები. 
აქტუალური ხდება თანამედროვე ლიტერატურული პროცესების შეფასება 
ლიტერატურათმცოდნეობის პერსპექტივიდან, როდესაც ავტორები ამა თუ იმ მიზეზის 
გამო აქტიურად იცვლიან საცხოვრებელ ადგილებს და ნაწარმოებებს ქმნიან სამშობლოს 
დაკარგვისა და შეგუება/ვერშეგუების კრიტიკულ და ამავე დროს პროდუქტიულ 
დინამიკაში. ისინი გამუდმებით გახსენებასა და დავიწყების შორის მოძრაობენ და ეს 
გამოიხატება წერის ტრანსნაციონალურ მანერაში, რომელიც გულისხმობს 
სხვადასხვაგვარ მრავალენოვანებას, იქნება ეს მიმღები ქვეყნის ენაზე დაწერილ ტექსტში 
ჩართული მშობლიურ ენაზე დაწერილი ტექსტები, ასევე მიმღები ქვეყნის ენაზე 
დაწერილ ტექსტებში მშობლიური აზროვნების კვალი, გამოხატული იდიომებში, 
მეტაფორებში. 
  კატია პეტროვსკაიას  "ალბათ ესთერი" და ნინო ხარატიშვილის „მერვე სიცოცხლე“ 
მოიცავს ბევრ ძალიან განსხვავებულ ისტორიას: ეს ტექსტები იკითხება, როგორც 
წარსულის რეკონსტრუქცია, როგორც ოჯახის კვლევის ანგარიში ან როგორც სააზროვნო 
სივრცე კოლექტიური და ინდივიდუალური იდენტობის ფორმირებისათვის, ასევე 
ხსოვნის კულტურის, როგორც კოლექტიური მეხსიერების  ისტორიულად და 
კულტურულად ცვალებადი ფორმების ჩამოსაყალიბებლად,  აგრეთვე იმის 
წარმოსაჩენად, თუ როგორ ექცევა ინდივიდი თუ საზოგადოება თავის წარსულს თუ 
ისტორიას, რამდენად კრიტიკულად და პირუთვნელად გაიაზრებს მას.
3. გლობალური მიგრაციული პროცესების გააქტიურების ფონზე მწერლობაც გასცდა  
ნაციონალურ მოდელებს,  შეიქმნა გეოგრაფიული და თვისობრივი (მენტალური, 
თემატური და ენობრივი პრაქტიკები) თვალსაზრისით შეცვლილი ლიტერატურული 
სამყარო, რამაც თავის მხრივ მოითხოვა ლიტერატურათმცოდნეობაში შესაბამისი აღქმის 
გააქტიურება.
იდეა ახალი მსოფლიოს ლიტერატურის შესახებ, რომელიც ეკუთვნის ელკე შტურმ-
ტრიგონაკისს, მეცნიერებს სთავაზობს ახალი პერსპრექტივიდან განიხილოს მიგრაციული 
ლიტერატურის ადგილი და გვერდი აუარონ კამათს იმის შესახებ, ეკუთვნის თუ არა ესა 
თუ ის ლიტერატურა ამა თუ იმ ნაციონალურ ლიტერატურას. 
ქართული ინტერკულტურულ-მიგრაციული მწერლობა ახალ Weltliteratur-ის ჭრილში 
ერთვება სწორედ ამ დიდი ტალღით, რასაც საბჭოთა წარსულის რეცეფცია ჰქვია. საქმე 
ეხება საბჭოთა ტოტალიტარული წარსულის შესწავლას, საბჭოთა მემკვიდრეობის 
პოლიტიკური, სამართლებრივი და მორალური პასუხისმგებლობის გააზრებას და მის 
ასახვას ლიტერატურაში.
ამ ქმედების აუცილებლობას კარგად აცნობიერებენ საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველი 
მწერლები. გავიხსენოთ ნინო ხარატიშვილი:  „პირველად ამ რამდენიმე წლის წინ 
დავფიქრდი, რომ ჩვენი საუკუნის ისტორიას დასავლეთევროპული პერსპექტივიდან 
უკეთ ვიცნობ, ვიდრე აღმოსავლეთევროპულიდან. თუნდაც ნაციზმზე ბევრად მეტი ვიცი, 
ვიდრე სოციალიზმის შესახებ, რადგან გერმანიამ ეს ეპოქა გაანალიზა, შეაფასა, მოინანია 
და მხოლოდ შემდეგ შესძლო ისტორიის ახალი ფურცლის გადაშლა. საქართველოში, 
ისევე როგორც ბევრ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში, ეს არ მომხდარა.“
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აღსანიშნავია, რომ საქართველოში წარსულის შესახებ მსგავსი სწორხაზოვანი და 
ერთხმოვანი დამოკიდებულება, ძირითადად, საზოგადოების ელიტარული ფენის ხედვას 
და თვითაღქმას იმეორებს, სადაც ხშირად გამორიცხულია უბრალო ხალხის და რიგითი 
ადამიანების გამოცდილებები. ამ მიდგომით, წარსული ერთ დიდ მონოლითურ და 
ერთგვაროვან დროით მონაკვეთად საღდება, სადაც პოლიტიკური, სოციალური თუ 
კულტურული მრავალშრიანობა მარტივდება და მარტივ ამხსნელებამდე დაიყვანება. რაც 
შეეხება გერმანულ გამოცდილებას, რაზეც ნინო ხარატიშვილი საუბრობს, ესაა წარსულის 
დაძლევა ან წარსულის გადამუშავება. 
  ახალი ‘Weltliteratur’-ის ავტორები იტალიელ-ქართველი რუსკა ჟორჟოლიანი, გერმანელ-
უკრაინელი კატია პეტროვსკაია და გერმანელ-ქართველი ნინო ხარატიშვილი 
წარმატებული ქალი ავტორები არიან, რომლებმაც თავიანთი პირველივე ნაწარმოებებით 
ევროპული კრიტიკის ყურადღება მიიპყრეს და მნიშვნელოვანი ჯილდოებიც 
დაიმსახურეს. სამივენი მათთვის საერთო საბჭოთა წარსულზე წერენ, წინაპრებს კვალში 
უდგანან, საკუთარი თუ საზოგადო ოჯახის ისტორიის მაგალითზე ცდილობენ 
გადმოსცენ ქვეყნისა თუ საზოგადოების ისტორია, მოიცვან ბევრი მოვლენა, მათ შორის 
სტალინიზმი და ჰოლოკოსტი. 
4. დღეს ლიტერატურაც და ნაციონალური იდენტობაც შემდეგი გამოწვევების წინაშეა:
გოეთეს „Weltliteratur“-ის ცნება გაფართოვდა. მწერლობამ გადალახა ნაციონალური 
მოდელები,  შექმნა გეოგრაფიული და თვისობრივი (მენტალური, თემატური და 
ენობრივი პრაქტიკები) თვალსაზრისით შეცვლილი ლიტერატურული სამყარო. ახალი 
„Weltliteratur“-ის უმთავრეს მახასიათებლად იქცა კულტურათაშორისი ანუ „მესამე 
სივრცის“ არსებობა. ამ სივრცეს ქმნიან უმეტესად ტექსტები, რომლებიც იქმნება არა 
„ადგილზე“, არამედ საზღვარგარეთ, ან მასში ასახულია მიგრაციული თემები. ამ 
ლიტერატურას ჩვენ ვუწოდეთ ინტერკულტურულ-მიგრაციული მწერლობა. 
იდენტობა, რომელიც  სტაბილური მდგომარეობის აღმნიშვნელ მარკერად ითვლებოდა, 
დღეს ექვემდებარება  „მოძრავ“ გარემოს. იგი მუდმივად ტრანსფორმირდება და 
სოციალიზდება.
ევროპისა და ამერიკის წამყვან უნივერსიტეტებში უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს 
იდენტობათა კვლევა საზღვარგარეთ შექმნილ ლიტერატურაში; რაც შეეხება 
საქართველოს: ეროვნულ მწერლობაში ნაციონალური იდენტობის მარკერების მოძიების 
პროცესი უკვე დაიწყო, ხოლო საქართველოს გარეთ შექმნილ ტექსტებში ნაციონალური 
იდენტობის კვლევა სიახლეა ქართულ სააზროვნო სივრცეში.
ახალი Weltliteratur-ის თეორიაზე დაყრდნობით ჩვენ შევქმენით ინტერდისციპლინური 
მეთოდოლოგია, რომელიც კარგი ინსტრუმენტი აღმოჩნდა ნაციონალური იდენტობის 
საკვლევად საზღვარგარეთ შექმნილ ტექსტებში, სადაც მიგრაციის აღწერისას წინ 
წამოიწია ჰეტეროგენულობამ და განსხვავებულობამ, ნაცვლად ჰომოგენიზაციისა და 
აკულტურაციისა.
ამ მწერლობაში კულტურული მეხსიერების დომინანტი,  ასევე იმაგოლოგიის 
თანამედროვე ოპოზიციები, ნაციონალურის დისტანციიდან შეფასება   ქმნის 
იდენტობათა მნიშვნელოვან რეპრეზენტაციებს:
- იკვეთება  ეთნოკულტურულ მოდელთა თუ ტრადიციულ/თანამედროვე ფასეულობათა 
ოპოზიციები.
- შესაძლებელი ხდება მიგრაციისა და „მოძრაობის ვითარებაში“   ნაციონალური 
იდენტობის სუსტი და ძლიერი მხარეების შეცნობა. 
- აისახება  ნაციონალური  „კულტურა-ხასიათის“, ნაციონალური ყოფიერების 
მიმართებაშეცვლილ, გლობალურ /მიგრაციულ/ინტერკულტურულ გარემოსთან;
- ხდება გააზრება იმისა, თუ რა არის დღეს მნიშვნელოვანი ნაციონალურ მენტალობაში, 
როგორია მისი გლობალურთან ადაპტაციის ხარისხი. დღეს მეტად ვეცნობით 
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პერსონაჟებს, რომელთათვისაც პრიორიტეტულია უცხო გარემოსთან ადაპტაციის, 
ალტერნატივების ძიების ტენდენციები.
საბოლოოდ, ამ მწერლობაში, გაცნობიერებულად თუ გაუცნობიერებლად, ყალიბდება 
ნაციონალურ იდენტობათა მოდერნიზაციის კონტექსტები.
აღნიშნულ საკითხებს განვიხილავთ ზურაბ გურულის, ელიფ შაფაკის ტექსტების 
საფუძველზე.

5.პოსტსაბჭოთა სივრცეში ნაციონალური იდენტობის კვლევის იდეოლოგიური ჭრილი 
შეიცვალა კულტუროლოგიურით. პოსტსაბჭოთა, პოსტკოლონიური, მიგრაციული, 
ინტერკულტურული დისკურსი, ვითარების შესაბამისი ნაციონალური და 
ფსიქოსოციალური თვითიდენტიფიკაცია ყველაზე უკეთ და ადეკვატურად სწორედ 
მწერლობამ ასახა. თანამედროვეობამ დაადასტურა, რომ, ერთი მხრივ, ნაციონალური 
იდენტობის ყველაზე საიმედო და აქტიური შემნახველი მწერლობაა. მეორე მხრივ, 
ლიტერატურა თავად ქმნის იდენტობის მოდელებს. ამავე დროს, იდენტობა განსაზღვრავს 
მწერლის შემოქმედებით ასპექტებს.  
მწერლობისა და იდენტობათა  „ურთიერთთანამშრომლობის“ ფაქტი და პერსპექტივები 
კიდევ უფრო ცხადი გახადა მწერლობამ, რომელიც იქმნება არა  „ადგილზე“, სამშობლოში, 
არამედ „უცხო სივრცეში“, საზღვარგარეთ.
ახალი „Weltliteratur“-ის უმთავრეს მახასიათებლად იქცა კულტურათაშორისი ანუ „მესამე 
სივრცის“ არსებობა.   ამ სივრცეში გლობალურობის ბევრი ასპექტი სრულიად სხვა 
განზომილებას იძენს. სწორედ ეს „მესამე სივრცე“ თავისი კულტურულ-კონტაქტური 
(კულტურტრანფერი,  მულტიკულტურალობა, ტრანსკულტურალიზმი, კულტურული 
ჰიბრიდულობა), ენობრივი, ჟანრობრივი, თემატური მახასიათებლებით    განაპირობებს  
ახალი Weltliteratur-ის მახასიათებლებს და განასხვავებს ამ მწერლობას ნაციონალური, 
„ადგილზე შექმნილი“ ლიტერატურებისაგან, აყალიბებს  საზღვარგარეთ შექმნილი   
მწერლობის სრულიად სხვა თვისობრიობას, ამ მწერლობის სრულიად სპეციფიკურ 
ნარატივებს.
იტალიურენოვანი ქართველი რუსკა ჟორჟოლიანი. გერმანულენოვანი უკრაინელი კატია 
პეტროვსკაია და გერმანულენოვანი ნინო ხარატიშვილი წარმატებული ქალი ავტორები 
არიან, რომლებმაც პირველივე ნაწარმოებებიდან მიიპყრეს ევროპელი ლიტერატურული 
კრიტიკოსების ყურადღება და მნიშვნელოვანი პრემიების 
ნომინანტები/გამარჯვებულებიც გახდნენ. სამივე მათთვის საერთო საბჭოთა წარსულზე 
წერს, საკუთარი თუ საზოგადო ოჯახის ისტორიის მაგალითზე ცდილობენ გადმოსცენ 
ქვეყნისა თუ საზოგადოების ისტორია, მოიცვან ბევრი მოვლენა, მათ შორის სტალინიზმი 
და ჰოლოკოსტი. დაბოლოს, სამივე ახალი ‘Weltliteratur’-ის ავტორები არიან.
  მათი რომანები მოიცავს ბევრ ძალიან განსხვავებულ ისტორიას: ეს ტექსტები იკითხება, 
როგორც საბჭოთა წარსულის რეკონსტრუქცია, როგორც ოჯახის კვლევის ანგარიში ან 
როგორც სააზროვნო სივრცე ინტერკულტურული იდენტობის 
თვითკონსტრუირებისათვის, ასევე კოლექტიური მეხსიერების  ისტორიულად და 
კულტურულად ცვალებადი ფორმების ჩამოსაყალიბებლად,  აგრეთვე იმის 
წარმოსაჩენად, თუ როგორ ექცევა ინდივიდი თუ საზოგადოება თავის წარსულს თუ 
ისტორიას, რამდენად კრიტიკულად და პირუთვნელად გაიაზრებს მას.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1.საქართველოში მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენებისსათაური; ფორუმის 
ჩატარების დრო და ადგილი:
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1. შორენა შამანაძე; დიასპორული მენტალურ-ლიტერატურული სივრცე, როგორც ახალი 
„Weltliteratur“-ის შემადგენელი ნაწილი და ნაციონალური იდენტობის რთული 
რეპრეზენტაციები; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია - 
იდენტობა - ლიტერატურა“ თსუ 09.12.2021 (ონლაინ)
2. შორენა შამანაძე/ნათელა ჩიტაური; რეკონსტრუქცია და ხსოვნის კულტურა როგორც 
ახალი ‘Weltliteratur’-ის გამოწვევა; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 
„შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე“  ბათუმი, 5-6.07.2022
3. შორენა შამანაძე/ნათელა ჩიტაური; . საბჭოთა წარსულის რეცეფცია ახალი 
‘Weltliteratur’-ისჭრილში; „VIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქართულ-ოსურ 
ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები“ თსუ 13-14.10.2022
4. შორენა შამანაძე/ნათელა ჩიტაური; ნაციონალურ იდენტობათა მოდერნიზაცია   ახალი 
„Weltliteratur“-ის კონტექსტში; შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის XXIII მსოფლიო 
კონგრესი, 21-25.07.2022
5. შორენა შამანაძე/ნინო პოპიაშვილი; Die Rezeption der sowjetischen Geschichte als 
Selbstkonstruktion der interkulturellen Identitätfür die postsowjetischen Repräsentanten der 
neuen ‘Weltliteratur’ 
საბჭოთაწარსულიროგორცინტერკულტურულიიდენტობისთვითკონსტრუქცია 
„Weltliteratur“-ისპოსტსაბჭოთაავტორებისათვის; Humboldtkolleg „Deutschland – 
Schwarzmeerraum – Südkaukasien: Geschichte und Gegenwart der gegenseitigen Wahrnehmung” 
ჰუმბოლდტკოლეგი „გერმანია - შავი ზღვის აუზი - სამხრეთ კავკასია: ურთიერთღქმის 
ისტორია და თანამედროვეობა“. თბილისი 29.11-02.12.2022 

რუსუდან თურნავა

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი:
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებ
ით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1.  პიერ ბრუნელის ნაშრომი „ჟანრების მითოპოეტიკა“, პარიზი, საფრანგეთის 
საუნივერსიტეტო გამ-ბა, 2003.(თარგმანი);  2021-2022.
 
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 
წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქარ
თულ ენაზე)
1. დებატები მითების ლიტერატურულ ჟანრებთან მიმართების შესახებ უძველესი 
დროიდან მომდინარეობს, პლატონითა და არისტოტელეთი დაწყებული, სხვადასხვა 
დროის პოეტებთან(ბუალო, ჰიუგო) და ფილოსოფოსებთან(ჰეგელი, ნიცშე) დაკავშირებით 
ან კიდევ - პოეტ-ფილოსოფოსებთან( ნოვალისი და ძმები შლეგელები).  
მრავალფეროვანია მითის „წარმოშობის“, მისი როგორც „არქეტექსტის“ (ჟერარ ჟენეტის 
ტერმინოლოგიის მიხედვით) სტატუსის შესწავლისადმი მიძღვნილი 
კომპარატივისტული ნაშრომები. მათ შორის პიერ ბრუნელის „ჟანრების მითოპოეტიკა“ 
ერთ-ერთი ყველაზე ღრმა და ვრცელი გამოკვლევაა. ავტორი, უნივერსიტეტის ცნობილი 
პროფესორი და ლიტერატურის კრიტიკოსია.  წიგნში მოცემულია ლიტერატურული 
ჟანრების, როგორიც არის ოდა, პართენია, დითირამბი, ეპოპეა, ტრაგედია, კომედია და 
დრამა, წარმოშობის თანმიმდევრული ანალიზი. პიერ ბრუნელი საგანგებოდ იკვლევს 
მითის დანიშნულებას თანამედროვე ლიტერატურული ნაწარმოების ჩამოყალიბებაში. 
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შედარებითი მეთოდის საშუალებით დამაჯერებლად არის გამოკვეთილი ამ ჟანრების 
თავისებურებანი და სახესხვაობანი ევროპული და აღმოსავლური ლიტერატურული 
ნაწარმოებების მაგალითზე . ტერმინი „მითოპოეტიკა“ პიერ ბრუნელმა ნ. ფრაისგან 
ისესხა. მათი თვალსაზრისით, ლიტერატურული ჟანრების საკითხი განუყოფელია მითის 
საფუძველზე შექმნილი ლიტერატურისაგან. ნაშრომში ჩანს, რომ მისი მეთოდი არის 
„მითოკრიტიკა“: მაშასადამე სათაურში მოცემული „მითოპოეტიკა“ მეთოდს კი არ 
აღნიშნავს, არამედ -ნაშრომის საგანს.  „ჟანრების მითოპოეტიკის“ შექმნა გულისხმობს 
მითოკრიტიკის გამოყენებას იმისათვის,   რომ გამოჩნდეს თუ როგორ ქმნიან მითები 
ლიტერატურულ ჟანრებს და როგორ გარდაქმნიან მათ.  აქ იგულისხმება მითი როგორც 
ნაწარმოების საფუძველი და იმავდროულად ნაწარმოების წიაღში მოქმედი.  პიერ 
ბრუნელი ამ წიგნში, რომელიც ლიტერატურულ ჟანრებს ეხება, არისტოტელეს პოეტიკას 
იმოწმებს. ბრუნელი არ ეთანხმება ჟანრების ოთხ სახეობად დაყოფას(ნორთროპ ფრაის 
მოსაზრება), ის უბრუნდება ტრიადას - „ლირიკა, ეპოპეა, დრამა,“ ჰიუგოს „კრომველის“ 
წინასიტყვაობიდან. მას  მიაჩნია, რომ ჟანრების დაშლისა და გარდაქმნის საკითხი( 
რამდენიმე ჟანრის ელემენტების არსებობა  ერთ ნაწარმოებში)  ეხება მხოლოდ 
ლიტერატურული პრაქტიკის ერთ ნაწილს, რადგან ესთეტიკურმა ევოლუციამ ვერ 
გააუქმა ეს დიდი ტრიადა, რომელსაც ის უძღვნის ამ წიგნს.   მაგალითად, ლექსში „ელენ“  
(ლეკონტ დე ლილის „ანტიკური ლექსები“)  ბრუნელის აზრით პოეტი ერთდროულად 
მიმართავს ეპიკურ(პარისი ყვება ამბავს იდას მთაზე სამი კაშკაშა ფორმის გამოჩენის 
შესახებ), დრამატულ(დემოდოკე იმუქრება ღმერთების შურისძიებით) და ლირიკულ 
საწყისებს. გარდა ამისა ბრუნელი „ჟანრების წარმოშობის საწყის წერტილს“ „მითოსში“ კი 
არ ეძებს, არამედ - „მითში“.  ამგვარად, ლირიზმი ამოძრავებს ჰერმესის, განსაკუთრებით 
ორფეოსის, მუზების, არიონის, დიონისეს სახეებს.  ეპოსში სცენაზე არიან მეომარი 
ღმერთები და ეპოსი იწყება მუზისადმი მიმართვით; დრამისადმი მიძღვნილ თავში 
განხილულია ბედისწერის ტრაგიკული მითები, ნიცშესეული დაპირისპირება 
დიონისურსა და აპოლონურს შორის.  მითები მოქმედებენ ამ დიდი ჟანრების წიაღში, 
მითები ამ ჟანრების საფუძველს ქმნიან, - ამბობს პ. ბრუნელი. აქედან გამომდინარე მისი 
აზრით „ყველაზე სარწმუნო განსაზღვრება მითს წარმოადგენს როგორც ამბავს 
წარმომავლობის შესახებ . . . . როგორიც არის ანდრე იოლის  და მირჩა ელიადეს  
განსაზღვრებები  . . . . მაგრამ წარმოშობის საკითხი  არის ის, რაც მოუხელთებელია და 
იკარგება დროთა სიბნელეში, ისეთ წინარე ისტორიაში, რომელსაც ღრმად ვერ წვდება 
ისტორია.  
 
6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
6.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი 
ISBN; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. ისიდორე გვარჯალაძე, რუსუდან თურნავა  - თანაავტორი და მთავარი  
რედაქტორი;    ნინო გაგოშაშვილი  - რედაქტორი.
ფრანგულ-ქართული ლექსიკონი(ორტომეული) , ტ. 1. ISBN  978-9941 -8-3991-7 . 
თბილისი, გამ-ბა „კარტოგრაფია“ , 700 გვ. 
 
2. ფრანგულ-ქართული ლექსიკონი(ორტომეული) , ტ. 2. ISBN  978-9941 -8-4176-7 . 
თბილისი, გამ-ბა „კარტოგრაფია“ , 812 გვ. 
 
     
 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
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1. წინამდებარე დიდი ფრანგულ-ქართული ლექსიკონის ორტომეული წარმოადგენს 
პროფესორ ისიდორე გვარჯალაძის მიერ 1963 წელს შედგენილი ლექსიკონის 
რედაქტირებულ და ახალი ლექსიკური ერთეულებით შევსებულ მეორე გამოცემას. 
განახლებული ლექსიკონი მოიცავს დაახლოებით 62500 სიტყვას,სხვადასხვა დარგის 
ყველაზე ხშირად ხმარებულ ტერმინებს და ითვალისწინებს თანამედროვე საუკეთესო 
ლექსიკოგრაფიულ ნაშრომებს ფრანგულ, ქართულ და რუსულ ენებზე. პირველი და 
მეორე ტომის ბოლოს ოთავსებულია პირველი გამოცემისთვის დამატებული ახალი 
სიტყვები. Aსევე მეორე ტომს თან ერთვის გეოგრაფიული სახელების თანამედროვე 
ფორმები, ფრანგული აბრევიატურის, ინიციალიზმებისა და აკრონიმების სია.
ლექსიკონი გათვალისწინებულია ფრანგული ენითა და კულტურით დაინტერესებული 
ფართო საზოგადოებისათვის, მათ შორის – მეცნიერების, მთარგმნელების, სკოლის 
მოსწავლეებისა და სტუდენტებისთვის. ეს გამოცემა დაეხმარება აგრეთვე 
დაინტერესებულ უცხოელ მკითხველებს, განსაკუთრებით  ევროპელ და ამერიკელ 
ქართველოლოგებს, რომლებიც იკვლევენ ქართულ ენას, ლიტერატურასა და ხელოვნებას.

 
8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგი
ლი
1.რუსუდან თურნავა, „საქართველო ემილ-ფრანსუა დესენის მოგონებებსა და ნახატებში“,
  საქართველოს ეროვნული არქივი, VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 08-
10.09.2022.
 
2. რუსუდან თურნავა, „სიტყვათა თამაში და ანტითეზა გიიომ აპოლინერის ფრანგულ და 
ქართულ ლექსებში“, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
შოთა რუსთაველის სახ.  ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. გივი გეგეჭკორისადმი 
მიძღვნილი ლექსმცოდნეობის  XV სამეცნიერო სესია. 26-27. 10.2022.
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში ან 
სხვა გამოცემაში არ გამოქვეყნებულა)
1. ფრანგი მხატვრის, გრავიორისა და ლითოგრაფის,  ემილ-ფრანსუა დესენის(1808-1882) 
„რამდენიმე მოგონება კავკასიაში მოგზაურობის შესახებ“  შემონახულია მე-19 საუკუნის 
დასასრულს შექმნილი ხელნაწერის სახით საფრანგეთის ქალაქ ვალანსიენში.  იგი 
მოიცავს 148 გვერდს.   მხატვარი მოგვითხრობს თავის მოგზაურობას რუსეთიდან 
კავკასიასა და საქართველოში, სადაც  იმყოფებოდა  1850-1851 წლებში.  მოგონებები 
მხატვრის გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე ჩაიწერა მისმა ბიოგრაფმა  ედუარდ-
დეზირე ფრომანტენმა და 1910 წელს გადასცა ვალანსიენის მუნიციპალურ ბიბლიოთეკას.  
ხელნაწერი არ არის შესწავლილი ქართულ ლიტერატურათმცოდნეობაში.
          ფრანსუა დესენის მოგონებები ყურადღებას იქცევს შემდეგ გარემოებათა გამო:
1.ეს არის საინტერესო მასალა საქართველოს უკანასკნელი მეფის, გიორგი მეთორმეტის 
ოჯახის ცხოვრებიდან  რუსეთის იმპერატრორის, ნიკოლოზ პირველის კარზე. ირკვევა 
საქართველოს უკანასკნელი დედოფლის, მარიამ ციციშვილის და მისი შთამომავლების 
პორტრეტების შექმნის ისტორია  და მხატვრის ურთიერთობა ქართველ დიდგვაროვანთა 
წრესთან საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ,  1850-1851 წლებში.
2. მოგონებებში ასახულია ცნობილი ფრანგი მხატვრის თვალით დანახული ქართული 
ხასიათი და საქართველოს სოციალურ-პოლიტიკური და კულტურული 
ცხოვრება.  დესენი ცდილობს, გადმოსცეს კავკასიისა და საქართველოს ეგზოტიკა, სადაც 
უმაღლესი საზოგადოების არისტოკრატიულობა უცნაურად გადაებმის კულტურაში 
ჩაკირულ ადგილობრივ ზნე-ჩვეულებებს. იგი მსუბუქი ირონიით იგონებს ვითარებასა და 
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ადამიანებს, აფასებს ქართველების გულღიაობას, ხალისიანობასა და 
სტუმართმოყვარეობას. საუბრობს მიხ. ვორონცოვისა და ქართველი თავადების: ილიკო 
ორბელიანის, ნინო ჭავჭავაძის, დავით და ეკატერინე დადიანების შესახებ. სარკაზმით 
მოიხსენიებს ფრანგ კონსულს ედმონ დე ბარერს (Edmond de Barrerre) და თბილისის 
ფრანგული კოლონიის ზნე-ჩვეულებებს. დესენი საქართველოში გატარებულ თვეებს   
უწოდებს თავისი შემოქმედებითი ცხოვრების ყველაზე ნათელ და საინტერესო პერიოდს.
3. დესენის მოგონებებს განვიხილავთ, როგორც მოგზაურული ჟანრის მნიშვნელოვან 
ნაწარმოებს, რომელიც თავისი მხატვრული დონით იმსახურებს მკითხველის 
ყურადღებას სხვა ფრანგი მოგზაურების(ჟან შარდენის,  ჟან-ბატისტ ტავერნიეს, ჟან-პიერ 
მუანეს, ანრი ფარამონ ბლანშარის)  ნაწერებთან  მიმართებით.  იკვეთება მხატვრის 
მაღალი ესთეტიკური გრძნობა, დახვეწილი იუმორი და ფსიქოლოგიური დაკვირვების 
უნარი, ვლინდება კეთილგანწყობილი და იმავდროულად კრიტიკული შეხედულებები. 
მისი ნახატები დაცულია ზუგდიდში, დადიანების სასახლეში, საქართველოს შალვა 
ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში, ვალანსიენში,  მოსკოვში, ტვერში და 
მსოფლიოს სხვადასხვა მუზეუმში.
4.  ისტორიულ-სისტემური, ქრონოლოგიური, იმაგოლოგიური,  ბიოგრაფიული და 
კომპარატისვისტული მეთოდების გამოყენება  საკითხების მრავალმხრივი გაანალიზების 
საშუალებას გვაძლევს  სოციოკულტურული კონტექსტის გათვალისწინებით.
5.  კვლევის შედეგად აღდგენილია XIX  საუკუნის 50-იანი წლების ქართულ-ფრანგული 
ლიტერატურულ-კულტურული ურთიერთობის ცოცხალი სურათი. გამოკვეთილია 
ახალი ისტორიული ცნობები და ქართულ-ფრანგული კროსკულტურული დიალოგის 
მახასიათებლები.  გამოკვლევის შედეგები საყურადღებოა ლიტმცოდნეობის, 
ისტორიოგრაფიის, არქივმცოდნეობის, ხელოვნებათმცოდნეობის დარგის 
სპეციალისტებისათვის და  ლიტერატურისა და კულტურის საკითხებით 
დაინტერესებული ფართო საზოგადოებისათვის.
2. გივი გეგეჭკორის საკუთარი ლექსები და თარგმანები, ორივე ერთნაირი სიმდიდრეა 
ქართული     პოეზიისა. მის მიერ შესრულებულმა ფრანგული პოეზიის თარგმანებმა 
იმთავითვე მიიპყრო ქართველი მკითხველის ყურადღება. ფრანსუა ვიიონით 
დაწყებული,   მე-19 და მეოცე საუკუნის საუკეთესო   ფრანგი პოეტების ლექსებით 
გაამდიდრა ქართული პოეზია.  მათ შორის არის  გიიომ აპოლინერის , დიდი მეოცნებისა 
და სიახლეთა დაუცხრომელი მაძიებლის ლექსების  თარგმანები, რომელიც გამოირჩევა 
დედნისადმი ერთგულებით და   დიდი პოეტური ხელოვნებით.  ფრანგული კალამბურის 
ქართულში გადმოტანა რთულია ამ ენების ომონიმური ერთეულების შეუთავსებლობის 
გამო.  მიუხედავად ამისა მთარგმნელი ნაწილობრივ მაინც უმკლავდება ამ ამოცანას. სხვა 
პოეტური ფიგურებისა და ტროპების  -  მეტაფორების, ანტითეზებისა და გამეორებების 
ადეკვატური
    ვარიანტების შერჩევით   შენარჩუნებულია აპოლინერის პოეზიის  ეპიკური და 
ლირიკული ინტონაციები.
 
 

ნინო გაგოშაშვილი

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული 
სამეცნიერო-კვლევითიპროექტების ჩამონათვალი:
1) პროექტისდასახელებამეცნიერებისდარგისადასამეცნიერომიმართულებისმითითებით; 
პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1.როლან ბარტის „ედგარ პოს ერთი მოთხრობის ტექსტური ანალიზი“ (თარგმანი) 
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3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 
გრანტითდაფინანსებულისამეცნიერო-კვლევითიპროექტები
3.1.
1) 
გარდამავალი(მრავალწლიანი)პროექტისდასახელებამეცნიერებისდარგისადასამეცნიერომ
იმართულებისმითითებით,  პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის დაწყებისა და 
დამთავრების წლები;
1.დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტი.   თემა „ქალთა 
ქრისტიანულ-ასკეტური და მონაზვნური ცხოვრების ტრადიცია და მისი გამოვლენა ძველ 
ქართულ საისტორიო მწერლობაში (IV-XIII ს-ის დასაწყისი)“. პროექტის 
საიდენტიფიკაციო კოდი: PHDF-22-37-95;  პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები: 
2022 წლის 20 ოქტომბერი - 2024 წლის 20 აპრილი. 

8. სამეცნიეროფორუმებისმუშაობაშიმონაწილეობა
8.1.საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენებისსათაური; 
ფორუმისჩატარებისდროდაადგილი
1.საერთაშორისოსამეცნიეროკონფერენცია „შავიზღვისპირეთიცივილიზაციათაგზაჯვარე
დინზე“, 5-6 ივლისი,ბათუმი 2022. მოხსენება: „ერთი ჰომილეტიკურითარგმანისშესახებ“.

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში ან 
სხვა გამოცემაში არ გამოქვეყნებულა)
კათოლიკე მისიონერები თავიანთი სარწმუნოების გასავრცელებლად იყენებდნენ არაერთ 
საშუალებას, მათ შორის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ ქართულ ენაზე 
კათოლიკური საღვთისმეტყველო ლიტერატურის არსებობას.  სწორედ ამ მიზნით უნდა 
თარგმნილიყო ჟენევის ეპისკოპოსის, ეკლესიის ცნობილი მოძღვრის, კათოლიკური და 
ანგლიკანური ეკლესიების წმინდანის, ქადაგებებისა და საღვთისმეტყველო ნაშრომების 
ავტორის - წმინდა ფრანცისკის  ჰომილეტიკური კრებული „ქადაგებანი სინანულისანი“. 
ხელნაწერი შეუსწავლელია. იგი წარმოადგენს სქელტანიან ნაშრომს და შედგება 23 
ქადაგებისგან. ქართული თარგმანი, გარდა საღვთისმეტყველო კუთხისა, მეტად 
მნიშვნელოვანია იმ მხრივაც, რომ მასში გვხდება მთარგმნელის ან თავად ხელნაწერი 
წიგნის მფლობელის რამდენიმე  ნახატი,  ვეცნობით პერსონალიებსა დასხვადასხვა 
ხელით შესრულებულ მინაწერებს, რომლებიც ხელნაწერისა და წმინდა 
ფრანცისკესალელის თაყვანისმცემელთა საინტერესო ისტორიას გვაცნობს. 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი -
100, თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი -20“. ნიკო ნიკოლაძის სამეცნიერო 
დარბაზი. .2022 წლის 27 ოქტომბერი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
მოხსენების სათაური: „ქრისტიანი ქალები ბერძნულ ლათინური სამყაროს 
სოციოკულტურულ კონტექსტში (II-III სს.)“
გადაცემულია ფორუმის მასალებში გამოსაქვეყნებლად.

თათია ობოლაძე
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3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით 
დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

3.2.
1) დასრულებული(მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის 
დაწყებისა და დამთავრების წლები
შედარებითი ლიტერატურის მსოფლიო კონგრესი
22.07.2022-29.07.2022
პროექტის ხელმძღვანელი - ირმა რატიანი
პროექტის კოორდინატორი - თათია ობოლაძე

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

შედარებითი ლიტერატურის მსოფლიო კონგრესი მსოფლიოს მასშტაბით 
ლიტერატურისა და კრიტიკის სფეროში ყველაზე მასშტაბურ და მნიშვნელოვან 
სამეცნიერო და კულტურულ ფორუმად მიიჩნევა. საგულისხმოა, რომ კონგრესს 
პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან პირველად საქართველომ
უმასპინძლა.
შედარებითი ლიტერატურის მსოფლიო კონგრესის მიზანი საერთაშორისო აკადემიური 
წრეების კომუნიკაციების მასშტაბისა და ხარისხის ზრდაა.
2022 წლის კონგრესის თემა იყო „მსოფლიო ლიტერატურის გადააზრება: გლობალური და 
ლოკალური, ცენტრალური და მარგინალური“. თემა ზედმიწევნით კარგად ერგებოდა 
ამოცანას, წარმოეჩინა პატარა ერებისა და მცირე ლიტერატურების ადგილი მსოფლიო 
ლიტერატურულ რუკაზე
დღეს და ახლა. თემა ეხმაურებოდა არა მარტო ქართული ლიტერატურისა და 
ლიტერატურათმცოდნეობის, არამედ - საერთაშორისო ფილოლოგიის აქტუალურ 
პრობლემებს, რომლებმაც ასახვა ჰპოვა კონგრესის თემატურ პროგრამაში/სექციებში, მათ 
შორის: პატარა ლიტერატურების როლსა და ადგილს გლობალიზაციის ეპოქაში, 
უმცირესობების ლიტერატურას და უმცირესობებს ლიტერატურაში, კოლონიურ და 
პოსტკოლონიურ გამოცდილებებს, აღმოსავლური და დასავლური კულტურებისა და 
ლიტერატურების ურთიერთმიმართებას, გენდერის, რასობრივი და ეთნიკური 
განსხვავებების პრობლემებს, ციფრულ კულტურასა და მედიას, ენობრივ გამოწვევებს.
თბილისში ჩატარებული შედარებითი ლიტერატურის მსოფლიო კონგრესი (ICLA 2022 
Tbilisi) შეფასდა ნამდვილ გარღვევად ლიტერატურათმცოდნეობის მსოფლიო კონგრესის 
მრავალწლიან ისტორიაში.
პირველად თბილისის კონგრესზე იმუშავა ნაციონალური ასოციაციების პრეზიდენტების 
სესიამ, ახალგაზრდა მეცნიერთა სესიამ (NEXT GEN) და ინტერდისციპლინურმა 
სპეციალურმა სესიებმა. ამავე დროს კონგრესის ფარგლებში ფუნქციონირებდა 55 
ჯგუფური და ინდივიდუალური სესიები. კონგრესს ესტუმრნენ შედარებითი 
ლიტერატურის საერთაშორისო ასოციაციის (ICLA) აღმასრულებელი საბჭოს წევრები, 
რომლებიც წარმოადგენენ მსოფლიოს წამყვან აკადემიურ ინსტიტუციებს: პრინსტონის, 
ბერკლის, სტენფორდის, ჰარვარდის, სან დიეგოს, სორბონას, კემბრიჯის, ოქსფორდის, 
ჰუმბოლდტის, ტოკიოს, ოსაკას, სეულის, ჰონგ კონგის უნივერისტეტებს და სხვ.
 
შედარებითი ლიტერატურის სამეცნიერო ფორუმმა მრავალფეროვანი და თანამედროვე 
ლიტერატურათმცონეობისთვის აქტუალური თემატიკით, ვფიქრობთ, ხელი შეუწყო 
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კულტურათაშორის დიალოგს, კომპარატივისტებისა და კულტურის მოღვაწეთათვის 
მნიშვნელოვანი
კომუნიკაციის ქსელის შექმნას და საერთაშორისო პარტნიორებთან თამშრომლობის 
შემდგომი განვითარების პერსპექტივებს გაჩენას, დასახა ერთობლივი რეგიონალური 
პროექტების განხორციელების გეგმები, გააუმჯობესა კოლაბორაციის ხარისხი და 
უზრუნველყო ქართული ლიტერატურის ჩართულობა მსოფლიო ლიტერატურულ 
პროცესში.
ამავე დროს, კონგრესის ფარგლებში მსოფლიო სამეცნიერო საზოგადოება გაეცნო 
უდიდესი ისტორიისა და ტრადიციების მქონე ქართულ
ლიტერატურას. ქართული ლიტერატურისადმი ინტერესი გააქტიურებს:
➔ მთარგმნელობით პროცესს;
➔ საერთაშორისო ფესტივალებსა და წიგნის ბაზრობებზე ქართული ლიტერატურის 
პრეზენტირების საკითხს.
 

 
6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
 
6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო 
კოდი DOI (არსებობის შემთხვევაში); ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  
ნომერი/ტომი; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
თათია ობოლაძე - 
“ნარცისის მითის სიმბოლისტური გააზრება” გაიარა ანონიმური რეცენზირება და დაიბეჭ
დება ჟურნალი “სჯანი”-ს N23 
(2022) ნომერში. ქართულ ენაზე ვრცელი ინგლისური რეზიუმეთი.(ERIH PLUS, EBSCO,  
VABB-SHW)
 იხ. http://sjani.ge/sjani-23/tatia%20oboladze.pdf
 
მხატვრულ ტექსტში მითის, არქეტიპული სახის აქტუალიზაციით იქმნება უნივერსალურ
ი კონტექსტი და უაღრესად საინტერესო კავშირები სხვადასხვა დროსა და სივრცეში შექმნ
ილ ნაწარმოებებს შორის.  მითის უკვე არსებულ შინაარსობრივ შრეებს ემატება ახალი საზ
რისი, შესაბამისად, ლიტერატურულ სივრცეში მარადიულად ცოცხლდება მითი.
სიმბოლისტურ სააზროვნო მოდელს უკავშირდება მითის აღორძინება. სიმბოლისტთა 
ტექსტებში ჩნდება მოდერნისტული მსოფლმხედველობრივი პერსპექტივიდან გადააზრე
ბული ნარცისის მითი, რომლითაც სახელოვნებო სივრცე ანტიკური ეპოქიდან დაინტერეს
და, დღემდე ამ მითის მრავალი ინტერპრეტაცია დაგროვდა. ნარცისის მითოლოგიურ და 
ლიტერატურულ (ზოგადად სახელოვნებო) ტრადიციას არაცნობიერის აღმოჩენით 
გასული საუკუნიდან უკვე ფსიქოლოგიური პლასტი დაემატა.
ნარცისის მრავალშრიანი სახე სიმბოლისტი ავტორებისთვისაც უაღრესად საინტერესო და
 აქტუალური აღმოჩნდა.  სიმბოლისტურ ტრადიციაში ნარცისის სახემ მეტაფიზიკური გან
ზომილება შეიძინა და ხელოვანთა თვითრეფლექსიისა საშუალებად იქცა. მე-
19 საუკუნიდან ნარცისის მითის „მორალიზებული ინტერპრეტაციები“ ნელ-
ნელა ქრება, მითის ონტოლოგიური შრე (მშვენიერება, სიამაყე, ეროტიკული თავშეკავება, 
სასჯელი, მორალი და სხვ.) აქტუალურობას კარგავს და ნარცისის სახე მჭიდროდ უკავშირ
დება იდენტობის საკითხს, თვითშემეცნების პროცესს, სუბიექტივიზმს (Johansson 2012:20; 
Strauss 1995).
სიმბოლისტურ ტრადიციაში ნარცისის 
მითი განსხვავებული ფორმით გამოვლენა. ტრადიციული მითის ელემენტების, მაგალით
ად, წყაროს მოდერნისტული ცხოვრების საგნებით (სარკე, ფანჯარა) ჩანაცვლებამ 
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განაახლა მითი, თუმცა კონცეპტუალური თვალსაზრისით, ამ შემთხვევაშიც, მთავარია ჭვ
რეტის, შემეცნების პროცესი და ნაკლებად საშუალება (წყარო, სარკე, სარკმელი, თვალები)
.
ფრანგულ და ქართულ სიმბოლისტურ ესთეტიკაში ნარცისის მითის გააზრება 
ერთმანეთის მსგავსია. სიმბოლიზმის ორივე მოდელში სარკის აღქმა უკავშირდება 
თვითშემეცნების პროცესს. სარკე აირეკლავს ლირიკული გმირის  ჯერ კიდევ 
გაუცნობიერებელ მხარეს, სხვა „მე“-ს, საკუთარ „ჩრდილს“ (ეგოს ბნელ მხარეს),  რომლის 
გაცნობიერებაც უკიდურესად მტკივნეული პროცესია, თუმცა „გამთლიანებისთვის“ - 
„ინდივიდუაციისთვის“ (იუნგის ტერმინი) აუცილებელი წინაპირობაა (ვალ. 
გაფრინდაშივლი „მე-სარკეში“, „დუელი ორეულთან“, შ.კარმელი „ქალს ფენომენს“ და 
ა.შ.);
სიმბოლისტურ ტრადიციაში სარკე, ერთი მხრივ, ააშკარავებს ინდივიდის უცნობ მხარეს, 
მასში შესაძლებელია საკუთარი თავის აღმოჩენა და შემეცნება, მეორე მხრივ, კი სარკე, 
ფანჯარა (ჩარჩო)  გარემომცველი და წარმოსახული,  მიკრო და მაკრო სამყაროების 
მიჯნაა, ერთდროულად აირეკლავს ორ ამბივალენტურ რეალობას - ობიექტურად 
არსებულს და შემოქმედის მიერ წარმოსახულს. სარკე რეალობისგან გაღწევის ერთ-ერთი  
(ნარკოტიკი, თრობა, პოეზია და ა.შ.) საშუალებაა, პარალელურ სამყაროში გასასვლელი 
კარია. მასში იხილავ ჭეშმარიტებას, მშვენიერებას. „რაც სარკეში ჩნდება, ის ყოველთვის 
უფრო იდეალურია, ვიდრე ის, რაც სარკის წინ დგას“ (გაფრინდაშვილი ესე  „თეატრი 
ტიტანიკი“ 1990:519). სარკეში გამოისახება პოეტის სწრაფვის ობიექტი, მაგალითად, 
გაფრინდაშვილის ტექსტებში მარადქალური ოფელია, ტიციან ტაბიძესთან - ქალდეა და 
ა.შ. „ცეცხლის სარკეში იბადება შენი ქალდეა“(გაფრინდაშვილი „ტიციან ტაბიძე“).   
 
 
7.3. სტატიები
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო 
კოდი DOI;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; 
გვერდების რაოდენობა
Theory of Myth: Wine, Opium, Hashish in Georgian and European Symbolism  
(ინგლისურ ენაზე). სამეცნიერო წერილმა გაიარა ბრმა რეცენზირება და მიღებულია დასაბ
ეჭდად  რეფერირებად და ციტირებად ჟურნალში. Ars & Humanitas (Indexed in SCOPUS, 
COBISS.si. ERIH PLUS etc)  (https://revije.ff.uni-lj.si/arshumanitas/about ) XVI/1 
(2022). თანდართულ ფაილად იხილეთ ცნობა.
The subject of interest of the article is the identification of the cultural, world-view and esthetic 
links between Georgian and European (mostly French, German).  In this article, we shall focus on 
the genesis of the symbolist theory of the myths, its specific nature and determination of 
motivation for the creation of the new myth. In addition, we shall consider the myth of wine, 
opium and hashish in Georgian and European cultural areas, analyse the conceptual sense and 
function of this new myth.
 
In the 10s of the 20th century, the first symbolist group “Blue Horns” with clearly stated purposes 
and esthetic position has emerged in Georgian literature. It had cultural significance while The 
Blue Horns (Tsisperi Kantsebi) was the first organized literary group. The main goal of the 
symbolist poets was a renewal of Georgian literature and its inclusion into the western context. A 
group of young poets made attempts of broadening the area of thought and modernization of 
Georgian culture not only with their art but also through their public activities. They declared 
Tbilisi as the cultural center and thus rejected the status of the cultural periphery. Georgian 
symbolists have clearly outlined the cultural area of their art and declared Georgian literature as 
the part of European modernism  
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One of the universal signs of symbolism esthetics determining the substance of each invariant of 
this movement (French, Georgian, Russian, etc.), is the reconstruction of the myth. In the 
symbolism thinking sphere, not only starts actualization of the universal characters-images and 
motifs, literary myths, but also new mythology is created. Val. Gaprindashvili and Grigol 
Robakidze are the key theorists of Georgian symbolism who declared the renewal of the 
traditional mythological pantheon. Their theory of myth was closely linked to R. Wagner’s and F. 
Nietzsche's theories. 
The most important and complex theme of symbolism is, on the one hand, the creation of the 
myth of opium and hashish (which is partly analyzed in our latest article), on the other hand, the 
recreation of the myth of Dionysus/Bacchus (God of wine and fertility). Significance and 
popularity of various drugs are evidenced not only by their direct association with the artistic 
society –Bohemia, their reflection in the artistic texts but also the “theoretical tractates” (Charles 
Baudelaire’s Les Paradis Artificiels (1860) etc.) dedicated by individual authors to the strange 
experience gained due to opium and hashish, describing feelings of individual under 
intoxication.  
 
8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და 
ადგილი
XXIII ICLA Congress, Tbilisi, Georgia 24-29 July, 2022.
თათია ობოლაძე - Georgian Symbolism: Reorientation of Cultural Centre and
Redefinition of National Identity
https://openjournals.ge/index.php/icla/article/view/5487
 
საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ 
საზოგადოებაში - IV“, 2-4 დეკემბერი, 2022, ბათუმი, საქართველო
სარკის ესთეტიკა სიმბოლისტურ ტექსტებში
სარკის ესთეტიკა სიმბოლიზმის ყველა ინვარიანტის (ფრანგული, ქართული, რუსული და 
ა.შ.) ერთ-ერთი არსებითი მახასიათებელია. სიმბოლისტურ ტრადიციაში სარკე, ერთი 
მხრივ, ააშკარავებს ინდივიდის უცნობ მხარეს, მასში შესაძლებელია საკუთარი თავის 
აღმოჩენა და შემეცნება, მეორე მხრივ, კი გარემომცველი და წარმოსახული,  მიკრო და 
მაკრო სამყაროების მიჯნაა, ერთდროულად აირეკლავს ამბივალენტურ რეალობას - 
ობიექტურად არსებულს და შემოქმედის მიერ წარმოსახულს.
სარკე, სიმბოლისტური ლირიკული გმირისთვის, რეალობისგან გაღწევის ერთ-ერთი  
(ნარკოტიკი, თრობა, პოეზია და ა.შ.) საშუალებაა, პარალელურ სამყაროში გასასვლელი 
კარია. მასში იხილავ ჭეშმარიტებას, მშვენიერებას. „რაც სარკეში ჩნდება, ის ყოველთვის 
უფრო იდეალურია, ვიდრე ის, რაც სარკის წინ დგას“ (გაფრინდაშვილი ესე  „თეატრი 
ტიტანიკი“). სარკეში გამოისახება პოეტის
სწრაფვის ობიექტი, მაგალითად, გაფრინდაშვილის ტექსტებში მარადქალური ოფელია, 
ტიციან ტაბიძესთან - ქალდეა და ა.შ. „ცეცხლის სარკეში იბადება შენი 
ქალდეა“(გაფრინდაშვილი „ტიციან ტაბიძე“).  
 
 მე-19 საუკუნიდან სახელოვნებო სივრცეებში სარკე ნარცისის მითის სიმბოლისტურ 
ინტერპრეტაციას დაუკავშირდა და თვითრეფლექსიის საშუალებად იქცა. სიმბოლისტურ 
ტრადიციაში ნარცისის მითი განსხვავებული ფორმით გამოვლენა. სიმბოლისტურ 
სააზროვნო სივრცეში ინდივიდი საკუთარ ანარეკლს არა წყაროში, არამედ ფანჯარაში, 
სარკეში უცქერს და ქმნის „სარკის პოეზიას“. ეს ცვლილება მსოფლმხედველობრივი და 
ესთეტიკური პოზიციის გარდა ისტორიულ-კულტურული ფაქტორებითაც აიხსნება: 
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ინდუსტრიულმა და ტექნოლოგიურმა პროგრესმა ხელმისაწვდომი გახადა სარკის 
ფართომასშტაბიანი წარმოება. გარდა ამისა, სიმბოლისტურ სააზროვნო მოდელში 
„ქალაქის კულტის“ გამოცხადება და ახალი ურბანისტული მითების შექმნა 
გულისხმობდა ქალაქური ესთეტიკის დამკვიდრებას. ჩვენი კვლევის მიზანია, 
შევისწავლოთ სარკის ესთეტიკა ქართულ და
ფრანგულ სიმბოლისტურ სააზროვნო სივრცეში.

ლილი მეტრეველი

2.პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებულისამეცნიერო-კვლევითიპროექტების 
შესრულების შედეგები
2.1.
1) 
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნ
იერო მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. პროექტის სახელწოდება:  ბავშვისმიერ წიგნზე წვდომისმხარდაჭერა -2;
სამეცნიერო მიმართულება: ჰუმანიტარული მეცნიერებები;
დონორი ორგანიზცია: საქართველოსკულტურის,სპორტისა და 
ახალგაზრდობისსამინისტრო
პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი:  ხელშეკრულება No 00010011
პროექტის დაწყებისა და დასრულების წლები: 1.06.2022 -1.11.2022
 
2.
 
2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. პროექტის ხელმძღვანელი - ირმა რატიანი
პროექტის მენეჯრი - ლილი მეტრეველი
პროექტის კოორდინატორი - თინათინ ბაღაშვილი
 
2.
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 
წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქარ
თულ ენაზე)
1. პროექტს „ბავშვის მიერ წიგნზე წვდომის მხარდაჭერა“ სსიპ „შემოქმედებითი 
საქართველო“ საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს 
მხარდაჭერით, უკვე მეორე წელია ახორციელებს. პროექტის მიმდინარეობის პირველ 
ეტაპზე (პროექტის ვადები: - 29.10.2021-29.12.2021) შემუშავდა კვლევითი 
დოკუმენტი: „წიგნზე ხელმისაწვდომობა ბავშვისა და მოზარდისთვის: გამოწვევები და 
შესაძლებლობები“. ხოლო მიმდინარე პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 
კვლევის შედეგებისა და მტკიცებულებების გათვალისწინებით, შემუშავებული 
რეკომენდაციების საფუძველზე, დაიგეგმა მეორე ეტაპიც: - რაც ორ პრიორიტეტულ 
მუნიციპალიტეტში (მაღალმთან და გამყოფი ხაზის გასწვრივ მდებარე), ონისა და გორის 
მუნიციპალიტეტებში, თემატური ტრენინგების გზით, საბიბლიოთეკო სექტორის 
გაძლიერებას, სკოლისა და ბიბლიოთეკის თანამშრომლობის მექანიზმების შემუშავებას, 
მათი საჭიროებებისა და გამოწვევების გამოკვეთას, პროცესში ადგილობრივი 
მუნიციპალიტეტის მერიის განათლებისა და კულტურის სამსახურებისა და რესურს-
ცენტრების ჩართულობასა და წიგნიერების პოპულარიზაციისთვის საჭირო აქტივობების 
წახალისებას ისახავდა მიზნად.
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პროექტის განხორციელების პირველი სამი თვის განმავლობაში სსიპ „შემოქმდებითი 
საქართველოს“ გუნდი აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებდა საქართველოს სხვადასხვა 
მაღალმთიან თუ გამყოფი ხაზის გასწვრივ მდებარე მუნიციპალიტეტების მერიისა და  
რესურს-ცენტრების წარმომადგენლებთან. 
საბოლოოდ, შევარჩიეთ ორი მუნიციპალიტეტი - ონისა და გორის მუნიციპალიტეტები, 
მას შემდეგ, რაც მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებმა გამოთქვეს თანამშრომლობის 
მზაობა, შედგა რამდენიმე სამუშაო შეხვედრა როგორც ერთი, ისე მეორე 
მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის 
საქმეთა სამსახურების, რესურსცენტრებისა და ცენტრალური/მუნიციპალური 
ბიბლიოთეკების ხელმძღვანელებთან. სსიპ „შემოქმედებითი საქართველოს“ გუნდმა 
გააცნო მათ პროექტის მიზანი, მიაწოდა შესაბამისი ინფორმაცია, გაუზიარა ჩატარებული 
კვლევის შედეგები და პროექტთან დაკავშირებული ყველა საჭირო მასალა, საპასუხოდ 
მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებმა წარმოადგინეს საკუთარი ხედვა, საჭიროებები, 
რესურსები. ინფორმაციის ურთიერთშეჯერების საფუძველზე განისაზღვრა 
თანამშრომლობის გეგმა, ტრენინგების ფორმატი, განრიგი, დამსწრე პირთა რაოდენობა, 
ვინაობა (ონის მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში მაღალმთიანი სოფლების, გორის 
მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში კი გამყოფი ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფლების 
მუნიციპალური ბიბლიოთეკების, სკოლების ბიბლიოთეკების წარმომადგენლები და 
ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლები), ტრენინგების ჩატარების ადგილი, 
ტრენინგების სავარაუდო შინაარსი/გეგმა.
პროექტის ეფექტურად განხორციელებისთვის პარალელურად მიმდინარეობდა 
ტრენერთა გუნდის შერჩევა, მათთან ხელშეკრულებების 
გაფორმების  ადმინისტრაციული პროცედურები, ამავე დროს პროექტის ბიუჯეტით 
გათვალიწინებული ბანერისა და სერტიფიკატების დიზაინის მომზადებისა და 
ბეჭდვასთან დაკავშირებული შესყიდვის პროცედურები .
მუნიციპალიტეტების მხრიდან წინასწარ მოწოდებული ინფორმაციის, მათი 
საჭიროებებისა და კვლევის შედეგების გათვალისწინებით, შემუშავდა ორი ტიპის 
ტრენინგი და განისაზღვრა სამიზნე აუდიტორია თითოეული მათგანისთვის:
1) წიგნიერების მენეჯმენტი და პოპულარიზაცია - მუნიციპალური/ცენტრალური 
ბიბლიოთეკებისა და როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორში დასაქმებული კულტურისა 
და განათლების მენეჯერებისთვის;
2)  წიგნზე წვდომის თანამედროვე გამოწვევები და შესაძლებლობები - სკოლის 
ბიბლიოთეკარებისა და ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლებისთვის.
18-20 ოქტომბერს, ონის მუნიციპალურ ბიბლიოთეკაში, ონის მუნიციპალიტეტის მერიისა 
და რესურსცენტრის ჩართულობით, ხოლო 23-25 ოქტომბერს გორის ცენტრალურ 
ბიბლიოთეკაში, გორის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა 
ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურისა და ადგილობრივი რესურსცენტრის აქტიური 
მონაწილეობით, ჩატარდა ზემოთ აღნიშნული ტრენინგები ტრენინგებზე აქცენტი 
გაკეთდა წიგნიერების მნიშვნელობაზე, საქართველოში ბავშვის მიერ წიგნზე წვდომის 
შეფასების მიზნით საერთაშორისო თუ პროექტის - „ბავშვის მიერ წიგნზე წვდომის 
მხარდაჭერა“ - პირველ ეტაპზე განხორციელებული კვლევების შედეგებზე, არსებულ 
გამოწვევებსა და წიგნიერების ზრდისთვის საჭირო მექანიზმებზე. მათ შორის: - 
მულტისექტორული თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე, საბიბლიოთეკო სექტორის 
გაძლიერებასა და სკოლებში მასწავლებელთა კომპეტენციის ზრდაზე, წიგნიერების 
პოპულარიზაციისთვის საჭირო აქტივობების წახალისებაზე.
ტრენინგებში მონაწილეობდნენ როგორც განათლებისა და კულტურის ადგილობრივი 
მენეჯერები, ცენტრალური და მუნიციპალიტეტში არსებული სოფლების ბიბლიოთეკების 
წარმომადგენლები, ისე სკოლის პედაგოგები. მუნიციპალური და სკოლის 
ბიბლიოთეკების წარმომადგენლებმა ყურადღება გაამახვილეს თავიანთ 
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შესაძლებლობებსა და რესურსებზე, ასევე გამოწვევებსა  და მხარდაჭერის საჭიროებებზე. 
გაიმართა საინტერესო დისკუსიები. გაჩნდა საინტერესო იდეები და წიგნიერების 
პოპულარიზაციის ხელშემწყობი პროექტების ერთობლივი განხორციელების 
პერსპექტივები. ყურადღება გამახვილდა როგორც მატერიალური, ისე ადამიანური 
რესურსების ზრდის აუცილებლობაზე და ამ თვალსაზრისით სამთავრობო უწყებებისა 
თუ კერძო სექტორის მხარდაჭერის აუცილებლობაზე.
ასევე, პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი იყო სკოლის მოსწავლეების შეხვედრა საბავშვო 
მწერალთან.  შესაბამისად, გორის მუნიციპალიტეტში, გამყოფი ხაზის გასწვრივ მდებარე 
სოფელ დიცის, საჯარო სკოლაში, 25 ოქტომბერს გაიმართა ქართველი საბავშვო მწერლის 
- მარიამ წიკლაურის - შეხვედრა პატარა მკითხველთან. ღონისძიების სახელწოდება 
იყო: საბავშვო ლიტერატურა გამყოფი ხაზის გარეშე. მწერალი ბავშვებს ადამიანის 
ცხოვრებაში ლიტერატურის მნიშვნელობასა და როლზე ესაუბრა, გააცნო საკუთარი 
შემოქმედება და საბავშვო მწერლების ცხოვრებიდან სამახსოვრო ამბები მოუთხრო. 
გაიმართა საინტერესო დიალოგი, დაიგეგმა სამომავლოდ ერთობლივი აქტივობებიც და 
სკოლის ადმინისტრაციამ გამოხატა დიდი ინტერესი სამომავლოდ მსგავსი ტიპის 
პროექტების განხორციელებაში ჩართვის თაობაზე.
 
 3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო 
ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
3.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნ
იერო მიმართულების მითითებით,  პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის 
დაწყებისა და დამთავრების წლები
 
1) პროექტის სახელწოდება:  „ქართული საბავშვო ლიტერატურა - დედაენიდან 
სალამურამდე“,
- სამეცნიერო-დოკუმენტური ფილმი;
სამეცნიერო მიმართულება: ჰუმანიტარული მეცნიერებები, მეცნიერების 
პოპულარიზაციის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსი,
პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი: SPG-22-213
პროექტის დაწყებისა და დასრულების წლები: 1.09.2022-1.07.2023.
 
2. 
2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით):
 
ირმა რატიანი - პროექტის ხელმძღვანელი;
ლილი მეტრეველი - პროექტის კოორდინატორი;
ნინო ჭალაგანიძე - პროექტის პროდიუსერი;
სულხან მელაძე - რეჟისორი;
ლიკა ზამბახიძე - რეჟისორის ასისტენტი;
ლუკა მებურიშვილი - ოპერატორი.
 
2.
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 
წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქარ
თულ ენაზე)
 
1. მეცნიერების პოპულარიზაციის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსის ფარგლებში 2022 
წელს წარმოგიდგენთ პროექტს სახელწოდებით - ქართული საბავშვო მწერლობა. 
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„დედაენიდან“ „სალამურამდე“. პროექტი მოიცავს ცხრა საუბარს იმ ქართველი 
ავტორების ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე, რომლებმაც მნიშვნელოვანი წვლილი 
შეიტანეს ქართული საბავშვო და საყმაწვილო ლიტერატურის განვითარებაში. ეს 
ავტორებია:
Ø  იაკობ გოგებაშვილი;
Ø  აკაკი წერეთელი;
Ø  ვაჟა-ფშაველა;
Ø  შიო მღვიმელი;
Ø  ეკატერინე გაბაშვილი;
Ø  რევაზ ინანიშვილი;
Ø  ოტია იოსელიანი;
Ø  ნოდარ დუმბაძე;
Ø  არჩილ სულაკაური.
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ დღემდე, საბავშვო მწერლობა ქართული 
ლიტერატურის ყველაზე ნაკლებად შესწავლილ სფეროს წარმოადგენს და მხოლოდ 
ერთეული სამეცნიერო გამოკვლევები არსებობს აღნიშნულ თემაზე. შესაბამისად, ახალი 
საპროექტო განაცხადი ძალზე საინტერესო და დროული გამოწვევაა. სამეცნიერო-
შემეცნებითი ფილმები, ფაქტობრივად, იქნება პირველი მცდელობა დავიწყოთ ღია 
საუბრები უმდიდრესი ტრადიციების მქონე ქართული საბავშვო ლიტერატურის შესახებ. 
წამყვანი ქართული ლიტერატურათმცოდნეები, აგრეთვე, თანამედროვე საბავშვო 
მწერლები,  წარმოადგენენ საკუთარ რეფლექსიებს საბავშვო მწერლობის კლასიკოს 
ავტორებზე, შეაფასებენ მათ მნიშვნელობას და გავლენას თანამედროვე ქართული 
საბავშვო ლიტერატურის ფორმირების პროცესზე.
პროექტს განსაკუთრებულ ხიბლს შესძენს ფილმების ჩაწერის ლოკაციები, ვინაიდან 
გადაღებების სივრცეებად მოვიაზრებთ საბავშვო ლიტერატურის კლასიკოსების სახლ-
მუზეუმებსა და საცხოვრებელ სახლებსაც.
პროექტის უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს ქართველი საბავშვო მწერლებისა და მათი 
ღვაწლის წარდგენა, ერთი მხრივ, ქართული, მეორე მხრივ, კი მსოფლიო 
საზოგადოებისთვის. ფილმები მომზადდება ქართულ ენაზე და, დამატებით, ითარგმნება 
ინგლისურ ენაზეც. თარაგმანი დაერთვება ტიტრებად, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის 
საერთაშორისო აუდიტორიის ინტერესსა და გაადვილებს ფილმის გავრცელებას 
საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებაში.
2.
 
3.2.
1) დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამე
ცნიერო მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის 
დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. პროექტის სახელწოდება: „ქართული ლიტერატურა 90წუთში. ლოკალური 
დაგლობალური“;
სამეცნიერო მიმართულება: ჰუმანიტარული მეცნიერებები;
პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი: SPG – 21-250;
პროექტის დაწყებისა და დასრულების წლები: 1.09.2021-1.07.2022.
 
2) პროექტის სახელწოდება:  შედარებითი ლიტერატურისმსოფლიო კონგრესი - ICLA 2022
სამეცნიერო მიმართულება: ჰუმანიტარული მეცნიერებები;
პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი: MG-ISE-22-170
პროექტის დაწყებისა და დასრულების წლები: 01.05.2022-31.10.2022
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2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით):
 
1. ირმა რატიანი - პროექტის ხელმძთვანელი;
ლილი მეტრეველი - პროექტის კოორდინატორი;
ნინო ჭალაგანიძე - პროექტის პროდიუსერი;
სულხან მელაძე - რეჟისორი;
ლიკა ზამბახიძე - რეჟისორის ასისტენტი;
ლუკა მებურიშვილი - ოპერატორი.
 
2. ირმა რატიანი - პროექტის ხელმძღვანელი;
თათია ობოლაძე - პროექტის კოორდინატორი;
ძირითადი პერსონალი - კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი, კოორდინატორები:
მაკა ელბაქიძე, მირანდა ტყეშელაშვილი, ლილი მეტრეველი, ანი ჯავახიშვილი, ირინა 
კომახიძე, ზვიად ტყეშელაშვილი.
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2022 
წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქარ
თულ ენაზე)
 
მეცნიერების პოპულარიზაციის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსის ფარგლებში 
დაგეგმილი იყო 10-10 წუთიანი სამეცნიერო-შემეცნებითი ფილმების შექმნა, 
სახელწოდებით - „ქართული ლიტერატურა 90 წუთში. ლოკალური და გლობალური“.
ფილმების ჩაწერა დაიგეგმა შემდეგი თანმიმდივრობით:
შოთა რუსთაველი და ქართული მწერლობის ადგილი შუასუკუნეების მწერლობაში;
ნიკოლოზ ბარათაშვილი და მისი „მერანი“ მსოფლიო რომანტიკული პოეზიის ორბიტაზე;
ილია ჭავჭავაძე - ქართული მწერლობის ბრძოლა სახელმწიფოებრიობისა და 
მოქალაქეობრივი ცნობიერებისათვის;
ვაჟა-ფშაველა და კოსმოპოლიტიზმის ქართული თეორია;
გალაკტიონ ტაბიძის „არტისტული ყვავილები“ და შარლ ბოდლერის „ბოროტების 
ყვავილები“;
ტფილისი - ავანგარდული ქალაქი;       
მიხეილ ჯავახიშვილი - საბჭოური ნარატივის ალტერნატივა ქართულ მწერლობაში;
ანა კალანდაძე - ქალი-პოეტი და ესთეტიკური ჩარჩოების განახლება;
ირაკლი ჩარკვიანი და „მშვიდი ცურვა“ პოსტმოდერნისტული ნარატივისკენ.
ფილმები უნდა გახმოვანებლიყო ინგლისურ ენაზე.
აღნიშნული სამუშაო პროექტის ძირითადი და დამხმარე პერსონალისა და კავკასიის 
საერთაშორისო უნივერსიტეტის მულტიმედია ცენტრის შემოქმედებითი ჯგუფის 
აქტიური მონაწილეობით წარმატებით განხორციელდა. ფილმის გადაღებები 
მიმდინარეობდა კავკასიის საერთაშაორისო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში, ჩაწერის 
შემდეგ მზადდებოდა ლექციების ტრანსკრიპტები, შემდეგ ითარგმებოდა, ბოლო ეტაპი კი 
გულისხმობდა გადაღებული მასალის თარგმნას.
წარმოგიდეგნთ ფილმის ბმულებს:
ფილმები ქართულ ენაზე:
http://multimedia.ciu.edu.ge/tv_album/index/141?fbclid=IwAR3aoRR1pox9yji4QM3Q7RHKU45J
VOiT2CNq3Ekqy-QpO0HuEo_L88dzN9k
ფილმები ინგლისურ ენაზე:
http://multimedia.ciu.edu.ge/tv_album/index/142?fbclid=IwAR1geDa4LKrsb7ZtsvJk3ktVBrMXq
HjWcBQZ8Y65AmgI0RN5ePs2IU2dM1w
აღსანიშნავია, რომ მომზადდა კლიპიც, რომელიც მუშაობის პროცესს აღწერს:

http://multimedia.ciu.edu.ge/tv_album/index/141?fbclid=IwAR3aoRR1pox9yji4QM3Q7RHKU45JVOiT2CNq3Ekqy-QpO0HuEo_L88dzN9k
http://multimedia.ciu.edu.ge/tv_album/index/141?fbclid=IwAR3aoRR1pox9yji4QM3Q7RHKU45JVOiT2CNq3Ekqy-QpO0HuEo_L88dzN9k
http://multimedia.ciu.edu.ge/tv_album/index/142?fbclid=IwAR1geDa4LKrsb7ZtsvJk3ktVBrMXqHjWcBQZ8Y65AmgI0RN5ePs2IU2dM1w
http://multimedia.ciu.edu.ge/tv_album/index/142?fbclid=IwAR1geDa4LKrsb7ZtsvJk3ktVBrMXqHjWcBQZ8Y65AmgI0RN5ePs2IU2dM1w
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http://multimedia.ciu.edu.ge/tv_item/index/Georgian-literature-in-90-minute-Global-and-local-
PROMO-1
და ანოტაციები ქართულ და ინგლისურ ენებზე:
http://multimedia.ciu.edu.ge/tv_item/index/anotacia-qarTuli-literatura-90-wuTSi-globaluri-da-
lokaluri
 
http://multimedia.ciu.edu.ge/tv_item/index/Annotation-Georgian-Literature-in-90-Minutes-
Local-and-Global
ფილმის პრეზენტაცია განხორციელდა შედარებითი ლიტერატურის მსოფლიო 
კონგრესისი ფარგლებში, 25.07.2022, 16:00 საათზე, საქართველოს პარლამენტის 
ეროვნული ბიბლიოთეკის, III კორპუსში.
იხილეთ გამოხმაურებები პრესაში: https://edu.aris.ge/news/qartuli-literatura-90-wutshi-
globaluri-da-lokaluri-ciu-s-proeqtis-
prezentacia.html?fbclid=IwAR3PoadsvPEKJpBOJIcmjA4xt2FH60U1p1-wof1K1UNY4APk881qQ-
mbpbk
https://www.interpressnews.ge/ka/article/720782-parlamentis-erovnul-bibliotekashi-pilmebis-
ciklis-kartuli-literatura-90-cutshi-globaluri-da-lokaluri-prezentacia-gaimarta
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.7705268952876341&type=3
https://www.youtube.com/watch?v=_NNbJHEg1NQ
გადაცემა უიქენდი:  
TV Show weekend:
https://www.youtube.com/watch?v=7h86LdTW2Hw
 
2. შედარებითი ლიტერატურის მსოფლიო კონგრესი მსოფლიოს მასშტაბით 
ლიტერატურისა და კრიტიკის სფეროში ყველაზე მასშტაბურ და მნიშვნელოვან 
სამეცნიერო და კულტურულ ფორუმად მიიჩნევა. საგულისხმოა, რომ კონგრესს 
პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან პირველად საქართველომ უმასპინძლა. შედარებითი 
ლიტერატურის მსოფლიო კონგრესის მიზანი საერთაშორისო აკადემიური წრეების 
კომუნიკაციების მასშტაბისა და ხარისხის ზრდაა.
2022 წლის კონგრესის თემა იყო „მსოფლიო ლიტერატურის გადააზრება: გლობალური და 
ლოკალური, ცენტრალური და მარგინალური“.
თემა ზედმიწევნით კარგად ერგებოდა ამოცანას, წარმოეჩინა პატარა ერებისა და მცირე 
ლიტერატურების ადგილი მსოფლიო ლიტერტურულ რუკაზე დღეს და ახლა. თემა 
ეხმაურებოდა არა მარტო ქართული ლიტერატურისა და ლიტერატურათმცოდნეობის, 
არამედ - საერთაშორისო ფილოლოგიის აქტუალურ პრობლემებს, რომლებმაც ასახვა 
ჰპოვა კონგრესის თემატურ პროგრამაში/სექციებში, მათ შორის: პატარა ლიტერატურების 
როლსა და ადგილს გლობალიზაციის ეპოქაში, უმცირესობების ლიტერატურას და 
უმცირესობებს ლიტერატურაში, კოლონიურ და პოსტკოლონიურ გამოცდილებებს, 
აღოსავლური და დასავლური კულტურებისა და ლიტერატურების 
ურთიერთმიმართებას, გენდერის, რასობრივი და ეთნიკური განსხვავებების პრობლემებს, 
ციფრულ კულტურასა და მედიას, ენობრივ გამოწვევებს.
თბილისში ჩატარებული შედარებითი ლიტერატურის მსოფლიო კონგრესი (ICLA 2022 
Tbilisi) შეფასდა ნამდვილ გარღვევად ლიტერატურათმცოდნეობის მსოფლიო კონგრესის 
მრავალწლიან ისტორიაში. პირველად თბილისის კონგრესზე იმუშავა ნაციონალური 
ასოციაციების პრეზიდენტების სესიამ, ახალგაზრდა მეცნიერთა სესიამ (NEXT GEN) და 
ინტერდისციპლინურმა სპეციალურმა სესიებმა. ამავე დროს კონგრესის ფარგლებში 
ფუნქციონირებდა 55 ჯგუფური და ინდივიდუალური სესიები. კონგრესს ესტუმრენენ 
შედარებითი ლიტერატურის საერთაშორისო ასოციაციის (ICLA) აღმასრულებელი საბჭოს 
წევრები, რომლებიც წარმოადგენენ მსოფლიოს წამყვან აკადემიურ ინსტიტუციებს: 

http://multimedia.ciu.edu.ge/tv_item/index/Georgian-literature-in-90-minute-Global-and-local-PROMO-1
http://multimedia.ciu.edu.ge/tv_item/index/Georgian-literature-in-90-minute-Global-and-local-PROMO-1
http://multimedia.ciu.edu.ge/tv_item/index/anotacia-qarTuli-literatura-90-wuTSi-globaluri-da-lokaluri
http://multimedia.ciu.edu.ge/tv_item/index/anotacia-qarTuli-literatura-90-wuTSi-globaluri-da-lokaluri
http://multimedia.ciu.edu.ge/tv_item/index/Annotation-Georgian-Literature-in-90-Minutes-Local-and-Global
http://multimedia.ciu.edu.ge/tv_item/index/Annotation-Georgian-Literature-in-90-Minutes-Local-and-Global
https://edu.aris.ge/news/qartuli-literatura-90-wutshi-globaluri-da-lokaluri-ciu-s-proeqtis-prezentacia.html?fbclid=IwAR3PoadsvPEKJpBOJIcmjA4xt2FH60U1p1-wof1K1UNY4APk881qQ-mbpbk
https://edu.aris.ge/news/qartuli-literatura-90-wutshi-globaluri-da-lokaluri-ciu-s-proeqtis-prezentacia.html?fbclid=IwAR3PoadsvPEKJpBOJIcmjA4xt2FH60U1p1-wof1K1UNY4APk881qQ-mbpbk
https://edu.aris.ge/news/qartuli-literatura-90-wutshi-globaluri-da-lokaluri-ciu-s-proeqtis-prezentacia.html?fbclid=IwAR3PoadsvPEKJpBOJIcmjA4xt2FH60U1p1-wof1K1UNY4APk881qQ-mbpbk
https://edu.aris.ge/news/qartuli-literatura-90-wutshi-globaluri-da-lokaluri-ciu-s-proeqtis-prezentacia.html?fbclid=IwAR3PoadsvPEKJpBOJIcmjA4xt2FH60U1p1-wof1K1UNY4APk881qQ-mbpbk
https://www.interpressnews.ge/ka/article/720782-parlamentis-erovnul-bibliotekashi-pilmebis-ciklis-kartuli-literatura-90-cutshi-globaluri-da-lokaluri-prezentacia-gaimarta
https://www.interpressnews.ge/ka/article/720782-parlamentis-erovnul-bibliotekashi-pilmebis-ciklis-kartuli-literatura-90-cutshi-globaluri-da-lokaluri-prezentacia-gaimarta
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.7705268952876341&type=3
https://www.youtube.com/watch?v=_NNbJHEg1NQ
https://www.youtube.com/watch?v=7h86LdTW2Hw
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პრინსტონის, ბერკლის, სტენფორდის, ჰარვარდის, სან დიეგოს, სორბონას, კემბრიჯის, 
ოქსფორდის, ჰუმბოლდტის, ტოკიოს, ოსაკას, სეულის, ჰონგ კონგის უნივერიტეტებს და 
სხვ.
შედარებითი ლიტერატურის სამეცნიერო ფორუმმა მრავალფეროვანი და თანამედროვე 
ლიტერატურათმცონეობისთვის აქტუალური თემატიკით, ვფიქრობთ, ხელი შეუწყო 
კულტურათაშორის დიალოგს, კომპარატივისტებისა და კულტურის მოღვაწეთათვის 
მნიშვნელოვანი კომუნიკაციის ქსელის შექმნას და საერთაშორისო პარტნიორებთან 
თამშრომლობის შემდგომი განვითარების პერსპექტივებს გაჩენას, დასახა ერთობლივი 
რეგიონალური პროექტების განხორციელების გეგმები, გააუმჯობესა კოლაბორაციის 
ხარისხი და უზრუნველყო ქართული ლიტერატურის ჩართულობა მსოფლიო 
ლიტერატურულ პროცესში. ამავე დროს, კონგრესის ფარგლებში მსოფლიო სამეცნიერო 
საზოგადოება გაეცნო უდიდესი ისტორიისა და ტრადიციების მქონე ქართულ 
ლიტერატურას.
ქართული ლიტერატურისადმი ინტერესი გააქტიურებს:
 ➔ მთარგმნელობით პროცესს;
➔ საერთაშორისო ფესტივალებსა და წიგნის ბაზრობებზე ქართული ლიტერატურის 
პრეზენტირების საკითხს.
 
4. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები
4.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნ
იერო მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი, დამფინანსებელი 
ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. პროექტის სახელწოდება:  მცირე ერების ლიტერატურებისკომერციალიზაცია და მისი 
როლი ქვეყნის საერთაშორისო ავტორიტეტისჩამოყალიბებისა და 
პოპულარიზაციისსაკითხში
სამეცნიერო მიმართულება: ჰუმანიტარული მეცნიერებები;
პროექტის დონორი: იუნესკო-გაერთიანებული ერებისგანათლების, მეცნიერებისა და 
კულტურის ორგანიზაცია;
პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი: ხელშეკრულება # 3/22 40116104/pp 2022-2023
პროექტის დაწყებისა და დასრულების წლები: 21.10.2022-31.12.2023
 
 
2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. პროექტის ხელმძღვანელი - ირმა რატიანი
პროექტის მენეჯერი - ლილი მეტრეველი
პროექტის კოორდინატორი - თიკი ბაღაშვილი
2.
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 
წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქარ
თულ ენაზე)
 
1. 2022 წელს იუნესკოს მიერ გამოცხადებული მონაწილეობის პროგრამის ფარგლებში, 
სსიპ „შემოქმედებითი საქართველო“ ორგანიზაციის პრიორიტეტების კვალდაკვალ, ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიეტეტსა და შედარებით 
ლიტერატურის მსოფლიო ორგანიზაციასა (ICLA) და შედარებითი ლიტერატურის 
ქართულ ასოციაციასთან (GCLA) თანამშრომლობით გეგმავს საქართველოს დედაქალაქ 
თბილისში კონფერენციისა (პანელ დისკუსიისა) და მრგვალი მაგიდის ორგანიზებას 
შემდეგი თემით: მცირე ერების/ქვეყნების ლიტერატურების კომერციალიზაცია და მისი 
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როლი ქვეყნის საერთაშორისო ავტორიტეტის ჩამოყალიბებისა და პოპულარიზაციის 
საკითხში.
პროექტის ფარგლებში გარდა კონფერენციისა,  იგეგმება ორი ტრენინგი/მასტერკლასი. 
დაგეგმილი ღონისძიებები წარიმართება მონაწილეობის პროგრამის თემატური 
პრიორიტეტების გათვალისწინებით:
 ქალთა მწერლობა საქართველოში. მისი  ხელშეწყობა და საერთაშორისო 
პოპულარიზაცია;
 ეთნიკური უმცირესობების მწერლობა საქართველოში, ლოკალური და 
გლობალური გამოწვევები;
   მცირე ერების ლიტერატურის საერთაშორისო პოპულარიზაცია.
 
დისკუსიის პროცესში აქცენტირებული უნდა იყოს:
 თარგმანის მნიშვნელობა ქალთა და ეთნიკური უმცირესობების მწერლობის 
პოპულარიზაციის საქმეში, რაც კიდევ ერთ მძლავრ ბერკეტად გვესახება მცირე ერების 
ლიტერატურების პოპულარიზაციის პროცესში;
 საერთაშორისო ფესტივალებისა და წიგნის ბაზრობების მნიშვნელობა 
ლიტერატურის „საერთაშორისო გაყიდვებისა“ და შემოქმედებითი ეკონომიკის 
განვითარების თვალსაზრისით.
 
პროექტის მიზანია:
 გამოკვეთოს მცირე ქვეყნების/ერების ლიტერატურების წინაშე არსებული 
გამოწვევები და პერსპექტივები, გამოავლინოს მცირე ქვეყნების/ერების ლიტერატურების 
საერთაშორისო ცნობადობის გაზრდისა და აღიარების მოპოვების მექანიზმები; 
 იმსჯელოს ლიტერატურის როლსა და მნიშვნელობაზე ქვეყნის ტურისტული და 
ზოგადად ეკონომიკური პოტენციალის ზრდის თვალსაზრისით. 
 ხელი შეუწყოს კულტურათაშორის და ინტერ-ეთნიკურ დიალოგს, შექმნას 
კომუნიკაციის ქსელი და მხარეებს შორის გააჩინოს თანამშრომლობის შემდგომი 
განვითარების პერსპექტივები;
 ხელი შეუწყოს შესაბამისი უნარებისა და შესაძლებლობების განვითარებას.
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ პროექტში მონაწილეობას მიიღებენ როგორც 
სამთავრობო, ისე არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების 
წარმომადგენლები, სექტორის ქართველი და უცხოელი სპეციალისტები, მათ შორის 
მცირე და დიდი ერების ლიტერატურების წარმდგენები. ღონისძიებების სპიკერები 
იქნებიან: ლიტერატურული აგენტები, მწერლები (ქალი ავტორები და ავტორები, 
რომლებიც ეთნიკური უმცირესოებების ენებზე წერენ - სომხურენოვანი და 
აზერბაიჯანულენოვანი ავტორები), ლიტერატორები, მარკეტოლოგები, იურისტები, 
შემოქმედებითი ინდუსტრიების სპეციალისტები. პანელ დისკუსიაში ჩაერთვება ფართო 
აუდიტორია, ზოგადად სექტორის წარმომადგენლები, მათ შორის, სტუდენტები.
დასახელებული ღონისძიებების ჩატარებას მოვიაზრებთ 2022 წლის 25-26 ივლისს. 
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ იმავე პერიოდში პირველად პოსტსაბჭოთა სივრცეში - 
საქართველოში, თბილისში  - ტარდება შედარებითი ლიტერატურის XXIII მსოფლიო 
კონგრესი, რომელსაც უმასპინძლებენ მიმდინარე პროექტის ფარგლებში სსიპ 
„შემოქმედებითი საქართველოს“ პარტნიორი ორგანიზაცია - ვანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. კონგრესის მიმდინარეობის 
პროცესში იგეგმება მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტების, კვლევითი ცენტრებისა და 
საგამომცემლო სახლების წარმომადგენლების, აგრეთვე, მწერლების, ახალგაზრდა 
მკვლევრების, კულტუროლოგების ვიზიტი (ჯამში, დაახლოებით, 1500-2000 დელეგატი). 
ეს გარემოება, ბუნებრივია, შესაძლებლობას მოგვცემს მნიშვნელოვნად გავზარდოთ ჩვენი 
ღონისძიებების სამიზნე აუდიტორია და მათი ჩართულობა პროცესში.
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ღონისძიებების ფარგლებში შედგება კონფერეციის პროგრამა, გამოიცემა კონფერენციის 
მასალები, ღონისძიება თარჯიმნის დახმარებით წარიმართება ორ - ინგლისურ და 
ქართულ ენებზე, კონფერენციაზე დასწრება იქნება თავისუფალი, წინასწარი ონლაინ 
რეგისტრაციის ფორმით.
დაგეგმილი ღონისძიებები შესაძლებლობას მოგვცემს გავხსნათ ღია დისკუსია მცირე 
ერების ლიტერატურების განვითარების მნიშვნელობისა და მათი კომერციონალიზაციის 
შესახებ, გამოვკვეთოთ თანამედროვე სამყაროში მათ წინაშე არსებული გამოწვევები, 
მსოფლიო კულტურულ სივრცეში მცირე ერების ლიტერატურების ინტეგრაციისთვის 
საჭირო სტრატეგიები - ასევე განვსაზღვროთ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების 
პროცესში ლიტერატურის პოტენციალი/რესურსი და მნიშვნელობა. კონფერენცია ხელს 
შეუწყობს მცირე ერების, ქალებისა და უმცირესობების ლიტერატურის პოპულარიზაციას 
და აღნიშნული საკითხების საჯარო განხილვას, რაც თავისთავად იქცევა 
ლიტერატურული პროცესების განვითარების მნიშვნელოვან ფაქტორად/იმპულსად და 
დიალოგის სივრცის, კომუნიკაციის ქსელის გაჩენის, უნარების გავვითარების რეალურ 
შესაძლებლობად.
განხორციელებული პროექტი აამაღლებს ცნობიერებას ლიტერატურის, როგორც 
შემოქმედებითი ინდუსტრიის, შესახებ. გააცნობს საზოგადოებას წარმატებულ 
მაგალითებს. სექტორის წარმომადგენლებს შესაძლებლობა მისცემს, გაიზიარონ სხვა 
მცირე თუ დიდი ერების პოზიტიური გამოცდილება, გაეცნონ ლიტერატურის 
კომერციალიზაციისთვის საჭირო კონკრეტულ რეკომენდაციებსა და პრაქტიკულ 
რჩევებს, შემდეგ ეტაპზე კი გამოიყენონ მიღებული გამოცდილება საკუთარ საქმიანობაში, 
ასევე სახელმწიფო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან შემდგომი ადვოკატირების 
პროცესში. პროექტის შედეგები გამოავლენს ლიტერატურის კომერციულ პოტენციალს და 
წარმოაჩებს ქვეყნის შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების თვალსაზრით მის 
უნიკალურ როლსა და მნიშვნელობას.  
 
7.3. სტატიები
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო 
კოდი DOI;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის 
მითითებით; გვერდების რაოდენობა
1.  ავტორი ლილი მეტრეველი - სამი მედეა — მედეას მითის მოდერნისტული და 
პოსტმოდერნისტული რეცეფცია ქართულ ლიტერატურაში (გადაცემულია შედარებითი 
ლიტერატურის XXIIIმსოფლიო კონგრესის -მსოფლიო 
ლიტერატურისგადააზრება:გლობალური და ლოკალური, ცენტრალური და 
მარგინალური - მასალებში დასაბეჭდად - https://icla2022-
tbilisi.ge/?fbclid=IwAR3vO8t7H3isF0vdHBCHWQ86joLwY9HruCnWH52aFJXo47oplbwuPsisffU
)
2.
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. ბერძნულმა მითოლოგიამ კოლხი მედეას სახე მსოფლიო კულტურული 
მემკვიდრეობის განუყოფელ ნაწილად აქცია. საუკუნეების განმავლობაში მედეას სახე 
აქტუალობას არ კარგავდა და ხელოვნების არაერთი დარგის შემოქმედთათვის 
ინსპირაცის წყაროდ წარმოგვიდგებოდა. ცხადია, ეპოქის კონტექსტისა (კონცეპტუალური 
თუ ესთეტიკური პოზიციის) და ავტორისეული ინტენციის გათვალისწინებით, 
იცვლებოდა როგორც არგონავტების მითის ზოგიერთი მოტივი, ისე კოლხი ასულის 
აღქმის პრიზმები. შემოქმედთა ერთი ნაწილი მასში მკვლელ დედას, მეორე ნაწილი 
შურისმაძიებელ ცოლს ან სამშობლოს მოღალატეს ხედავს, სხვების მოსაზრებით კი მედეა 
პირველი ფემინისტი ქალია.

https://icla2022-tbilisi.ge/?fbclid=IwAR3vO8t7H3isF0vdHBCHWQ86joLwY9HruCnWH52aFJXo47oplbwuPsisffU
https://icla2022-tbilisi.ge/?fbclid=IwAR3vO8t7H3isF0vdHBCHWQ86joLwY9HruCnWH52aFJXo47oplbwuPsisffU
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ჩვენი მიზანია განვიხილოთ, ერთი მხრივ, ბერძენი ტრაგიკოსის - ევრიპიდეს „მედეა“ - 
როგორც მითოლოგიური გმირის ლიტერატურული ინტერპრეტაციის პირველი 
მცდელობა, მეორე მხრივ, კი წარმოვადგენთ მედეას მითის მოდერნისტული და 
პოსტმოდერნისტული რეცეფციები. კერძოდ, გავაანალიზებთ სხვადასხვა დროს 
გერმანიაში მოღვაწე ორი ქართველი მწერლის ტექსტებს: მოდერნისტი ავტორის -
გრიგოლ რობაქიძის რომანს „მეგი ქართველი გოგონა“ და თანამედროვე ავტორის ნინო 
ხარატიშვილის პიესას „ჩემი და შენი გული [მედეა].
მოხსენების ფარგლებში შევეცდებით კომპარატივისტული ანალიზის გამოყენებით 
დავადგინოთ ქართველი მწერლების პერსონაჟების კონცეპტუალური მიმართება და 
გავლენები, ერთი მხრივ, მედეას სახის მითოლოგიურ ტრადიციასთან და, მეორე მხრივ, 
ევრიპიდეს ტრაგედიასთან „მედეა“; წარმოვადგინოთ მედეას მითის როგორც 
მოდერნისტული, ისე პოსტმოდერნისტული რეცეფცია ქართულ ლიტერატურაში და 
გამოვკვეთოთ კოლხი ასულის ინტერნაციონალური სახის მნიშვნელობა ქართული 
კულტურისთვის.
 2.
 8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგი
ლი
 ფორუმის სახელწოდება: შედარებითი ლიტერატურის XXIII მსოფლიო კონგრესი —
 მსოფლიო ლიტერატურის გადააზრება: გლობალური და ლოკალური, ცენტრალური და 
მარგინალური
 სტატიის სახელწოდება: სამი მედეა — მედეას მითის მოდერნისტული და 
პოსტმოდერნისტული რეცეფცია ქართულ ლიტერატურაში



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

შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის 
რუსთველოლოგიის კვლევითი ცენტრის

2022 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი:
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; 
პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები

1. კულტურათშორისი სივრცე - რუსთაველი და ნიზამი; ჰუმანიტარული 
მეცნიერებანი
(100501); 2020-2023.

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ივანე ამირხანაშვილი - სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 
2. მაკა ელბაქიძე - ძირითადი მონაწილე;
3. ნანა გონჯილაშვილი  - ძირითადი მონაწილე;
4. ლია კარიჭაშვილი - ძირითადი მონაწილე;
 5. ლია წერეთელი - ძირითადი მონაწილე.

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი 
პროექტების შესრულების შედეგები 
2.1. 
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები

1.  კულტურათშორისი სივრცე - რუსთაველი და ნიზამი; ჰუმანიტარული 
მეცნიერებანი
(100501); 2020-2023.

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)

1. ივანე ამირხანაშვილი - სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 
2. მაკა ელბაქიძე - ძირითადი მონაწილე (კოორდინატორი);
3. ნანა გონჯილაშვილი  - ძირითადი მონაწილე;
4. ლია კარიჭაშვილი - ძირითადი მონაწილე;
 5. ლია წერეთელი - ძირითადი მონაწილე.

2. 
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)



2

2

პროგრამული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი „კულტურათაშორისი სივრცე - 
ნიზამი და შოთა რუსთაველი“ (2020-2023) 2022 წლის საანგარიშო ეტაპზე ითვალისწინებდა 
„ვეფხისტყაოსნისა“ და ნიზამი განჯელის შემოქმედების კვლევას მხატვრულ-ესთეტიკური 
პრინციპების თვალსაზრისით.  

კვლევა ემყარება და აგრძელებს იმ ტიპოლოგიურ თანხვედრებს, რომლებიც 
საკმაოდ თვალსაჩინოდაა გამოკვეთილი რუსთაველისა და ნიზამი განჯელის 
ნაწარმოებებში. ესენია: ფილოსოფიური შეხედულებები (კოსმოლოგიური ელემენტები, 
ოთხი ელემენტის მოტივი, მიმართებანი კლასიკურ ლიტერატურასთან); ეთიკური 
კონცეფციები (სიკეთე, სიბრძნე, ზნეობრივი კოდექსი); სიყვარულის კონცეფცია 
(მიჯნურობა, „სიშმაგე“, „ველად გაჭრა“). ამავე კონტექსტში შესწავლილია ესთეტიკური 
პრინციპები. 

აღნიშნული მიმართულებით ნიზამი განჯელისა და შოთა რუსთაველის 
შემოქმედების კვლევას საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს ქართულ, აზერბაიჯანულ და 
რუსულ ლიტერატურისმცოდნეობაში. არაერთი ნაშრომი სწორედ ესთეტიკის საკითხებს 
მიეძღვნა. ალ. ბარამიძის, შ. ნუცუბიძის, დ. კობიძის, კ. ფაღავას, მ. გულიზადეს, მ. 
რაფილის, მ. დადაშ-ზადეს, ნ. კონრადის, ე. ბერტელსისა და სხვათა შრომებში 
თვალსაჩინოდ არის წარმოჩენილი ნიზამისა და რუსთაველის მხატვრული აზროვნებისა 
და მსოფლმხედველობის, ესთეტიკისა და პოეტიკის ისეთი პარალელები, რომლებიც 
ადასტურებს ამ ორი ჰუმანისტის პოეტურ ნათესაობას. 

კვლევის პირველ ეტაპზე მოძიებულ იქნა საკითხზე არსებული სამეცნიერო 
ლიტერატურა, შეიქმნა ანოტირებული ბიბლიოგრაფიის ელექტრონული ვერსია. 
განაწილდა საკვლევი ქვესაკითხები: სილამაზე და მშვენიერება, შემოქმედება როგორც 
ინტელექტუალური პროცესი, ჟანრი როგორც ესთეტიკური კატეგორია, დრო და 
ესთეტიკური მრწამსი, გვიანი შუასაუკუნეების ეპოქის მხატვრულ-ლიტერატურული და 
ესთეტიკური პრინციპები, კოსმოლოგიური შეხედულებები, და სხვა. მომზადდა ნაშრომის 
ელ. ვერსია. თემა, რომლის ძირითადი შემსრულებლები არიან ივანე ამირხანაშვილი 
(სამეცნიერო ხელმძღვანელი), მაკა ელბაქიძე (კოორდინატორი), ნანა გონჯილაშვილი, ლია 
კარიჭაშვილი და ლია წერეთელი, დამუშავდა კომპარატივისტული და ჰერმენევტიკული 
მეთოდებით. 

ესთეტიკური პრინციპების თვალსაზრისით „ვეფხისტყაოსანი“ ცხადყოფს, რომ XII 
საუკუნიდან ქართული ლიტერატურა, როგორც დასავლური ქრისტიანული მწერლობის 
ნაწილი, ორგანულად ერთვება ესთეტიკური ინოვაციების პროცესში. გვიანი 
შუასაუკუნეების ესთეტიკაში შენარჩუნებულია ის რამდენიმე ძირეული პრინციპი, 
რომლებიც განსაზღვრავს შუასაუკუნეების კონცეპტუალურ არსს, მათ შორის: ღმერთის 
უზენაესობის, სამყაროს მთლიანობის რწმენა, მოლოდინი მიწიერი ისტორიის 
დასრულებისა და დროში განფენილ მარადიულ სამყაროში გადასვლისა და სხვა.  

ესთეტიკა, როგორც მხატვრული შემოქმედების ფილოსოფია, კულტურულ-
ისტორიული მოვლენაა და მის ფორმებს დრო, ეპოქა და საზოგადოებრივი განვითარების 
დონე განსაზღვრავს. ის არ შეიძლება ის განვიხილოთ როგორც მხოლოდ ერთი რომელიმე 
ეროვნული ან რეგიონული კულტურის საკუთრება. ესთეტიკური აზროვნების 
განვითარებას აქვს თავისი დროითი და მსოფლმხედველობრივი ეტაპები, რომლებიც 
გამოირჩევა აღქმის მრავალფეროვნებითა და ტიპოლოგიური მსგავსებებით. ერთ-ერთი 
ასეთი პერიოდია XII-XIII საუკუნეები, მსოფლიო კულტურის განვითარების ის პერიოდი, 
როდესაც იქმნება, ერთგვარი წყალგამყოფი შუა საუკუნეებსა და ახალ ეპოქას შორის. 

როდესაც საერთო კულტურულ პროცესებზე ვსაუბრობთ, პირველ რიგში, 
ვგულისხმობთ პრაქტიკულ კავშირ-ურთიერთობებს. ცნობილია, რომ ნიზამი განჯელს 
ახლო ურთიერთობა ჰქონდა საქართველოსთან. ზოგი მკვლევრის ვარაუდით, მას 
ქართული ენაც უნდა სცოდნოდა. ნიზამის ლირიკულ ლექსებსა და პოემებში ხშირად 
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იხსენიება საქართველო, მისი გეოგრაფიული პუნქტები და ისტორიული პირები. ცხადია, 
იყო ლიტერატურული შინაარსის ურთიერთობებიც (ალ. გვახარია.)

ნიზამის ლირიკულ „დივანზე“ დაკვირვება გვიჩვენებს, რომ მისი სახეობრივი 
სისტემა ეფუძნება სპარსულენოვანი ლირიკის წინა პერიოდის ტრადიციებს, თუმცა ნიზამი 
ახდენს წინარე ფორმების მოდიფიკაციასა და დახვეწას. მისი მხატვრული სამყარო ორი 
ძირითადი არსისგან შედგება. ეს არის მიწიერი სამყარო და ზეციური სამყარო. მიწიერი 
სამყაროს საპირისპირო სივრცეა ცარგვალი ანუ კოსმოსი. ეს არის მეტაფორიზებული 
სივრცე, რომლის ბინადრები არიან მზე, მთვარე და ვარსკვლავები. არიფ ჰაჯიევის 
განმარტებით, ნიზამის ზეციური სამყარო – ეს არის მითოლოგიზებული სივრცე, 
ლიტერატურულ-მხატვრული, ესთეტიზებული სამყარო, ღვთის შესაქმის, როგორც 
სილამაზის სამყოფელი და გამოვლინება. სამყარო, ნიზამის აზრით, არის სიყვარული, 
სადაც სიყვარული არ არის, იქ არც სიცოცხლეა.

რამდენადაც ღრმად განათლებული ადამიანია ნიზამი, იმდენად თავისუფალი 
პოეტია და ეს ეტყობა მის ესთეტიკას. ისლამური თეოლოგიის, იურისპრუდენციისა და 
ლოგიკის გარდა, ნიზამიმ, ასევე, კარგად იცოდა ანტიკური ფილოსოფია, ასტრონომია, 
ასტროლოგია და გეოგრაფია. სწორედ ფართო ერუდიცია დამოუკიდებელს ხდის ნიზამის 
პოეტურ აზროვნებას. რაციონალური ცოდნის კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე პოეტი 
ქმნის საკუთარ ირაციონალურ სისტემას, რომელშიც ვლინდება მისი პოეტური ხელწერა. 
აღსანიშნავია ისიც, რომ ნიზამის ესთეტიკა მკვეთრად განსხვავდება საკარო პოეტების 
შემოქმედებისგან. მისი ესთეტიკა უფრო ახლოს არის ხალხურ წარმოდგენებთან. 
ხალხურობის პრიმატი – ეს არის მისი პოზიცია, რის გამოც მას აქტიურად ებრძოდნენ 
საკარო პოეტები.

ქრისტიანულ კულტურასთან ერთად, რუსთაველის ესთეტიკის საფუძველს 
წარმოადგენს აღმოსავლური კულტურა. პოეტს კარგად სცოდნია სპარსული და არაბული 
ენები, იცნობდა სპარსულ და არაბულ კულტურებს, ღრმად იყო ჩახედული აღმოსავლური 
ლიტერატურის ისტორიაში. რუსთველური მიჯნურობა, გრძნობის კულტი, ველად 
გაჭრისა და დაბნედის მოტივები სწორედ აღმოსავლური მწერლობიდან აქვს ათვისებული. 
ასახელებს კიდეც პოპულარულ პერსონაჟებს: ვისსა და რამინს, ყაისსა და მეჯნუნს. 
რუსთაველი სიყვარულს განიხილავს როგორც ეთიკურ, ისე ესთეტიკურ პლანში. 
სიყვარული, მისი აზრით, უმაღლესი სათნოებაც არის და უმაღლესი მშვენიერებაც. 

სიყვარულის მსგავსად, მეგობრობაც და გმირობაც ეთიკური სფეროდან 
თავისუფლად გადადის ესთეტიკურ სფეროში, რადგან მშვენიერია, როდესაც ადამიანი 
ბოლომდე ავლენს მეგობრობას ანუ მოყვასისადმი სიყვარულის გრძნობას და მშვენიერია, 
როდესაც ადამიანი საჭირო მომენტში ავლენს გმირობას და თავს წირავს მოყვასისათვის.
ნიზამისა და რუსთაველის პოემებს აერთიანებს ლხინისა და განცხრომის კულტი და ამ 
კულტის სიმბოლო – ღვინო; საჩუქრების გაცემა – დიდსულოვნების, კეთილდღეობისა და 
კეთილშობილების ნიშანი; პერსონაჟების სილამაზის მეტაფორებად მზისა და მთვარის 
გამოყენება; გახელება, როგორც სიყვარულის კორელატი; გულში გაჩენილი ცეცხლი – 
სიყვარულის მეტაფორა; სხვადასხვა შინაარსის მეტაფორებად ძვირფასი ქვებისა და 
მინერალების გამოყენება.

რუსთაველის ესთეტიკურ სამყაროს ახასიათებს მწყობრი არქიტექტონიკა. 
ადამიანი მისი ცენტრია, ხოლო ბუნება – პერიფერიული ესთეტიკური სფეროების არე. რაც 
შეეხება პერსონაჟებს, „ვეფხისტყაოსანში“ მეტაფორიზებულია ყველაფერი, რისი 
წარმოდგენაც შეიძლება ამ მხრივ – ადამიანის გარეგნობა, ხასიათი, საქციელი, ფიქრი, 
ოცნება, განცდა. აქ ხშირია მეტაფორებად ისეთი ძვირფასი ქვების გამოყენება, 
როგორებიცაა ლალი, ბადახში, მარგალიტი, ალმასი, ბროლი, გიშერი, ძოწი, სათი, მინა, 
აყიყი, იაგუნდი, ამარტა, ქარვა და სხვ. მეტაფორიზაციის აქტიური სახეებია ლომი, ვეფხვი, 
ვარდი, მზე... 
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რუსთაველი ყველაზე ხშირად ახსენებს „მზეს“, რომელსაც მრავალ კონტექსტში 
იყენებს და ასტროლოგიური მოძღვრების მთელ სპექტრს წარმოგვიდგენს, მაგრამ 
უმეტესწილად სიყვარულის, სილამაზის, სიცოცხლის, თავისუფლების გამომხატველად 
გვისახავს.

რუსთაველთან და ნიზამის შემოქმედებაში კოსმოლოგიური მეტაფორა _ ეს არის 
ყველაზე თვალსაჩინო და გასაგები ტროპი, რომელიც იშვიათად საჭიროებს 
ინტერპრეტირებას. კოსმოსი პოეტურია იმდენად, რამდენადაც პოეზიაა კოსმიური 
საზრისის მოვლენა. კოსმოსის ფიზიკური მოდელი ახლოს არის პოეზიის მეტაფიზიკურ 
სამყაროსთან. ამ ორი პოეტის ასტრალურ მოტივებში სამყარო წარმოდგენილია როგორც 
მთლიანი არსი. აქ ესთეტიკური ინტუიცია გრძნობს მასშტაბურობას. ასტრალური 
სემანტიკა და პოეტური მნიშვნელობები შეიძლება განხილული იქნეს როგორც მიწიერისა 
და ზეციურის შეხვედრა. სამყარო ორივე პოეტის თვალთახედვით ერთი მთლიანი 
ორგანიზმია და ადამიანი ჩართულია მაკროსამყაროს მოძრაობაში. მის ბედს კოსმოსი 
განაპირობებს. თუ ვარსკვლავთა განლაგება ბედნიერია, მაშინ რუსთაველის და ნიზამის 
გმირებიც წარმატებულნი და ძლევამოსილნი არიან. ნიზამი განჯელისა და შოთა 
რუსთაველის შემოქმედებაში კოსმოლოგიურ წარმოდგენებს მნიშვნელოვანი როლი 
აკისრია. გარკვეულ შემთხვევებში აქ შეიძლება შემეცნებით მნიშვნელობაზეც ვისაუბროთ, 
მაგრამ მთავარი და გადამწყვეტი, რა თქმა უნდა, ის არის, რომ ასტროლოგიურ მოტივებს 
ორივე პოეტი ესთეტიკურ ფუნქციას აკისრებს და იყენებს მათ მხატვრული მოდელირების 
საშუალებად.

შოთა რუსთაველი და ნიზამი განჯელის ესთეტიკური პრინციპების ამოსავალი 
მათივე მსოფლმხედველობაა. თავიანთი პოეტური აზროვნებით კი ისინი რენესანსული 
ჰუმანიზმის წარმომადგენლები არიან.  

 

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
6.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა

1.ივანე ამირხანაშვილი, ,,ფიქრების პანოპტიკუმი. მინიმალისტური კრიტიკის კურსიდან“, 
ISBN 978-9941-31-434-6 თბილისი, გამომცემლობა ,,არტანუჯი“, 2022 წ., 322 გვერდი.

               
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.კომუნკაციების მაქსიმალური განვითარების პირობებში ჩნდება მინიმალიზმის 
მოთხოვნილება სამყაროსთან ურთიერთობაში. ასეთია ცხოვრება, ასეთია 
თანამედროვეობის დიალექტიკა.

    როგორც ჩანს, მინიმალიზმი არის აუცილებლობა, რომელიც ჩნდება იქ, სადაც 
მაქსიმალიზმი აჭარბებს საჭიროების მინიმუმს.

    სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ბუნებრივი მდგომარეობაა, როდესაც ადამიანს სურს, 
სიტყვათა მინიმუმით აზრის მაქსიმუმი გადმოსცეს; ლაკონიურობა, სისადავე, სიცხადე - 
მინიმალიზმის ამ ელემენტებმა უნდა შექმნას მომენტი, როდესაც ფრაგმენტი უფრო მეტია, 
ვიდრე მთელი.

    წიგნში შესული ტექსტების უმრავლესობა წლების განმავლობაში ქვეყნდებოდა  
ჟურნალ ,,ჩვენი მწერლობის“ (რედაქტორი როსტომ ჩხეიძე) ფურცლებზე. კაცმა რომ თქვას, 
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ამას გამოქვეყნებასაც ვერ ვუწოდებდი, რადგან თითოეული წერილი გახლდათ 
გამოქვეყნებული მასალის - ლექსის, მოთხრობის, პიესის, თარგმანის - ,,გამქვეყნებელი“, 
წარმდგენი, ინტერპრეტატორი. ის იყო ახლად შექმნილი ტექსტის პირველი წაკითხვა, 
ახსნა, გაგება, მკითხველამდე მოტანა, მოახლოება. შემდეგ, როდესაც გამოხდა დრო და 
ტექსტები, პროცესის პარალელურად, დალაგდა, დავინახე, რომ ჩემ თვალწინ, ჩემგან 
დამოუკიდებლად, დაიბადა, თავი იშვა რაღაც ერთიანმა, მთლიანმა დისკურსმა, რომელიც 
სხვა არაფერია, თუ არა მინიმალისტური კრიტიკა.

წიგნში შესულია კრიტიკულ-ანალიტიკური ტექსტები თანამედროვე ქართველ 
მწერალთა შემოქმედების შესახებ, განხილულია მათი კონკრეტული ნაწარმოებების 
ღირსება-ნაკლოვანებები ნაჩვენებია ამ მწერალთა ღვაწლი და ადგილი მიმდინარე 
სალიტერატურო ცხოვრებაში. ეს არის ერთგვარი კალეიდოსკოპური სურათი იმ 
ვითარებისა, რომელიც შეიქმნა ქართულ ლიტერატურაში 1990-იანი წლების ბოლოდან 
2000-იანების პირველი ათწლეულის ჩათვლით. თითოეული ეტიუდი, რომელიც ეხება ამა 
თუ იმ ცნობილ მწერალს, წარმოადგენს კონკრეტულ შემოქმედებით ფაქტს, თავისი 
პოეტიკური და ესთეტიკური მხარეებით, და, ამავე დროს, ეს არის ერთგვარი 
განმაზოგადებელი, ემბლემატური სურათი ჩვენი სამწერლო ყოფიერებისა.

2. 
6.2. სახელმძღვანელოები
ავტორი/ავტორები; სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა

1. წერა-კითხვის ლაბორატორია, სახელმძღვანელო სკოლის მოსწავლეთათვის, ISBN 978-
9941-494-65-9; ავტორები: დიანა ანფიმიადი, ივანე ამირხანაშვილი, ზინა გაბიჩვაძე, გვანცა 
შუბითიძე. თბილისი, გამომცემლობა ,,არტანუჯი“, 2022 წ., 232 გვერდი.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. წიგნი განკუთვნილია სკოლის მოსწავლეთათვის, რომლებსაც სურთ გაეცნონ 
მხატვრული ლიტერატურის წაკითხვის წესებსა და საშუალებებს, შეიწავლონ, რა არის 
პოეზია; რა არის, საერთოდ, ლიტერატურული ნაწარმოები და ვინ არის მკითხველი; რას 
ეწოდება რეცეფცია და როგორ ხორციელდება ტექსტის ანალიზი; როგორ გამოვარჩიოთ 
ტექსტის მთავარი დეტალები და როგორ დავწეროთ პროექტი; როგორ ჩამოვაყალიბოთ 
საკუთარი აზრი და როგორ მივაწოდოთ ის საზოგადოებას; რა არის პროზა და როგორ 
დავწეროთ მოთხრობის კრიტიკული ანალიზი; როგორ დავიწყოთ შემოქმედებითი წერა; 
როგორ აღმოვაჩინოთ ბეჭდვითი შეცდომები ინტერნეტის მეშვეობით; რომელი 
ლიტერატურული ნაწარმოებებ წავიკითხოთ დაწყებითი კლასებიდან მე-12 კლასის 
ჩათვლით და ა. შ.
    სახელმძღვანელოს შინაარსსა და დანიშნულებას გამოხატავს თემები, რომლებიც 
მეთოდურად არის განხილული. ეს თემებია: პეზია უპირველეს ყოვლისა, მოცლილო 
მკითხველო..., ფაქტი, ხედვა, ანალიზი, როგორ დავწეროთ პროექტი, პუბლიცისტიკა, 
ამბები სიყვარულზე, სიზმარი ლიტერატურაში, ერთი მოთხრობის სამყაროში, ერთი 
ლექსის სამყარო, ლიტერატურული მოგზაურობა, შემოქმედებითი წერის უმოკლესი 
კურსი მხოლოდ შენთვის, წასაკითხი წიგნების სია მოზარდი მკითხველებისთვის. ეს სია 
უაღრესად საყურადღებოა იმ მხრივ, რომ მასში აღნუსხულია ქართველი და 
საზღვარგარეთელი მწერლების 150 ნაწარმოები, რომლებიც შეიძლება და უნდა წაიკითხოს 
მოზარდმა. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ეს გახლავთ გზამკვლევი მსოფლიო ლიტერატურის 
სამყაროში, სადაც გზის გაგნება ხშირად ძნელდება ხოლმე. მოცემული ნუსხა საქმეს 
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გაუადვილებს მშობლებსაც, რომლებსაც სურთ, გაარკვიონ და დაადგინონ, თუ რა უნდა 
წააკითხონ შვილებს დაწყებითი კლასებიდან სკოლის დამთავრებამდე.
    წიგნი ,,წერა-კითხვის ლაბორატორია“ შეიქმნა იმისათვის, რომ დააახლოვოს 
მხატვრული ლიტერატურა მოზარდებთან, ასწავლოს მათ აზროვნებისა და აზრების 
გადმოცემის წესები, ხელი შეუწყოს მათ გონებრივ-ინტელექტუალურ განვითარებაში, 
ეთიკურ-ესთეტიკურ აღზრდასა და პიროვნებად ჩამოყალიბებაში.

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 
(არსებობის შემთხვევაში); ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი; გამოცემის 
ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა

1. Maka Elbakidze, Irine Modebadze.The Concepts and Realities of the Eastern Culture in  "The 
Knight in the Panther's Skin". Proceedings Book of the XXIII Congress of the ICLA, Vol. 23 
(2022): Re–Imagining Literatures of The World: Global and Local, Mainstreams and Margins.

2.Lia Karichashvili, „Homeland Concept In the Knight in the Panther’s Skin by Shota Rustaveli 
and Divine Comedy by Dante Alighieri“, Proceedings Book of the XXIII Congress of the ICLA, 
Vol. 23 (2022): Re–Imagining Literatures of The World: Global and Local, Mainstreams and 
Margins.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

ლია კარიჭაშვილი

2. შოთა რუსთაველის პოემა „ვეფხისტყაოსანში“ სინტაგმა „მკვიდრი მამული“ ორჯერ 
გვხვდება. იგი ბინარულია, პირდაპირი მნიშვნელობით აღნიშნავს სამშობლოს („ჩემია 
მკვიდრი მამული“, 544) და ალეგორიულად – სამოთხეს („მომცეს მკვიდრივე მამული მუნ 
ჩემი სასურვალები! 812). სამშობლოს ცნება ბინარული მნიშვნელობისაა დანტე 
ალიგიერის „ღვთაებრივ კომედიაშიც“. მის გადატანით მნიშვნელობას პოეტი თავადვე 
განმარტავს: „სამშობლოდ უნდა ვიგულისხმოთ სასუფეველი“ (91). 

ორივე პოემაში თვალსაჩინოა ბიბლიური კონცეპტი: სამოთხე ადამის სამკვიდროა, 
რომელიც დაკარგა და მისი დაბრუნება ადამიანის ესქატოლოგიურ მიზნად იქცა. მიწიერ 
და ზეციურ სამშობლოს შორის, ცხადია, ღრმა შინაგანი კავშირია: მიწიერი ზეციურს 
განასახოვნებს, თავის მხრივ სასუფეველი მიწიერი სამშობლოს ღვთაებრივი იდეაა 
(პირველსახეა). „შექმნა ერთისგან სისხლისა ყოველნი ნათესავნი კაცთანი დამკჳდრებად 
ყოველსავე ზედა პირსა ქუეყანისასა, განაჩინნა დაწესებულნი ჟამნი და საზღვრის 
დადებანი დამკჳდრებისა მათისანი მოძიებად ღმრთისა და უკუეთუმცა ვინ ეძიებდა, 
პოამცა იგი“ (საქმე მოციქულთა, 17. 26). ამდენად, ადამიანი იბადება განსაზღვრულ 
დროსა და ადგილას „მოძიებად ღმრთისა“. მიზანი მისტიურია და მისი გაცნობიერება 
პიროვნების თვითშემეცნების კვალობაზე ხდება („ვინ არის, სიდამ მოსულა, სად არის, 
წავა სადაო“. დავით გურამიშვილი).

 „ვეფხისტყაოსანში“ ღმერთია, „ვინ საზღვარსა დაუსაზღვრებს“ (792,3). „ღვთაებრივ 
კომედიაში“ სამშობლოც და ენაც განგებით განესაზღვრება ადამიანს: „ენას ბუნება 
მიანიჭებს მოდგმას კაცისას,/ ხოლო როგორი უნდა იყოს ეს მეტყველება, ამას განგება 
განაწესებს, განაგებს თავად“ (127). ქრისტიანულ სასულიერო მწერლობაში სასუფეველი 
ხშირად მოიხსენიება ზეციურ იერუსალიმად ან სიონად, ხოლო ქვეყანა - ეგვიპტედ. 

https://adry.tsu.ge/index.php/icla/issue/view/721
https://adry.tsu.ge/index.php/icla/issue/view/721
https://adry.tsu.ge/index.php/icla/issue/view/721
https://adry.tsu.ge/index.php/icla/issue/view/721
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ამგვარ პარადიგმულ სახისმეტყველებას დანტეც მიმართავს: „მიტომაც დართეს მას 
ეგვიპტის იმ ბნელეთიდან ნება სიონში აქ მოსვლისა“ (55).

ორივე შემოქმედისთვის მიწიერიდან ზეციურ სამშობლოში ამყვანებელი უხილავი 
კიბე რწმენაა, რომელიც რეალიზდება პერსონაჟთა ცხოვრების წესში, ღმერთის, 
სამშობლოსა და მოყვასის მსახურებაში.

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-
ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების 
რაოდენობა

1. ივანე ამირხანაშვილი, ,,რედაქტორის წინასიტყვაობა“, სტატია კრებულში ,,ენა - 
ულმობელი მსაჯული“, მე-9 წიგნი სერიისა ,,ენა და მწერალი“, ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; არნოლდ ჩიქობავას სახელობის 
ენათმეცნიერების ინსტიტუტი; ISBN 978-9941-36-018-3  თბილისი, თსუ გამომცემლობა, 
2022, 146 გვერდი.

2. . ლია კარიჭაშვილი, დავით კარიჭაშვილის ისტორიული დისკურსი, იოსებ 
ალიმბარაშვილი - 60, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2022, ISBN 978-9941-
8-4224-5, გვ. 160-172. 

3. ლია კარიჭაშვილი, „წინაპართა წუთისოფელი“ ( რეცენზია იოსებ (სოსო) 
ალიმბარაშვილის წიგნზე „ხიდისთავის ისტორია“), „მასალები საქართველოს სოფლების 
ისტორიისათვის“, 2022, ტ. 4. (იბეჭდება)

4. ლია კარიჭაშვილი, „შენ სიცოცხლე გამიწამე“ („ვეფხისტყაოსნის“ ერთი ტაეპის 
გაგებისათვის), საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის 
უნივერსიტეტი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კავკასიის სოციო-ეთნო 
ლინგვისტური ასოციაცია, საქართველო-თურქეთის დიპლომატიური ურთიერთობის 
აღდგენის 30 წლისთავისადმი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია საქართველო და 
თურქეთი: რეგიონთშორისი ურთიერთობები, მეცნიერული და კულტურული კვლევის 
პერსპექტივები, თეზისები, ISBN 978-9941-9779-3-0, 2022, გვ. 27-28.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
ივანე ამირხანაშვილი

1. ენა და მწერალი. ეს არის დიდი, ძველი და უსასრულო თემა, რომელსაც რაც უფრო 
ჩაუღრმავდები, მით უფრო მეტი პრობლემა თუ საკითხი წამოიჭრება ჩვენ თვალწინ. თემა 
უშუალოდ უკავშირდება ქართული ენის სიწმინდის დაცვის საქმეს. სტატიაში საუბარია 
იმის შესახებ, რომ ენა სოციალური მოვლენაა და მასზე გავლენას ახდენს სოციალური 
კრიზისები. კრიზისს განიცდის ქართული ენა, როგორც სოციალურ ურთიერთობათა 
საშუალება. იმ დროს, როდესაც საზოგადოებას დაკარგული აქვს ბუნებრივი ორიენტირები 
და მიმართულებები, როდესაც ქაოსი და უსისტემობა სუფევს სოციუმში, ენასა და 
მეტყველებაში წესს, კანონს, სანქციას იძლევა კოლექტივი და არა ინდივიდი - აქედან 
გამომდინარე, ენის კრიზისი არის ღრმა, უმართავი, გაუგებარი და ამოუხსნელი. თუმცა, 
ამავე დროს, ისიც უნდა ითქვას, რომ ენა თუ სოციალური ინსტიტუციაა, მაშინ არსებული 
კრიზისი ენის ბუნებრივი მდგომარეობაა. კრიზისი, საზოგადოდ, სიცოცხლის ნიშანია და 
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შესაძლოა დღეს არსებული კრიზისი იყოს ენის თვითგადარჩენის, თვითდადგინების 
ნიშანი.

ლია კარიჭაშვილი
2. სტატიაში მიმოხილულია დავით კარიჭაშვილის ისტორიული ნაშრომები. 1907 წელს 
საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების დაარსებამ საქართველოს ისტორიის 
კვლევას უფრო ინტენსიური და ორგანიზებული ხასიათი შესძინა. ისტორიული მასალები 
და ნარკვევები იბეჭდებოდა საზოგადოების გამოცემებში („საქართველოს სიძველენი“, 
„ძველი საქართველო“...). დღიდან დაარსებისა დავითი იყო საზოგადოების 
თავმჯდომარის ამხანაგი; 1915 წელს საზოგადოების მუზეუმ-ბიბლიოთეკის გამგე; 
სხვადასხვა დროს — თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი; უძღვებოდა საჯარო 
კრებებს, მოხსენებებით გამოდიოდა და ხშირად ბეჭდავდა თავის გამოკვლევებს 
საზოგადოების გამოცემებში.

დავითის ისტორიული ნაშრომების, სარეცენზიო წერილებისა თუ სტატიების 
უმრავლესობა საქართველოს ისტორიის მეცნიერული კვლევის საწყის ეტაპს ასახავს, 
თუმცა აშკარაა, რომ იმ დროისათვის მის მიზანდასახულ, ჩვენი ისტორიის 
პოპულარიზაციისკენ მიმართულ შრომას თავისი მნიშვნელობა ჰქონდა. სხვადასხვა 
გამოცემაში მუდმივად ბეჭდავდა ისტორიული ხასიათის წერილებს; თანამშრომლობდა 
საყმაწვილო ჟურნალებთან: „ჯეჯილი“, „ნაკადული“, „ნაკადული მოზრდილთათვის“. ამ 
ჟურნალებში 1904-1906 წლებში გამოქვეყნდა წერილების სერია, რომელშიც 
ყმაწვილთათვის გასაგები ენით მოთხრობილია საქართველოს ისტორია დაწყებული 
წინაქრისტიანული ხანიდან („ქართველები უძველეს დროში“; „საქართველო ფარნაოზის 
შემდეგ ქრისტიანობის გავრცელებამდე“; „ქრისტიანობის გავრცელება საქართველოში“; 
„მეფე ვახტანგ გორგასალი და მისი შემდეგი დრო“ და სხვა) დამთავრებული საქართველოს 
სამხედრო ანექსიით რუსეთის მიერ.

1892 წელს ცალკე წიგნად გამოიცა დავით კარიჭაშვილის ისტორიული ნარკვევი 
„თამარ მეფე“. ასევე წიგნებად გამოიცა: „როსტომ მეფე“ (1894); „სვიმონ მეფე“ (1894); 
„საქართველო XII საუკუნეში“ (1902). 1907 წელს დაიბეჭდა დავითის მიერ შედგენილი 
„საქართველოს მოკლე ისტორია“. აქვე უნდა დავასახელოთ ძალზე საინტერესო 
ნარკვევებიც: „წიგნის ისტორია“ (1903) და `ქართული წიგნის ბეჭდვის ისტორია“ (1920).

დრომ ცხადყო, რომ დავითის, როგორც ისტორიკოსის, პოზიცია ღირებულებათა 
გადაფასების, ახალი „საბჭოური მეცნიერების“ შექმნის იმ გარდამავალ ეტაპზე იყო სწორი 
და ღრმად გააზრებული. იგი მიეკუთვნებოდა მეცნიერთა იმ მცირე ჯგუფს, 
რომლისთვისაც ქართულ საისტორიო წყაროებს დიდი ეროვნული ღირებულება ჰქონდა.

3. სტატია წარმოდგენს რეცენზიას იოსებ (სოსო) ალიმბარაშვილის მონოგრაფიისა 
„ხიდისთავის ისტორია“, რომელიც 2022 წელს გამოსცა გორის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტმა. ნაშრომი 310 გვერდს მოიცავს, შედგება 7 თავისა და 21 ქვეთავისგან, 
დართული აქვს რეზუმე რუსულ და ინგლისურ ენებზე, დამოწმებული წყაროებისა და 
ლიტერატურის ნუსხა, დასასრულ - პირთა და გეოგრაფიული საძიებლები. წიგნში 
შესულია ხიდისთავის ისტორიასთან დაკავშირებული ვიზუალური მასალა: ფოტოები, 
ცხრილები, სქემები … 
ნაშრომი სოფლის გეოგრაფიული მდებარეობის, ფართობის, რელიეფისა და ჰავის აღწერით 
იწყება. წარმოდგენილია რუკა, რომელზეც დატანილია სოფლის ვენახები, საძოვრები, 
უბნები, საგანმანათლებლო, კულტურისა და ადმინისტრაციული დაწესებულებები, 
საწარმოები, ეკლესიები, სასაფლაო, რკინიგზა, საავტომობილო გზა და სხვა.
ხიდისთავთან დაკავშირებულ უძველეს დოკუმენტად ნაშრომში დასახელებულია 1382 
წლის 30 ივნისით დათარიღებული დავით მეფის წყალობის სიგელი, რომლის მიხედვით, 
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სოფელი ოქონის ეკლესიისათვის თამარ მეფეს შეუწირავს. ისტორია გრძელდება თითქმის 
თანამედროვეობამდე.
საფუძვლიანი და მრავალმხრივი კვლევა, მეცნიერული მიუკერძოებლობითა და 
კეთილსინდისიერებით მაღალ სამეცნიერო ღირებულებას სძენს ნაშრომს, რომელიც 
თავისთავად მხოლოდ ერთი სოფლის ისტორია კი არა, მთელი საქართველოს ისტორიის 
განუყოფელი და საგულისხმო ნაწილია. 

სოსო ალიმბარაშვილმა შეიძლება ითქვას ხიდისთავის ისტორიის მთლიანი, 
მონოლითური სურათი შექმნა. ყველა ხელმისაწვდომ დოკუმენტს, პუბლიკაციას, ცნობასა 
თუ მოგონებას მოუყარა თავი. აქ ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს, დაწყებული  ცნობილი 
ბრძოლებითა და დამთავრებული ყოფითი დეტალებით; შეეცადა არ გამორჩენოდა არც 
ერთი პიროვნება, რომელსაც რაიმე ღვაწლი მიუძღვის სოფლის წინაშე. განსაკუთრებული 
რუდუნებითა და პატივისცემით არის გამოკვეთილი ხიდისთავთან დაკავშირებული იმ 
პიროვნებათა სახეები, რომელთა ღვაწლი ეროვნული მნიშვნელობისაა. თავისი 
სამეცნიერო და საზოგადოებრივი მოღვაწეობით სარეცენზიო ნაშრომის ავტორიც  სწორედ 
მათ გვერდით მოიაზრება. ის ვალმოხდილი მამულიშვილია, რომლითაც იამაყებს 
მშობლიური სოფლის ყველა თაობა. ამ მონოგრაფიის სახით, ასე ხელშესახებად რომ 
გაუცოცხლა წინაპართა წუთისოფელი, მათ ფასდაუდებელი საჩუქარი მიიღეს. 

4. ნაშრომი ეხება „ვეფხისტყაოსნის“ ერთერთი ტაეპს და მის ინტერპრეტაციას, კერძოდ, 
პოემის 138-ე სტროფის მესამე ტაეპში აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს სიტყვა „გამიწამე“, 
რომელიც პოემის ლექსიკონებსა და კომენტარებში განმარტებულია, როგორც გაწამება-
გაწვალება ან დამოწმება-დამტკიცება. 

 „მოახსენა ყმამან: „მზეო, ვინ გიშერი აწამწამე, 
სხვა პასუხი რამცა გკადრე, ანუ რამცა შევიწამე?
მე სიკვდილსა მოველოდი, შენ სიცოცხლე გამიწამე,
ვითა მონა, სამსახურად განაღამცა წავე, წა -, მე!“ 

 „გამიწამეს“  საწყისად თუ „წამება“ მოვიაზრეთ, მაშინ ტაეპის შინაარსი გაუგებარი და 
ალოგიკური ხდება. ავთანდილის სიტყვები „მე სიკვდილსა მოველოდი“- ასახავს მის 
მდგომარეობას ამ შეხვედრამდე, ხოლო თინათინის მიერ მიჯნურობის დადასტურებამ 
მისი ცხოვრება სრულიად შეცვალა, სევდა-სიმძიმილი სიხარულად უქცია, სწორედ ეს 
სიხარული უნდა გამოხატოს ტაეპის მეორე ნაწილმა, რომელშიც იკითხება „შენ სიცოცხლე 
გამიწამე“. ცხადია, აქ დადებითი კონოტაციის ლექსიკაა მოსალოდნელი და არა გაწვალება-
გამწარება, ამიტომაც უფრო ლოგიკურია იმ მკვლევართა პოზიცია, რომელთაც „გამიწამე“ 
ესმით, როგორც დამიმოწმე-დამიდასტურე, თუმცა ეს განმარტება არაზუსტია. როდესაც 
რუსთაველს სურს გამოიყენოს სიტყვა „დასტური“ ან „დამოწმება“, ასეც იქცევა (7-ჯერ 
გვხვდება „დასტური“ პოემაში და 6-ჯერ „დამოწმება“).  „გამიწამე“ ამ სიტყვათა სინონიმი 
არ არის. 

ჩვენი დაკვირვებით, „გამიწამე“ ნაწარმოებია წამიდან, რომელსაც, როგორც დროის 
ერთეულს, რეალური და სიმბოლური მნიშვნელობები აქვს პოემაში („წასვლა ვქმენ მითვე 
წამითა“; „ვერ დამყოფელი წამისად“; „სოცოცხლე არის წამისად“) საინტერესოა, რომ 
პოემაში საერთოდ არ იხსენიება წუთი, თუ არ ჩავთვლით მისგან ნაწარმოებ ცნებას 
საწუთრო. წუთისა და წამის, ვითარცა დროის სიმბოლოთა იგივეობა ჩანს წმინდა 
წერილშიც და სასულიერო მწერლობაშიც.  აქ წამს აქვს შეთავსებული ის შინაარსი, 
რომლითაც თანამედროვე ქართულში სიმბოლურად გამოყენებულია წუთი. 

მაშ, რისი თქმა სურს ავთანდილს სიტყვებით: „შენ სიცოცხლე გამიწამე“? რა თქმა 
უნდა, იმისა, რომ თინითინმა მას, უიმედო მიჯნურს, სიკვდილის მომლოდინეს, 
სიცოცხლე აჩუქა, სიცოცხლე გაუხანგრძლივა და ეს ხან-ი სიმბოლურად გამოხატულია წამ-
ით  -„გამი-წამ-ე“.
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ამგვარი განმარტებით სრულიად ნათელი, ლოგიკური ხდება ტაეპის აზრი, რომელიც 
მოცემული ეპიზოდის კონტექსტს სავსებით შეესაბამება.

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

 სტატიები
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI;  
ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების რაოდენობა

1.Lia Karichashvili „Zviad gamsakhurdia – rustvelologist“, The XXIV International Scientific 
Symposium "Multidisciplinary Research in the Modern World" dedicated to the 85th anniversary 
of Farman Karimzade. Proceedings, 2022, ISBN: 978-605-71427-4-0; p. 16-20.

2. Lia Karichashvili, Georgian folk proverbs and Shota Rustaveli aphorisms, Bulgarian Folklore, 
2022, 3 – Folklore Studies and Ethnology in Georgia. Edited by Yordan Lyutskanov, ISSN 0323-
9861
e-ISSN 2534-8558 (იბეჭდება).

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
ლია კარიჭაშვილი

1. სტატიაში განხილულია ზვიად გამსახურდიას რუსთველოლოგიური ნაშრომები. 
„ვეფხისტყაოსნი ინგლისურ ენაზე“ მკვლევარმა 1984 წელს გამოიცა. მასში შესწავლილია 
პოემის ინგლისურენოვანი თარგმანები, რომელთა ავტორები არიან: მარჯორი უორდროპი, 
ვენერა ურუშაძე, რობერტ სტივენსონი და კეტრინ ვივიენი. ყურადღება გამახვილებულია 
იმ ტაეპებზე, რომლებიც რუსთაველის მსოფლმხედველობის ამსახველია. მკვლევრის 
მიზანი ნათელია: ცხადყოს, რამდენად ადეკვატურად აღიქმება ამ თარგმანებში 
რუსთაველი როგორც მოაზროვნე; შეექმნება თუ არა უცხოელ მკითხველს სწორი 
წარმოდგენა პოეტის მსოფლმხედველობის შესახებ. ამიტომაც გახდა ზვიად გამსახურდიას 
საგანგებო შესწავლის საგანი ის ფილოსოფიურ–თეოლოგიური ტერმინოლოგია, 
რომელსაც იყენებს რუსთაველი. 

საყურადღებოა თავი „მიჯნურობისა და შაირობის გაგებისათვის“. მიჯნურობას 
შაირობასთან (პოეზია) ღრმა იდეოლოგიურ კავშირში განიხილავს მკვლევარი. მისი 
აზრით, მიჯნურობა, ისევე როგორც შაირობა, თავისი არსით ქრისტიანულია და ემყარება 
საღვთო წერილსა და ქრისტიანულ ღვთისმეტყველებას. ეს არის გზა სუბლიმაციისა და 
სულიერი კათარზისისა.  რუსთაველის შემოქმედებითი არჩევანი არა ამქვეყნიური 
სიყვარული, არამედ საღვთო მიჯნურობაა, რომელიც პოემაში იგავურად არის 
გადმოცემული. 

1991 წელს რუსთველოლოგიურ ლიტერატურას „ვეფხისტყაოსნის 
სახისმეტყველება“ შეემატა. კვლევა საკითხთა ფართო სპექტრს მოიცავს: პოემის ფაბულა 
და სიუჟეტი, მისი მხატვრული სტრუქტურის და ცალკეულ პასაჟთა სიმბოლურ-
ალეგორიული ინტერპრეტაცია, ტროპიკა, გმირთა სახელების სიმბოლიკა, მითოსური 
არქეტიპები, ქალის კულტი, ტიპოლოგიური კავშირები მსოფლიო ლიტერატურის  
ძეგლებთან და სხვა. ამ პრობლემატიკის განხილვის შემდეგ მკვლევარი ასკვნის, რომ 
„ვეფხისტყაოსანი“ სოფიოლოგიური ლიტერატურის ძეგლია, რომელიც ალეგორიულად 
გადმოგვცემს ბიბლიურ კონცეფციას კაცობრიობის ხსნის შესახებ. 
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თვალსაზრისი „ვეფხისტყაოსნის“ ალეგორიულობის შესახებ ახალი არ არის და მას 
ჯერ კიდევ პოემის პირველი გამომცემლის, ვახტანგ VI-ის, კომენტარებში ვხვდებით, 
მაგრამ საამისო მტკიცებულებანი, არგუმენტაცია, წარმოდგენილი უაღრესად ფართო 
ერუდიციით, ანალიტიკური სიღრმითა და მაღალი ლიტერატურული გემოვნებით, 
მრავალი სიახლის შემცველია და განსხვავებული რაკურსით აჩვენებს არაერთ 
რუსთველოლოგიურ საკითხს. პოემის სიღრმისეული გააზრება ზვიად გამსახურდიას 
კვლევების გარეშე დღეისათვის წარმოუდგენელია.

2. სტატიაში შესწავლილია ხალხური ანდაზებისა და რუსთაველის აფორიზმების 
ურთიერთმიმართება. ფოლკლორი შოთა რუსთაველის მსოფლმხედველობის ერთ-ერთ 
წყაროდ მიიჩნევა. არაერთი მკვლევარი პოემის ფაბულას ზღაპარს უკავშირებს. 
შესწავლილია ფოლკლორულ-მითოსური მოტივები და სახე-სიმბოლოები. გარდა ამისა, 
ხალხური სიბრძნე აირეკლა „ვეფხისტყაოსანში“, როგორც ეროვნული ცნობიერებისა და 
ყოფიერების ემანაცია და, ამავე დროს, ზოგადკულტურული პარადიგმები, რომლებიც 
სხვადასხვა ხალხის ზეპირსიტყვიერებასა თუ  წერილობით ლიტერატურაში გვხვდება.

რუსთველურ ნარატივში ხალხურ სიბრძნეს ხშირად ახლავს ვერბალური ფორმულა 
„თქმულა“, რაც აზრის სიძველეს, ზეპირ გავრცელებასა და ანონიმურობასა 
(კოლექტიურობას) უსვამს ხაზს („თქმულა: ქრთამი საურავსა ჯოჯოხეთსცა დაიურვებს“ 
764; „თქმულა: სიწყნარე გმობილი სჯობს სიჩქარესა ქებულსა“ 1344). ამავე დროს, 
რუსთაველის მრავალი აფორიზმი იდეურად ძალზე ახლოსაა ხალხურ ანდაზებთან, 
თუმცა გადმოცემულია რუსთველური სახისმეტყველებით. ნაშრომში განხილულია ასეთი 
ტაეპები.

რუსთაველის აფორიზმებისა და ხალხური ანდაზების სემანტიკური და 
სტილისტური სიახლოვე მოწმობს, რომ რუსთაველი სიღრმისეულად ფლობდა 
ფოლკლორულ სიბრძნეს. სწორედ ამით აიხსნება, რომ ზოგიერთი აფორიზმის წყარო 
ხალხური გამონათქვამია, ამავდროულად, რუსთაველის არაერთი აფორიზმი ხალხური 
ანდაზის საფუძვლად იქცა.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი

1. ივანე ამირხანაშვილი, ტოპოსები ძველ ქართულ პროზაში; XXIII Congress of the ICLA:   
Re–Imagining Literatures of The World: Global and Local, Mainstreams and Margins. 24-
29.07.2022; Tbilisi. 

2. Maka Elbakidze, Irine Modebadze The Concepts and Realities of the Eastern Culture in  "The 
Knight in the Panther's Skin". XXIII Congress of the ICLA:   Re–Imagining Literatures of The 
World: Global and Local, Mainstreams and Margins. 24-29.07.2022; Tbilisi.

3. მაკა ელბაქიძე. გენდერული პრობლემები შუასაუკუნეების რაინდულ რომანში 
(ვეფხისტყაოსნისა და ევროპული რაინდული რომანის მაგალითზე). საერთაშორისო 
კონფერენცია - „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში-4“. 
ბათუმი. 2-4.12.2022.

4. ლია კარიჭაშვილი, „სამშობლოს კონცეპტი შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანსა“ და 
დანტე ალიგიერის „ღვთაებრივ კომედიაში“, შედარებითი ლიტერატურის XXIII მსოფლიო 

https://adry.tsu.ge/index.php/icla/issue/view/721
https://adry.tsu.ge/index.php/icla/issue/view/721
https://adry.tsu.ge/index.php/icla/issue/view/721
https://adry.tsu.ge/index.php/icla/issue/view/721
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კონგრესი, XXIII Congress of the ICLA:   Re–Imagining Literatures of The World: Global and Local, 
Mainstreams and Margins.. 24-29.07.2022. Tbilisi.

5. ლია კარიჭაშვილი, „შენ სიცოცხლე გამიწამე“  („ვეფხისტყაოსნის“ ერთი ტაეპის 
გაგებისათვის), საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის 
უნივერსიტეტი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კავკასიის სოციო-ეთნო 
ლინგვისტური ასოციაცია, საქართველო-თურქეთის დიპლომატიური ურთიერთობის 
აღდგენის 30 წლისთავისადმი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია საქართველო და 
თურქეთი: რეგიონთშორისი ურთიერთობები, მეცნიერული და კულტურული კვლევის 
პერსპექტივები. 24.06. 2022-25.06-2022. თბილისი.

6. ნ. გონჯილაშვილი, ნ. სულავა, კავკასიური სივრცე „დავითიანში“, საერთაშორისი 
კავკასიოლოგიური კონგრესი,  თსუ, ლიტერატურის ონლაინ-სექცია, 3-5/10/2022.

7. ნანა გონჯილაშვილი, ნესტან სულავა, ქალთა მისია ქართლის გაქრისტიანებაში 
„მოქცევაჲ ქართლისაჲს“ მიხედვით , აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 
100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი XVI საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, ივლისი 
14-16, 2022, თბილისი, თსუ.
 
8. ნ. გონჯილაშვილი, ნ. სულავა, ივანე ჯავახიშვილის თეორიული სჯანი წმინდანთა 
„მარტვილობებისა“ და „ცხოვრებების“ შესახებ, ივ. ჯავახიშვილის დაბადებიდან 146-ე 
წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 
აქტუალური პრობლემები, 27-28 აპრილი, 2022, თსუ (ონლაინ)

9. ნ. გონჯილაშვილი, ნ. სულავა, ივანე ჯავახიშვილი ძველი ქართული მწერლობის 
კლასიფიკაციისა და თხრობის სტილის შესახებ , III საერთაშორისო კონფერენცია - 
ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა, 29-30/X, 2022, თბილისი, თსუ.
   
 
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში ან სხვა 
გამოცემაში არ გამოქვეყნებულა)

 ანოტაცია
ივანე ამირხანაშვილი

1.ძველ ქართულ პროზაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ისეთ რიტორიკულ ფორმებს, 
რომლებიც დაკავშირებულია მინიშნების, მიხვედრის, მიგნების, აღმოჩენის 
სპეციფიკასთან. ერთ-ერთი ასეთი ელემენტია საერთო მოტივებისა და თემების გამოყენება, 
რომელსაც ტოპოსები ეწოდება. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ტოპოსი არის ფაილი, რომელშიც 
ინახება გარკვეული ინფორმაცია. ტოპოსებისა და მათი სტილისტიკური ,,ფაილების“ 
შექმნაში მონაწილეობს არა მარტო თემები და მოტივები, არამედ ცალკეული გამოთქმები, 
სიტყვები, ცნებები და ტროპული ფორმები. ტოპოსი - როგორც კომპოზიციური ელემენტი, 
როგორც ფორმულა, შაბლონი, კლიშე, სქემა, პარადიგმა - ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 
ფუნქციას სარულებს ძველ ქართულ პროზაში, განსაკუთრებით კი აგიოგრაფიაში. 
ტექსტები - ისტორიოგრაფიული იქნება თუ აგიოგრაფიული - თავიდან ბოლომდე 
მოფენილია ,,საერთო ადგილებით“. ეს საერთო ადგილები შეიძლება იყოს ბიბლიური 
მოტივები, თემები, რემინისცენციები, ციტატები, ახალაღთქმისეული სიმბოლოები, 
გავრცელებული გამოთქმები, სენტენციები, ტროპის სახეები, სტილისტიკური ფიგურები. 
სტილისტიკური ფიგურა აგიოგრაფიულ თხზულებაში წარმოადგენს მეტყველების 
საგანგებო ფორმას, რომლის მოულოდნელი გამოჩენა ცვლის და აცხოველებს გადმოცემის 

https://adry.tsu.ge/index.php/icla/issue/view/721
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დინამიკას. ქართულ პროზასა და ისტორიულ თხზულებებში გამოიყენება აზროვნებითი 
და ლექსიკური ტოპოსები, იგივე ფიგურები. აზროვნებით ფიგურებს განეკუთვნება 
მტკიცებითი, გრძნობათა გამომხატველი და გრამატიკული ფიგურები. ამას ემატება 
თხრობის დინამიკის მარეგულირებელი ფიგურები (კავშირირნი და უკავშირო წყობა, 
ინვერსია, რიტორიკული შეკითხვა), აგრეთვე ყურადრების მაკონცენტრირებელი 
ფიგურები (აღფრთოვანება, ემფაზი ანუ მითითება, აპოსტროფი ანუ მიმართვა, ანტითეზა, 
პარადოქსი, ჰიპერბოლა, ირონია, დუმილი). ავტორმა წინასწარ იცის, რა უნდა თქვას, 
ამიტომ წინა პლანზე მოიწევს გამოხატვის საშუალებათა მთელი სისტემა: მხატვრულ 
საშუალებათა მთელი არსენალი პლუს ტოპოსები. მხატვრულ საშუალებათა საჭიროება 
ჩნდება იქ, სადაც თხრობა, სიტყვის შინაგანი დიალექტიკის ძალით, გადმოცემის 
ექსპრესიულ, კაზმულ ხარისხში გადადის; ტოპოსები კი ადგილს იკავებს იქ, სადაც საჭირო 
ხდება აზრობრივი კონსტრუქციის განახლება და ტრადიციასთან კავშირის დაფიქსირება.

ნანა გონჯილაშვილი

6. „დავითიანი“ მრავალმხრივი, მრავალგანზომილებიანი, რთული სტრუქტურის მქონე 
ნაწარმოებია, რომლის მხატვრული კონცეფციის კვლევა მისი წინამორბედი და თანამედროვე 
ქართული და უცხოური მხატვრული ლიტერატურის, ლიტერატურული ეპოქების 
მახასიათებელი მხატვრულ-ესთეტიკური შრეებისა და სისტემების, საღვთისმეტყველო 
ლიტერატურის გათვალისწინებით უნდა წარიმართოს. დავით გურამიშვილის შემოქმედების 
მთელი სისრულით შესწავლა, ერთი მხრივ, ქართულ და, მეორე მხრივ, ევროპულ 
ინტერკულტურულ კონტექსტში მოითხოვს დავით გურამიშვილის პოეზიის საფუძვლების 
მოძიებას სხვადასხვა ცივილიზაციურ სამყაროში, კერძოდ: 1. ქართულ ტრადიციებთან 
მიმართების დადგენას და 2. დასავლეთევროპული, უკრაინული, პოლონური და რუსული 
ლიტერატურულ-კულტურული ანალოგიების წარმოჩენას მის შემოქმედებაში, ტიპოლოგიურ 
მსგავსებათა ისტორიული კონტექსტის განსაზღვრას, თანამედროვე კულტუროლოგიურ 
პროცესებთან მის დაკავშირებას, რადგან პოეტს სწორედ ამ არეალში მოუხდა ცხოვრების 
უდიდესი ნაწილის გატარება და ლიტერატურული მემკვიდრეობის შექმნა; ეს ისტორიულ-
ფილოლოგიური აზროვნების ევროპულ ტრადიციებთან ინტეგრაციის გამოსავლენად 
მიმართული კვლევის მახასიათებელია. ამ კონტექსტშია მოქცეული დავით გურამიშვილის 
პოეტურ სამყაროში კავკასიის დროსივრცული არეალი და მისი მხატვრული ღირებულება, 
რადგან მან, როგორც ქართულ ტრადიციებსა და დასავლურ სამყაროს შორის მოქცეულმა, 
დავით გურამიშვილის ცხოვრებასა და მოღვაწეობაზე უდიდესი კვალი დატოვა. 

უნდა აღინიშნოს, „დავითიანში“ კავკასიის თემა წამყვანი არაა, რადგან დავით 
გურამიშვილის პოეტური მემკვიდრეობის მიზანი ღმერთის, სამყაროს, ქვეყნის, ადამიანის 
ადგილის განსაზღვრაა, რომელთაგან განსაკუთრებული ადგილი ადამიანს ეთმობა, რაც 
გურამიშვილის იმ სიტყვებშია გამოხატული, რომლითაც ადამიანის თვითშემეცნების 
საფუძვლები გაიაზრება. ესაა შემდეგი: „ყმაწვილი უნდა სწავლობდეს საცნობლად თავისადაო, 
ვინ არის სიდამ მოსულა, სად არის, წავა სადაო“. ამ ოთხ თეზისშია მოქცეული პოეტის მიერ 
პირადად განცდილი იძულებითი ყოფნაკავკასიურ სივრცეში. მიუხედავად ამისა, კავკასიურმა 
სივრცემ გადამწყვეტი როლი შეასრულა დავით გურამიშვილის ცხოვრებაში და ღრმა კვალი 
გაავლო მის პოეტურ შემოქმედებას.  პოლიტიკურ-იდეოლოგიური, სოციალური, კულტურული 
ფონი პოეტს სჭირდება თავისი ქვეყნისა დამოქალაქის სახის უკეთ წარმოსასახავად. ამიტომ 
რეალურად გვიჩვენებს იმ ვითარებას, რომელშიც მოუხდა ცხოვრება და მოღვაწეობა. ამ 
თვალთახედვითაა მნიშვნელოვანი „დავითიანში“ გადმოცემული ისტორიული ფაქტები და 
ისტორიულ-გეოგრაფიული არეალი, რასაც ავტორისეული დრო-სივრცული აღქმა უდევს 
საფუძვლად. ამ მოვლენებისა და სივრცის ასახვით დავით გურამიშვილის თხზულება ერთ-ერთ 
საუკეთესო ისტორიულ წყაროდ გვევლინება იმ ისტორიულ თხზულებებთან ერთად, 
რომლებიც ჟანრული თვალსაზრისით მხატვრული არაა და ისტორიულია. 
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ოსმალთა და სპარსელთა შემოსევების შედეგად ფეოდალური შინააშლილობით 
დაუძლურებულ საქართველოში შექმნილ უმძიმეს პოლიტიკურ ვითარებას ემატებოდა ლეკთა 
თარეში. ყოველივე ამან დავით გურამიშვილის ოჯახზე, კერძოდ, მის პირად ცხოვრებაზე დიდი 
გავლენა მოახდინა და მისი ცხოვრება ტრაგიკულად წარმართა. საბედისწერო აღმოჩნდა 
მოყვრებთან გახიზვნა ლამისყანაში, საიდანაც გაიტაცეს ლეკებმა დაღესტანში, სოფელ 
ოსოქოლოში. 
კავკასიის მთიან სივრცეში მყოფი დავით გურამიშვილის განცდები, ფიქრები, მძიმე 
ფიზიკური ყოფა გახდა პოეტისათვის სულიერი მედიტაციის საფუძველი, რაც მის 
მრავალფეროვან ლირიკულ ნაწარმოებებში გამოვლინდა და რომლებმაც წარმოაჩინეს მისი 
შინაგანი ბუნება და სულიერი სამყარო. აქ ყალიბდება დავით გურამიშვილის პოეტური 
„მე“, რომლისთვისაც უმთავრესია თვითშემეცნებისა და თვითდამკვიდრების მოტივი. 
თვითშემეცნების გზაზე მან გამოკვეთა სამყარო-სამშობლო-პიროვნება, საიდანაც 
პიროვნებამ უნდა გააცნობიეროს საიდან მოდის, ვინ არის, საით მიილტვის. საამისოდ მისი 
ყურადღება მიმართულია მაცხოვრისადმი, ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლისადმი, 
რომელთაც მიმართავს სიმბოლური და ალეგორიული აზროვნების გამომსახველი 
მხატვრული სისტემით და რომლებიც შეეწევიან დაღესტანში ტყვეობისას, რათა გაექცეს 
თავს დატეხილ  განსაცდელს. სწორედ ამ სულიერ განცდათა და მის საფუძველზე პოეტის 
მედიტაციურ განსჯაზე შესახებ გვექნება საუბარი მოხსენებაში.

7. „მოქცევაÁ ქართლისაÁ“ თავისი რელიგიური, კულტურულ-ისტორიული შინაარსით, 
სიუჟეტითა და მხატვრულ-ესთეტიკური თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანესი 
თხზულებაა. 
       „წმ. ნინოს ცხოვრება“ სხვა აგიოგრაფიულ თხზულებათაგან მკვეთრად გამოირჩევა 
ძალზე საყურადღებო ფენომენით - ქალის კულტით. აღნიშნულის თქმის საფუძველს 
გვაძლევს არა მხოლოდ ის, რომ ქართლის განმანათლებელი ქალია, არამედ ქართლის 
გაქრისტიანების ისტორიის მონაწილე დედების რიცხვი და, უმთავრესად, მისია 
(კაბადოკიიდან დაწყებული და ქართლით დამთავრებული) ბევრად აღემატება მამაკაცი 
პერსონაჟებისას. თხზულების არაერთი ეპიზოდი მოგვითხრობს წმ. ნინოსთან 
დაკავშირებული ქალების შესახებ, ესენი არიან კვართის მიმრქმელი სიდონია 
(საქართველოს პირველი წმინდანი), დედამისი (საქართველოს პირველმარტვილი),  ელენე 
დედოფალი, დვინელი ნიაფორი (უფლის კვართის ადგილსამყოფლის მაცნე),  რიფსიმე და 
გაიანე, ნანა და სოჯი დედოფლები, სიდონია და მრავალი სხვა. ქართლის მოქცევაში 
მონაწილე დედებს დიდი მისია აქვთ: ნაწილი წმ. ნინოს კურნებებთანაა დაკავშირებული, 
ზოგი სვეტი-ცხოვლის აღმართვის მონაწილეა, სხვები - ქრისტიანობის გავრცელება-
დამკვიდრებისათვის მებრძოლი, წმ. ნინოს ცხოვრების აღმწერნი, წმ. ნინოს თანამდგომ-
თანამზრახველნი, ყველა ერთად კი „ასულნი სარწმუნოებისანი“, როგორც მათ წმ. ნინო 
უწოდებს.
თხზულებაში ქალის კულტს ისიც განაპირობებს, რომ განმანათლებელი ქალია, ასევე - 
დედათა ბუნების წყობა, ღრმა სულიერება, ხედვის მრავალპლანიანობა, სიახლის წვდომა-
მიმღებლობა, მზაობა დამტევნელობისა. აქ, უმთავრესად, ყურადსაღებია ქალის 
ფენომენთან დაკავშირებული ის წანამძღვრები, რომლებიც წარმართობიდან იღებს 
სათავეს (ღვთაება მზის ქალური საწყისი - „მზე დედაა ჩემი...“, ქალღვთაებები - ადგილის 
დედა, ბარბალე, დალი, ხელსამძივარი და სხვ.), რომლებიც ქრისტიანობაში 
ღვთისმშობლის კულტით გვირგვინდება (საქართველო - ღვთისმშობლის წილხვედრი 
ქვეყანა, წმ. ნინო - ღვთისმშობლის ხელდასხმული).
           როგორც ცნობილია, ენა ერის სული, ერის გონია. ქართველთა კულტურასა და ყოფა-
ცხოვრებაში ქალის მნიშვნელობის და მნიშვნელოვანების (მათი ქმედითუნარიანობის) 
ამსახველია ქართული ენობრივი მსოფლხედვა, კერძოდ, ქალის ფენომენთან 
დაკავშირებული თავისებურებანი (განსხვავებით სხვა ენებისგან). აქ ორი ასპექტია 
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გამოსაყოფი, ერთი - ლექსიკურ ერთეულებზე „დედის“ დართვით სიტყვების 
მნიშვნელობის ამაღლება, ზოგადიდან მთავარ სიტყვად გარდაქმნა (მაგ., დედამიწა, 
დედასამშობლო, დედაენა, დედაქალაქი და ა.შ) და კიდევ - ორი სქესით წარმოდგენილ 
კომპოზიტებში (სხვა ენებისგან განსხვავებით), პირველ ადგილზე ქალის დასახელება (მაგ., 
და-ძმა, დედ-მამა, ქალ-ვაჟი და სხვ.). ამდენად, ქართულის ენობრივი მსოფლხედვა 
აფიქსირებს ქალის როლს ქართველთა კულტურულ-ისტორიულ ყოფაში. ვფიქრობთ, 
ქართლის გაქრისტიანებაში ქალის წამყვანი როლი ზემოაღნიშნულს კიდევ ერთხელ 
ცხადყოფს. „წმ. ნინოს ცხოვრების“ საფუძველზე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ქართლის 
მოქცევა  ქალთა მხრებზე დგას. 

8. ივ. ჯავახიშვილის მრავალმხრივი მოღვაწეობა, მისი ფუნდამენტური კვლევა-ძიების 
ყოვლისმომცველი არეალი, ჭვრეტა-განსჯის საოცარი ნიჭი და უნარი, მეცნიერული 
კეთილსინდისიერება, კულტურა და ღირსება ზოგადად ქართული კულტურის ფონზე 
გამორჩეული და განუმეორებელია. ყოველივე ამას ცხადყოფს ყოველი მისი სტატია თუ 
მონოგრაფია. 
      წინამდებარე ნაშრომიც ივ. ჯავახიშვილის ერთ კვლევას - „მარტÂლობანი“ და 
„ცხოვრებანი“ - ეძღვნება, რომელშიც ძველი ქართული მწერლობის უმნიშვნელოვანესი 
საკითხები პირველად განიხილება და ფასდება. უნდა აღინიშნოს, რომ მის ნაშრომში 
გამოტანილ დასკვნათა უმრავლესობა სამეცნიერო სივრცეში საყოველთაოდაა 
აღიარებული და დამკვიდრებული, ნაწილი - შევსებულ-გაღრმავებული და ახალი 
ინტერპრეტაციებით წარმოდგენილი.
          ყურადღებას იქცევს ძველი ქართული ლიტერატურის, კერძოდ, ჰაგიოგრაფიის ივ. 
ჯავახიშვილისეული სახელდება; იგი ძველ ქართულ ლიტერატურას „საისტორიო 
მწერლობას“ უწოდებს და მას ამ თვალსაზრისით განიხილავს. მან, საზოგადოდ, 
ქრისტიანული მწერლობის კვალობაზე, პირველმა მოგვცა ქართული სასულიერო 
მწერლობის, ჰაგიოგრაფიის, კლასიფიკაცია, გამოყო მისი დარგები: „მარტვილობანი“ და 
„ცხოვრებანი“, გამოკვეთა მათი რიგითობა, თავდაპირველად - „მარტვილობები“, შემდეგ - 
„ცხოვრებანი“. სამეცნიერო ლიტერატურაში დამკვიდრდა ივ. ჯავახიშვილის შემდეგი 
მოსაზრებაც, რომ „სამოქალაქო და სამხედრო ისტორია“ დასაბამს სწორედ აქედან იღებს, 
რასაც, მისი სიტყვით, მოწმობს სიტყვა „ცხოვრება“, რომელიც სამოქალაქო საისტორიო 
თხზულების ზოგად სახელწოდებად გამოიყენება.
     ივ. ჯავახიშვილი კიმენური ძეგლების გამეტაფრასების საკითხსაც შეეხო, თუმცა, 
არ უხსენებია ტერმინები „კიმენი“ და „მეტაფრასი“. მან განმარტა თხზულებათა 
„განახლება“-„განვრცელების“, „ხელმეორედ დაწერისა და გადასწორების“ მიზეზები, რაც, 
ძირითადად, მართლმადიდებლობის წიაღში მიმდინარე ცვლილებების ძველთან 
(კერძოდ, დოგმატიკის ჩამოყალიბებისა და „საყოველთაო აღსარების“ გამოცხადების 
შემდგომ წინარე „საეკლესიო ყოფა-ცხოვრებასთან“) შეუთავსებლობის საფუძველზე ახსნა; 
თუმცა, ზემოაღნიშნულის მიზეზად ასევე ასახელებს „განათლებული საეკლესიო 
მოთხოვნებისა და გემოვნების“ ზრდას, რასაც ძველი რედაქციები ვერ აკმაყოფილებდნენ. 
ამ თვალსაზრისით მეცნიერი განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს „ათსამეტ ასურელ 
მამათა ცხოვრებების“ ტექსტებზე, რომელთა განხილვისას მოცემულია მათი დათარიღების 
ცდაც. საკითხთან დაკავშირებით სამეცნიერო ლიტერატურაში სხვადასხვა მოსაზრებაა 
გამოთქმული, რის გამოკვეთასაც შევეცადეთ ჩვენს ნაშრომში.
       ასევე, საყურადღებოა ივ. ჯავახიშვილის შეხედულება, რომ „მარტვილობები“, 
„ბევრ“ შემთხვევაში, ეკლესიაში („წლისთავის წირვაზე“) წასაკითხად და იქ მყოფი 
მლოცველებისათვის მოსასმენად ქადაგების სახით იყო დაწერილი. ეს თვალსაზრისი 
განმტკიცებულია ივ. ჯავახიშვილის მიერ მოხმობილი წყაროებით.
        მეცნიერი უძველეს თხზულებებად მიიჩნევს შუშანიკისა და ევსტათი მცხეთელის 
„მარტვილობებს“, თუმცა, ითვალისწინებს ამ თხზულებათა შემცველი ხელნაწერების 
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გვიანდელობას. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, ჩვენ მიერ ისტორიულ-
ფილოლოგიური კვლევების საფუძველზე გამოკვეთილია თანამედროვე ეტაპზე 
არსებული განსხვავებული მოსაზრებანი. 
    ამდენად, წინამდებარე ნაშრომში წარმოჩენილია ივ. ჯავახიშვილის ღვაწლი ძველი 
ქართული ლიტერატურის, განსაკუთრებით კი ჰაგიოგრაფიის, შესწავლაში, იმ ეპოქის 
სააზროვნო სივრცისათვის მის შეხედულებებში თავჩენილი სიახლეები და მასში 
წამოჭრილი პრობლემატიკის შესახებ თანამედროვე ეტაპზე არსებული მონაცემები.

9. ივანე ჯავახიშვილის კვლევამ ძველი ქართული მწერლობის ძეგლების თხრობის 
სტილის შესახებ, რომელიც მისი ფუნდამენტური ნაშრომის - „ძველი ქართული 
საისტორიო მწერლობა“ - შესავალს წარმოადგენს, უდიდესი მნიშვნელობა შეიძინა 
საზოგადოდ ქართული სასულიერო და საერო ლიტერატურის, საისტორიო მწერლობის 
კონცეპტუალური საკითხების შესასწავლად. მან არსებითად პირველმა მიაქცია 
ყურადღება და ჩამოაყალიბა თავისი შეხედულებები საისტორიო და სასულიერო 
სამწერლო ტრადიციებში გამოყენებული მთხრობელისა  და თხრობის შინაარსის შემცველი 
ტერმინოლოგიის შესახებ, რაც ძველი ქართული მწერლობის თხზულებათა 
კლასიფიკაციის საკითხების პარალელურად განიხილა. ესენია: მწერლობის ორ 
მიმართულებად - საეკლესიოდ და სამოქალაქოდ - განყოფის საკითხი,  სასულიერო და 
საისტორიო მწერლობაში გამოყენებული „ჭეშმარიტისმეტყველების“ მეთოდი, რაც 
თვალითხილულის აღწერას გულისხმობს, თხზულებათა წინასწარ შემუშავებული გეგმის 
მიხედვით შექმნა, თხრობის სტილის საკითხი, რომელთა საფუძველზე დასმულია ამბის 
აღმწერლის პრობლემაც. ტერმინოლოგიის სიმრავლე განაპირობა ძველი ქართული 
მწერლობის ძეგლების შინაარსობრივმა და ჟანრობრივმა მრავალფეროვნებამ. ივანე 
ჯავახიშვილმა თავისი ტერმინოლოგიური დაკვირვებები საისტორიო თხზულებათა 
შესახებ წარმართა, თუმცა, მათი უმეტესობა ფილოლოგიურ-
ლიტერატურათმცოდნეობითი თვალთახედვითაცაა განსახილველი. 

სწორედ ამიტომ მოხსენებაში განიხილება სხვადასხვა რიგის საკმაოდ 
მრავალრიცხოვანი ტერმინები, კერძოდ, ჟანრობრივი თვალსაზრისით: მოთხრობა, 
წარმოჩენა, უწყებაჲ, ჴსენებაჲ, აღწერა, ისტორია, ხრონოგრაფი, წარმოთქმა; ავტორი: 
თვითმხილველი, გამომთქმელი, ჟამთააღმწერელი, სიტყჳსმოქმედი, მემატიანე; თხრობის 
სტილის მიხედვით: წესი თხრობისაჲ, „ნეშტი თხრობისაჲ“, „საზღვარი სიტყჳსაჲ“, „გზა 
სიტყვჳსაჲ“, სიტყვათა სარბიელი, პირველდაწყებული სიტყვა და ზემოდატევებული 
ამბავი; თხრობის თანმიმდევრობა: „შემდგომითი შემდგომად“, „შეუწყობლად და 
განბნეულად“, ლიტონი სიტყვა, რიტორული ხელოვნებითა და ჯეროვანი რიტორობით 
აღწერილი ამბავი; სტრუქტურული თვალსაზრისით: ხელნაწერი წიგნის ზანდუკი და 
ანდერძი. ამ საკითხთა შესახებ გამოტანილ დასკვნათა უმრავლესობა სამეცნიერო სივრცეში 
საყოველთაოდაა აღიარებული და დამკვიდრებული, ნაწილი - შევსებული, გაღრმავებული 
და ახალი ინტერპრეტაციებით წარმოდგენილი. მოხსენებაში საუბარია ყოველ წამოჭრილ 
საკითხთან დაკავშირებით არსებულ განსხვავებულ მოსაზრებათა შესახებ ისტორიულ-
ფილოლოგიური კვლევების საფუძველზე თანამედროვე ეტაპზე. 
    ჩვენს ნაშრომში წარმოჩენილია ივანე ჯავახიშვილის ღვაწლი შუა საუკუნეების 
ეპოქის სააზროვნო სივრცის კონტექსტში ძველი ქართული მწერლობის რაობის, 
კლასიფიკაციის, ჟანრის, თხრობის სტილის, ავტორისა და სახელწოდებათა არსის 
გააზრების შესახებ თანამედროვე ფილოლოგიურ-ლიტერატურათმცოდნეობითი 
მეცნიერების მონაცემების საფუძველზე.
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8. 2. უცხოეთში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი

1. Maka Elbakidze. The Desert as a symbol in Medieval Georgian Literature. 54th ASEEES 
Annual Convention. USA. Chicago. 13-14.11.2022
2. Maka Элбакидзе, Ирине Модебадзе.  Восток и Украина: научная конференция 
памяти Ярослава Дашкевича, 17-18 октября 2022 .Киев, Украина. 

ანოტაცია

მაკა ელბაქიძე

2. მოხსენებაში საუბარია უკრაინელი მწერლისა და მთარგმნელის, მიკოლა ბაჟანის მიერ 
ვეფხისტყაოსნის თარგმანზე, რომელიც 1937 წელს განხორციელდა. მოხსენებაში 
განხილულია როგორც ამ თარგმანზე მუშაობის პროცესი, ისე თარგმანის თავისებურებანი.



შოთა რუსთაველის სქახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის 
სამეცნიერო-სტრუქტურული ერთეულის - ფოლკლორის განყოფილების

2022 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი:
.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები

1. მხატრულ-გამომსახველობითი საშუალებები ქართულ ფოლკლორში, ფოლკლორისტიკა, 2014- 
2023 წ.წ.

2. ლიტერატურულ სიმბოლოთა ევოლუცია ქართული ფოლკლორიდან პოსტმოდერნიზმამდე, 
2014-2023, 2022 წელი - ძალაუფლების სიმბოლოები ძველ და ახალ მწერლობაში

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1.1. რუსუდან ჩოლოყაშვილი (ხელმძღვანელი);
1.2. დალილა ბედიანიძე (ძირითადი);
1.3. ოთარ ონიანი (ძირითადი);
1.4. ეკა ჩხეიძე (ძირითადი);
1.5. მერი წიკლაური-ხუხუნაიშვილი (ძირითადი);

2.1. ზაზა აბძიანიძე (ხელმძრვანელი);
2.2. ქეთევან ელაშვილი (ძირითადი); 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
2. თავად ძალაუფლება თავისი არსით მოიცავს სიმბოლურ ასპექტს და ქმნის ქრესტომათიულ 
სიმბოლოთა მთელ მწკრივს (იქნება ეს ინსიგნიები თუ რეალიები), რამაც ბუნებრივია ასახვა ჰპოვა 
მხატვრულ აზროვნებაში. სწორედ ამ თვალსაზრისითაა საინტერესო ქართული მწერლობის 
გაშინაარსება. ძალაუფლების სიმბოლოთა მხატვრული დიაპაზონი არაერთგვაროვანია ეპოქათა 
თუ ჟანრების სპეციფიკის გათვალისწინებით. ბუნებრივია, აქ ისტორიული პერიპეტიებიც უნდა 
იქნას გათვალისწინებული. ამიტომაცაა, რომ ჰაგიოგრაფიულ ძეგლებში მხოლოდ 
„ძალაუფრებრივი არქეტიპები“ იკვეთება - ისიც ქვეტექსტების მიღმა. იქნება ეს „საპიტიახში კარი“ 
(“შუშანიკის წამება“) თუ სამეფოგაუქმებულ ქვეყანაში ნერსე ერისმტავრის  „დიდი სამეუფოი კარი“ 
(„აბოს წამება“ და „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება“). ამგვარი ძალაუფლებრივი არქეტიპები 
მნიშვნელოვანია ნარატივის სიღრმისეული წვდომისათვის. მაგრამ ძველ ქართულ მწერლობაში 
სახისმეტყველებითი ასპექტით ყველაზწ სრულყოფილია „ვეფხისტყაოსანი“, სადაც ძალაუფლების 
სიმბოლოების მეტად თავისუფალი და ფრიად ორიგინალური მოწოდების ტენდენციები იკვეთება, 
რაც სრულიად ესიტყვება ჩვენი ისტორიის „ოროს ხანას“. ასწორედ ამიტომ „ვეფხისტყაოსანში“ 
სამეფო კარის ძალაუფლებრივი არსი სხვადასხვა სპექტრშია წარმოდგენილი, სადაც ერთმანეთს 
ენაცვლება  (არაბეთის, ინდოეთის, ხატაეთის, გულანშაროს, მულღანზანზარის, ქაჯეთის 
სამეფოების) ხელისუფლების პოზიტიური თუ ნეგატიური, მითოლოგიური თუ ზედმიწევნით 
სახისმეტყველებითი საწყისი. საგულისხმოა, რომ ამ ძეგლში „ძალაუფლებრივი ილუსტრაციები“ 
საკმაოდ მრავლადაა. აქვე ერთი რამეც უნდა გვახსოვდეს, რომ ძალაუფლებრივ სიმბოლოთა 
საკრალურ არსს მიღმა ყოველთვის დაგმანულია ყოვლისმპყრობელობის საბედისწერო ასპექტიც. 
სწორედ ამგვარი კონტექსტითაა ერთ-ერთი სახელისუფლო სიმბოლო - „ხელით ნაჭედი“ მათრახი, 
რომლითაც მხოლოდ ტარიელია აღჭურვილი - როგორც ინდოეთის სამეფო ტახტის კანონიერი 
მემკვიდრე. ტარიელი მათრახს იყენებს იმ შემთხვევაში, როდესაც ტარუელის სამეფო 
წარმომავლობას უნდა გაესვას ხაზი; ამგვარი „ძალაუფლებრივი ილუსტრაციები“ - მეფე 
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როსტევანის მონების ამოხოცვა, ხატაელ ძმათა გზად გადაყრა და ქაჯეთის ციხის დამხობა, რადგან 
ტარიელი ჯერ არ ფლობს სხვა სამეფო რეალიებს, ამიტომაც ის იყნებს მხოლოდ „ხელით ნაჭედ“ 
მათრახს. თუნდაც ზემოხმობილი სახისმეტყველებითი ნიმუში ცხადჰყოფს, რომ მხატვრული 
ნარატივის სიღრმისეული შეცნობისათვის აუცილებელია „სიმბოლოთა ენის“ ცოდნა - ა, 
შემთხვევაში კი ვგულისხმობთ ძალაუფლების სიმბოლოთა გაშინაარსებას.
 

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
6.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. ზაზა აბზიანიძე, ქეთი ელაშვილი, „სიმბოლოთა ილუსტრირებული ენციკლოპედია“ 
(თანაავტორი ზ. აბზიანიძე), „ბაკმი“, ხელახალი რედაქტრებული გამოცემა 2022, 326 გვ. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. „სიმბოლოთა ილუსტრირებული ენცილკლოპედია“ ქართულ ენაზე შექმნილი პირველი 
მასშტაბური სიმბოლოლოგიური მონოგრაფიაა და სიმბოლოს არსიდან გამომდინარე, მოიცავს 
თითქმის ყველა ეთნოკულტურას და მასში 546 სიმბოლოა მოწოდებული – შესატყვისი 
ვიზუალური მასალის დართვით, რაც კიდევ უფრო ამძაფრებს წარმოსახვით-ასოციაციურ 
ცნობიერებას. ენციკლოპედიაში ასევე გათვალისწინებულია სიმბოლოთა, როგორც 
მითოლოგიური ასევე რელიგიური „ბიოგრაფია“ და რაც მნივნელოვანია სიმბოლოს 
ტრანსფორმაციის უწყვეტ პროცესზე თვალმიდევნება მხატვრულ თუ სახელოვნებო აზროვნებაში 
(იქნება ეს მწერლობა, მხატვრობა თუ კინოხელოვნება). ყოველივე ეს კი ხელს უწყობს სიმბოლოთა 
„ენის“ დაუფლებას. ცნობისათვის – ენციკლოპედიაში სიმბოლოები ანბანური თანწყობითაა, 
გამონაკლისს წარმოადგენს ის სიმბოლოები, რომლებიც თავისი სპეციფიკის გათვალისწინებით 
თემატურ დაჯგუფებაში აღმოჩნდა და შინაარსობრივად იძებნება. ასევე ენციკლოპედიიას 
დართული აქვს „ჰერალდიკური კუთხეები“, რაც კიდევ უფრო ამდიდრებს წარმოსახვას და ხელს 
უწყობს სიმბოლითა ეზოთერიკულ სამყაროში.

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-
ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების 
რაოდენობა
1.1. რუსუდან ჩოლოყაშვილი, ქართული ფოლკლორი 11 (XXVII), მეტამორფოზის ფორმები 
„ამირანიანში“ (იბეჭდება).

ანოტაცია
სტატიაში ამირანის სახე მზის ღვთაებასთან მიმართებაშია განხილული, რომელიც 

მეტამორფოზის ძალთ არაერთგზის არის შობილი და ყოველჯერზე თავის მშობლებს (დალს, 
დეკეულს, კურატს, გველეშაპს, დევს) ჩაენაცვლა. ე.ი. ის ყოველ ჯერზე ხელახლა იბადება თავისი 
მშობლების ძალმოსილებით აღვსილი მათივე ფუნქციის აღსასრულებლად. ამირანის მშობლებიც 
ღვთაებები არიან, ე.ი. - უკვდავნი და ამდენად ისინი მხოლოდ მეტამორფოზას განიცდიან ამირანად, 
ისევე როგორც  ბოლოს მან ზნეკეთილ ქრისტე ღმერთად განიცადა მეტამორფოზა. ყოველი ამგვარი 
გარდასახვა ხდება საზოგადოების მსოფლმხედველობაში მომხდარი ცვლილებების საფუძველზე და 
„ამირანიანმაც“ საბოლოოდ განიცადა ქრისტიანიზაცია.

1.2. რუსუდან ჩოლოყაშვილი, დამარხხებული ქალღვთაება ჯადოსნურ ზღაპრებში, VIII 
სართაშორისო კონფერენცია, ქართულ – ოსურ ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები, 
მასალები.

ანოტაცია

უძველესი ჯადოსნური ზღაპრისის მთავარი გმირი ქალია, გენეტიკურად ქალღვთაება, 
წარმატედული და ბედნიერი. შემდგომი პერიოდის ზღაპრებში კი ქალი (კუდიანი დედაბერი, 
ახალშობილი გოგო თუ ვაჟების მშობელი დედა) უკვე დაუნდობელია - ვაჟის (შვილის, 
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ძმის,მონადირის) დაღუპვის მსურველი. ქალი სწორედ ამ ძალადობისას სასტიკად მარცხდება და 
თავადვე ეწირება თავის სიავეს. ამ ტიპის ზღაპრებში ვაჟის გამარჯვება მოძალადე ქალღვთაებაზე 
უკვე იმაზე მიანიშნებს, რომ საზოგადოება განუდგა ამ ღვთაებას და მან ვაჟი ღვთაება გაითავისა - 
ე.ი. მატრიარქატს პატრიარქატი ჩაენაცვლა.

2.1. ზაზა აბზიანიძე, „დევნილი ყაზბეგი“, ჟურნ. „აფინაჟი“, ქუთაისი, გამ-ბა „მერიდიანი“, ISSN 
2587-5302, 2020 წ. № VI-XII, გვ. 70-77  

ანოტაცია
   ყაზბეგის ბიოგრაფიის ყველაზე გულმტკივანმა მთხრობელმა, ვახტანგ კოტეტიშვილმა მიანიშნა  
დევნილობისპირველმიზეზე: „იგი განწირული ადამიანი იყო, და მას ვერავითარი საშუალება ვერ 
იხსნიდა. შეიძლება უკეთესპირობებში გარდაცვლილიყო, ან ერთი თუ ორი წელი მეტი ეცოცხლა, მ
აგრამ განა ეს შეანელებდა მისისიცოცხლის თუ სიკვდილის საშინელებას? რასაკვირველია ვერა“.
 რამდენ კითვას ბადებს ალექსანდრე ყაზბეგის ყოვლად უჩვეულო ბიოგრაფია?!
თავის ავტობიოგრფიული რომანის „განკიცხულში“, ყაზბეგს, 
როგორც ჩანს, „საქართველოს ბომონდთან“ უნდოდაანგარიშსწორება და, იმავდროულად, თუ შეიძ
ლება ასე ითქვას, „თვითრეაბილიტაციაც“ იმ მკითხველის თვალში,რომელსაც (ყაზბეგის ვარაუდი
თ, სწორედ „ბომონდის“ მცდელობით) ეგზომ შებღალულად წარმოესახა მისი 
ბიოგრაფია.  მთავარი ინტრიგა ამ რომანის  „პროტოტიპების ხლართში“ – 
„სოფიოდ“  მონათლული  ლიზაყაზბეგია, რომელიც ანტიკური ერინიების ულმობელობით ანგრევ
ს „განკიცხულის“ გმირის ბედნიერებას.
   ახლა, იმ  „დეტექტიურ სიუჟეტზე“, 
რომლის პროტაგონისტი გახლდათ ლიზა ყაზბეგი და რომელიც მისიბიძაშვილის სიცოცხლის ბო
ლო პერიოდში დაიწყო, ხოლო გარდაცვალების შემდეგ კიდევ გაგრძელდაერთი„ცრუ-
დიმიტრი“ ხომ გვახსოვს რუსეთის ისტორიიდან, მეორე, ქ-
ნ ელისაბედის ჩანფიქრით, საქართველოსისტორიაში უნდა დამკვიდრებულყო –
 უპრეცენდენტო ლიტერატურული პლაგიატის ნიმუშად. ლიზა ყაზბეგისვერსია ასეთი გახლდათ: 
მის „ძვირფას“ ბიძაშვილს 1880-
იანი წლების დასაწყისშივე უკვე ისეთიინტელექტუალური დეგრადაცია ემჩნეოდა, რომ ის ვერასგ
ზით ვერ შექმნიდა იმ პერიოდში გამოქვეყნებულნაწარმოებებს და ბელეტრისტიკის ეს შედევრები, 
სინამდვილეში მის განსვენებულ ძმას – დიმიტრი ყაზბეგს(1838-1880) ეკუთვნოდა.
    „ფიგურების“ ასეთი განლაგება ლიზა ყაზბეგისგან ერთადერთ სვლას მოითხოვდა: „უსიმპატიო კ
ლეპტომანს“ხურდა ფულსა და ფერად ნაჭრებთან ერთად, „სიმპატიური სტუდენტის“ ხელნაწერებ
ისა და მწერლური სახელისმითვისება უნდა დაბრალებოდა! ლიზამ გააკეთა ეს სვლა, მით უმეტეს, 
იმდროინდელი საზოგადოების ერთინაწილი (ყაზბეგის ტერმინოლოგიით – 
„საქართველოს ბომონდი“) მზად იყო დაეჯერებინა მისთვის.
   ამ მზაობის მექანიზმი კარგად ახსნა ვახტანგ კოტეტიშვილმა: „საქართველომ ყაზბეგის მოსვლა ს
ხვანაირადმიიღო: შეიძლება ეს არ იყო შეგნებული, მაგრამ განცდილი კი იყო. ყველამ იგრძნო, რომ 
ელგუჯას ავტორიდავიწყებული ქვეყნიდან მოდიოდა და როცა ნახეს ჩვეულებრივი ქართველი კაც
ი, ჩოხაში გამოწყობილი,ხანჯლებით მოცეკვავე, დარდიმანდი, აღარავის სჯეროდა მისი ავტორობა.
 ყველას უნდოდა, რომ ავტორი ვინმესხვა ყოფილიყო, რომელიც არავის უნახავს და რომელიც აღარ
 არის. ეს გამოძახილი დღესაც ისმის, მაგრამ ამასთავის ახსნა აქვს. ადამიანი, რომელმაც დაწერა „ე
ლგუჯა“, „მამის მკვლელი“, „ელისო“ და სხვა, თავის დროისავისუცხო იყო და იქნებ ჩვენთვისაც ჯე
რაც არ იყოს დაახლოვებული“.
    ალექსანდრე ყაზბეგის გარდაცვალებიდან უკვე ოცდაათი წელი იყო გასული, როდესაც ჟურნალმ
ა „მნათობმა“წამოიწყო ლიზა ყაზბეგის მემუარების ბეჭდვა (1924 წ. აპრილიდან – 1926 წ. 
იანვრამდე), ხოლო თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის „საპედაგოგიო ფაკულტეტის ნებართვით“, ამავე უნივერსიტეტის პროფესორმამიხ
ეილ ზანდუკელმა 1924 წელს გამოაქვეყნა წიგნი 
სათაურით: „ალ.ყაზბეგის (ა.მოჩხუბრიძის) ორიგინალობა დადიმ.ყაზბეგი“. ალექსანდრე ყაზბეგთა
ნ „ნაგვიანევი ბატალიის“ წამომწყებ ავტორს, საომარი არსენლი,პრაქტიკულად, ლიზა ყაზბეგისაგა
ნ დარჩა მემკვიდრეობით; თავის მხრივ,  „მეტი სოლიდურობისათვის“ მანწიგნის მეორე ნაწილი ის
ეთ ლიტერატურთმცოდნეობით შტუდიებს დაუთმო, რომლებიც, მისი რწმენით,ამყარებდნენ ელი
საბედის „ბიოგრაფიულ კომპრომატს“.
      ვახტანგ კოტეტიშვილის წიგნი „ალექსანდრე ყაზბეგი და მისი ავტრორობის საკითხი“ 1925 წელ
ს გამოვიდა.საპასუხოდ, მიხეილ ზანდუკელმა იმავე წელს გამოსცა თავისი „ალექსანდრე თუ დიმი
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ტრი ყაზბეგი“, რომელშიცარაფერი იყო ახალი, გარდა გულდასაწყვეტი „დამატების“, სადაც ნიკო ნ
იკოლაძე ავტორისადმი გამოგზავნილწერილში (დათარიღებულია 1925 წლის 4 აგვისტოთი) სრულ
 სოლიდარობას უცხადებდა მას და მეტიც, საერთოდიწუნებდა „ყაზბეგების“ პროზას (იმისდა მიუხ
ედავად, ალექსანდრესი იყო ის თუ დიმიტრის); ანაქრონიზმად,„გადაჭარბებით გაკოხტავებულად“
 მიაჩნდა.
   ვახტანგ კოტეტიშვილის წიგნში მოხმობილი კონტრარგუმენტები ყოველგვარ საფუძველს აცლი
და ლიზაყაზბეგისა და მას მინდობილი პროფ. ზანდუკელის „ბრალდებებს“.
   იმავ წლებში გამოჩენილმა ქართველმა ფსიქიატრმა, მიხეილ ასათიანმა თავის ორ ახალგაზრდა ას
ისტენტს –
ტიტე ღლონტსა და ლადო კოტეტიშვილს (ვახტანგის ძმას) დაავალა ფსიქიატრიულ ასპექტში შეეს
წავლათ„ყაზბეგთა ავტორობის“ საკითხი, რომელმაც იმჟამად ეგზომ ააფორიაქა ქართული წიგნიერ
ი საზოგდოება. ლადოსაერთოდ ჩამოშორდა ამ თემას, ტიტემ კი კვლევა განაგრძო და გასული საუკ
უნის 40-
იან წლებში დაასრულა ისგამოკვლევა, რომელიც მხოლოდ ნახევარი საუკუნის შემდეგ გამოქვეყნდ
ა ჟურნალ „ცისკარში“ (1996, #9-10).    აქ ეწერა, რომ: „ავადმყოფობას, 
რომელმაც არაუადრეს 1888 წლისა, იჩინა თავი, არ შეეძლო ა. ყაზბეგისათვისხელი შეეშალა მის შემ
ოქმედებით მუშაობაში“.  

2.2. ზაზა აბზიანიძე, ს ა ბ ე დ ი ს წ ე რ ო   ლ ტ ო ლ ვ ა  (ალექსანრე ყაზბეგის „რომანი“ თეტრთან), 
ჟურნ. „თეატრი“, №1(329) 2022 წ. გვ.21-33   ISSN 2587-5019  

ა ნ ო ტ ა ც ი ა
 ალექსანდრე ყაზბეგის ბიოგრაფიიდან ვიცით, რომ ჯერ კიდევ 14 წლის ყმაწვილს ილია ჭავჭავა

ძისათვისუჩვენებია თავისი პირველი პიესა  - „აღმზრდელნი“, რაზეც დიდ მწერალს არანაირი 
რეაქცია არ ჰქონია.  

 ვახტანგ კოტეტიშვილი ამ „დებიუტიდან“ ათი წლის შემდგომ  სურათს ასე აღწერდა: „მაშასადა
მე,  ალ.ყაზბეგი 1879 წელს სტოვებს ხევს, იქაურ საქმიანობას, და ტფილისში გადმოდის, ახალი, სუ
ლ სხვა ცხოვრებისდასაწყებად. პრაქტიკულ ცხოვრების გზაზე ალ. ყაზბეგი სასტიკად დამარცხდა. 
იდეალისტურმა გატაცებამ,რეალურ „კეთილდღეობას“ საფუძველი გამოაცალა, და მამის სავსე ოჯა
ხი ვალებში დაილია.  მაგრამ თბილისში 
იყო ერთი ადგილი, რომელიც ამ გამოუსწორებელ მეოცნებეს ანდამატივით იზიდავდა და ეს თეატ
რი გახლდათ. მიუხედავად  იმისა, რომ მთელი მისი „რომანი“ 
თეატრთან ნებისმიერ სხვას გამოაფხიზლებდა, ყაზბეგიმთვარეულივით მიუყვებოდა ერთხელ და 
სამუდამოდ არჩეულ გეზს და არ იყო ქვეყნად ძალა, რომელსაცშეეძლო, თეატრისადმი მისი საბედ
ისწერო ლტოლვა გაენელებინა...  ამიტომაა, რომ, სამსახიობიო კარიერისდასასრულს იგი 
დაემსგავსა რომაული კოლიზეუმის მაყურებელთაგან ათვალისწუნებულ, სასიკვდილოდგანწირუ
ლ გლადიატორს... 

როდეაც ყაზბეგმა თავისი 21 პიესა წარუდგინა ავტირიტეტულ „სათეატრო კომიტეტს“, 
რომელიც ქართული პიესების სიმწირეს უჩიოდა, მათ, ყაზბეგისსავე თქმით: 
„ ცხვირწინ ფრუტუნი დამიწყეს და მასხრად ამიგდეს:„რამდენი პიესა? როგორ, რა სთქვი?!“ -
 განუწვეტლივ მესმოდა აქეთ-
იქით მსხდომებისაგან და მას თანდაჰყვებოდა უზრუნველი ხარხარი“. ქვეყნად ვერავინ და ვერაფე
რი დაარწმუნებდა ალექსანდრე ყაზბეგს, რომმისი ავტორიტეტული შემფასებელნი ტენდენციურნი
 არ იყვნენ; ზუსტად ისევე, როგორც იმათ ვერგადაარწმუნებდი, რომ კიდევ ერთ ახირებულ გრაფო
მანს გადააწყდნენ. ალბათ არსად ისე მწარედ და მტკივნეულად არ უგრძნია ყაზბეგს „ეკლის გვირგ
ვინის წვეტების“  ჩხვლეტა,როგორ იმ „საბედისწერო სატრფოსაგან“, თეატრი რომ ერქვა:  

1880 წ. მაისის 16 - გაზეთი „დროება“ (# 103) ბეჭდავს  მიმოხილვას - 
„საფაროვას ქალის ბენეფისი“, სადაც„მიმოხილვის“ ავტორი წერს: „...ესრედ წოდებული დრამა მოჩ
ხუბარიძისა, ესრედ წოდებული-მეთქი, რადგან 
ნამდვილად მოჩხუბარიძის პიესაში არავითარი დრამა არ მოიპოვება. თუ იყო რაიმე დრამატიული 
ნინოსცხოვრებაში, ავტორმა დამალა ანტრაქტებში“. და იქვე რეცენზენტი დასძენს: „აქტიორებმა რ
ოლები კარგადიცოდნენ უფ. მოხევის გარდა“.

ქუთაისში გამომავალი გაზეთი „შრომა“ იქცა მთავარ ტრიბუნად ილია ხონელისა და დავით კეზ
ელისათვისალექსანდრე ყაზბეგის ლიტერატურულ თუ თეატრალურ საქმიანობაზე საქილიკოდ. ამ
 დუეტს ავქსენტიცაგარელიც „წაეშველა“. „მტრების ბანაკი“ 
ასეთია:  „მაშინდელი ცნობილი ლიტერატორები: დავით კეზელი(„ზოილი“, „სოსლანი“), ილია ბახ
ტაძე („ხონელი“), ვალერიან გუნია („ვალიკო – ია“), იონა მეუნარგია („ლელო“).
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ალექსანდრე ყაზბეგის ბიოგრაფიის ერთი ყველაზე გულისშემაღონებელი სფერო  მისი განუწყვ
ეტელიბატალიებია ჟურნალისტებთან, პუბლიცისტებთან, კრიტიკოსებთან: ,,ბატონი ხონელ–
ბნელოები, ილოტილოები... ვანო მჭედლიშვილი, დავით კეზელი... და სხვანი“. ამ ჩამონათვალში (
და ეს მართლაცდამაფიქრებელია!), დავით კეზელი (სოსლანი) და ილია ხონელი (ბახტაძე)  „დროე
ბის“ რედაქციაში ალექსანდრეყაზბეგის გვერდიგვერდ მუშაობდნენ (ეს სოსიკო მელიქიშვილის მო
გონებებიდან ვიცით). აი, როგორ მოახერხა„მოჩხუბარიძემ“ თანამშრომლები მოსისხლე მტრებად გ
ადაექცია - ეს ცალკე კვლევის საგანია.

საფიქრებელია, რომ „სიტყვიერ დუელებში“, რომლებიც კოლეგათა ნებისმიერ წრეში იმართება 
ხოლმე,მისთვის უცხო სოციუმში მოხვედრილ, გულფიცხ  და ფსიქოლოგიურ ტაქტიკას მოკლებუ
ლ ყაზბეგს,ზღვარსგადაცდენილი სიცხარე შეჰქონდა პოლემიკაში და ესოდენ მხსნელი იუმორით ვ
ერ ანეიტრალებდაგარდაუვალ კონფლიქტს... ამ ლოგიკით, ისიც უნდა ვივარაუდოთ, რომ ვერბალ
ური შეხლა-
შემოხლა გასცდალიტერატურისა თუ თეატრის პრობლემათა ფარგლებს და მოკამათეებს შორის პი
როვნული (შესაძლოა,უპატიებელი) წყენის  კედელი აღმართა. ახლა უკვე ყოველი მომდევო პოლემ
იკა აათმაგებდა მოკამათეთაურთიერთსიძულვილს და გამორიცხავდა ნებისმიერ კომპრომისს.        
 სხვანაირად, უბრალოდ ვერ ავხსნითჩვეულებრივ სიტუაციებში სრულიად პოზიტიურ  ადამიანთ
ა მიერ კოლეგის ისეთ  „კონსოლიდირებულ დევნას“,როცა ყაზბეგი სულ უფრო და უფრო ემსგავსე
ბოდა მონადირეთა წრეში მომწყვდეულ, განწირულ მგელს.  

3.1. ოთარ ონიანი, ამირანის მიჯაჭვის მიზეზები სვანურ ვარიანტებში (წერილი მეოთხე), 
ქართული ფოლკლორი 11 (XXVII), (იბეჭდება).

ანოტაცია
ამირანის მიჯაჭვის საიდუმლოებათა ამოცნობაში სვანური ვარიანტების მნიშვნელობა 

განსაკუთრებულია. ისინი ბევრ სიახლეებს წარმოგვიჩენენ. აქ მოძიებულ ვარიანტებში ამირანის 
დასჯის უმთავრესი მიზეზი პირობების სამგზის დარღვევაა, ოღონდ არა მხოლოდ ნათლია 
ქრისტეღმერთის სახელით დადებულის. ერთ-ერთი ვარიანტის მიხედვით, „ამირანი” გმირი 
ნათობუანს ცოლ-ქმრობაზე შეუთანხმდა, მაგრამ პირობა არ დაიცვა და გამოეპარა, საბოლოოდ 
კურო-კამბეჩად გარდაქმნილ ნათობუანს, რომელიც გამოეკიდება ამირანს, კლავს ბალხეთის 
მინდორში. დასახელებულ ვარიანტში ამირანი სამჯერ პირობის დარღვევის გამოა დასჯილი და 
არა ღმერთის წინააღმდეგ ბრძოლისა... 

გვხვდება ისეთი ვარიანტები, სადაც ამირანი პირობის დამცველია... ცალკეული ვარიანტების 
მიხედვით, ამირანის დამსჯელი მამაღმერთია. ესეც სიახლეა ძეგლის კვლევის ისტორიაში. რაც 
შეხება პირობის დაცვასა და არდაცვას, იგი ამირანის, როგორც უკვე გარდასახული ადამიანის, 
შეცდომებია, ზოგჯერ შეცოდებებიც და არა ღმერთის წინააღმდეგ ბრძოლის სურვილი. 
დამოწმებულთაგან ცალკეა გამოსაყოფი ვარიანტები ალი დავითიანის კოლექციიდან, სადაც 
ცენტრალური გმირის დამსჯელად ქაჯები და ეშმაკებია. ერთ-ერთ ვარიანტში „ამირვ”, გმირის 
ნათლიებად მამაღმერთი წმ. გიორგია და იესო ქრისტეა. აქაც წმ. გიორგის დანაბედი, რომ ამირანი 
სამჯერ ქრისტეს თავდებობის გატეხვის შემდეგ ქაჯ-ეშმაკებსაც უჯიჯგნიათ, აღსრულდა. ამირანი 
ქაჯებმა წაიყვანეს ქაჯავეთის ქვეყანაში. როგორც ვხედავთ, ამირანის დასჯის მიზეზები 
მრავალნაირია, იგი ბევრს საფიქრალს გვიჩენს.

3.2. ოთარ ონიანი, ამირანის დასჯის სპეციფიკურობები სვანურ ვარიანტებში (წერილი მეხუთე), 
ქართული ფოლკლორი 11 (XXVII), (იბეჭდება).

ანოტაცია
ამირანის დასჯასთან მიმართებით სვანურ ფოლკლორში მოძიებული ვარიანტები 

მნიშვნელოვანი სპეციფიკურობით წარმოგვიდგებიან. მათში საქართველოს სხვა კუთხეთა 
ჩანაწერებთან შედარებით მეტი არკაულობებია შემონახული. ამ აზრით განსაკუთრებით 
საინტერესო აღმოჩნდა შოთა რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის ინსტიტუტის 
ფოლკლორისტიკის გრანყოფილების არქივში დაცული ალი დავითიანის კოლექცია, სადაც 
ცენტრალური გმირის დასჯა მრავალნაირი ფორმითა და შინაარსითაა წარმოჩენილი, ხოლო 
ამირანის ღვთიური წარმომავლობა ყველაზე სრულად ლაშხურ ვარიანტებშია დაცული. ერთ-
ერთში „ამირანის ლეგენდა”, შინაარსზე დაკვირვება ცხადჰყოფს, რომ როკაპ დევთან ტყვედ 
მოხვედრილი ამირანი გაეცნობა მასავით დატყვევებულ მამა ამირანს, რომელიც დალის 
თანამეცხედრეა, კოსმიური გმირია, უკვდავი, მას თავისი ხმლის გარდა არაფერი კლავს.. 
ლაშხურის სხვა ვარიანტებითაც დგინდება, რომ ამირანს, დალის თანამეცხედრეს, მაცხოვარმა 
ხმალი აჩუქა და თავისი ძალაც ზედ დაანათლა. განსაკუთრებული მნიშვნელობის სიახლედ 
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მიგვაჩნია ბრძენი იამანის რჩევა-დარიგება ბაყბაყ დევზე გამარჯვება. ტექსტში პირდაპირაა 
მითითებული, რომ მიწის ხვრელიდან ამომძვრალი დევი რჩევას აძლევს ამირანს და პირდაპირ 
ეუბნება, რომ: „დევსო ტახი ჰყავსო ისეთი, რომ სამი ელიას ალი მოუძღვისო... იმასო მშვილდისარს 
მოვარტყამო, ტახს მოვკლავო... მართალია, ამბის განვითარებისა თუ გადმოცემის ამ ნაწილში 
გაურკვევლობასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ ფაქტია, რომ ბოროტი ძალა სასიკეთოდაა გარდაქმნილი 
და ამირანს წრფელ დახმარებას სთავაზობს.  ეს კი არსებითი ხასიათის სიახლეა ძეგლის კვლევის 
ისტორიაში. აქ არაფერს ვამბობთ ამირანის პიროვნულ ღირებულებაზე, გონიერებაზე, რომ იგი 
საჭიროების შემთხვევაში მოხერხებულად ქმედობს იმაზე, რომ უკიდურესი გასაჭირის ჟამს იგი 
რასაც შესთხოვს შემოქმედ ღმერთს და მაცხოვარს, უსრულდება. იგი მუდმივად მაღალი 
იერარქიული  ძალების მეთვალყურეობაშია. დასჯის მიზეზი კი უმეტესად ქრისტეს სახელით 
პირობის დაუცველობაა...

4.1. ქეთევან ელაშვილი, მხატვრული პოსტულატები (ART კვლევები IV), დიმიტრი ჯანელიძის 
სახელობის სამევნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის კრებული.

ანოტაცია
XXI საუკუნე სიტყვათა „ჩაქრობითაც“ გამოირჩევა, როცა სულიერი ამბოხისა თუ შინაგანი 

მეობის გამოსახატავად, თვითმიზნურად სიტყვის „ყალიბს“ ტოვებენ მარტოოდენ და შესაბამისად 
– მას სრულიად სხვა შინაარსს სძენენ.

ამგვარად აღრეული, უმისამართო სიტყვები გაცილებით მძაფრად იჭრებიან ჩვენს 
ცნობიერებაში და მათგან წარმოქმნილი თვითგამკარგავი თემატიკა კულტურულ ქაოსს იწვევს 
საზოგადოებაში.

ეგებ ამიტომაც, დღეს როგორც არასდროს, სიტყვის სულისმიერი წვდომის დრო დადგა, რომ 
ქართულ მწერლობაში დაგმანული მხატვრული ილუსტრაციები უფრო მეტყველი და მშობლიურ 
გავხადოთ. 

ამჯერად, შემდეგი ავტორებით შემოვიფარგლებით: იაკობ ხუცესი, გიორგი მერჩულე, შოთა 
რუსთაველი, სულხან-საბა ორბელიანი, დავით გურამიშვილი, ბესიკი, ნიკოლოზ ბარათაშვილი, 
ილია ჭავჭავაძე, ვაჟა-ფშაველა, ალექსანდრე ყაზბეგი, დავით კლდიაშვილი.

სწორედ მათი შემოქმედებიდან ამოკრეფილი მხატვრული პოსტულატების მეშვეობით შეიქმნა 
ამგვარი სახისმეტყველებითი ესეები:

 იაკობ ხუცესი - „მწარე გონება“ („შუშანიკის მარტვილობა“);
 გიორგი მერჩულე - „მარჯვე დრო-ჟამი მარჯვე“ („გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება“);
 შოთა რუსთაველი - „სიცოცხლე გასაწყინარდა...“ („ვეფხისტყაოსანი“);
 სულხან-საბა - „გონების თვალით დაბრმავება“ („სიბრუნე სიცრუისა“);
 დავით გურამიშვილი - „ბედი არს ქცევა წუთისა...“ („დავითიანი“);
 ბესიკი - „სევდის ბაღი“ („სევდის ბაღს შეველ“);
 ნიკოლოზ ბარათაშვილი - ეპისტოლარული მემკვიდრეობა;
 ილია - „ცოცხალზე არ გამახარა წუთისოფელმა და მკვდარზედაც აღარ მატირებთო!..“ 

(„ოთარაანთ ქვრივი“);
 ვაჟა-ფშაველა - „ღმერთმა გიშველოს სიკვდილო, სიცოცხლე შვენობს შენითა“. 

(„მოგონება“);
 ალექსანდრე ყაზბეგი - „დავრჩი მისთვის, რომ, როგორც ცოცხალმკვდარს გველს, მეხოხა, 

მეხოხა...“ („განკიცხული“ – ავტობიოგრაფიული თხზულება“);
 დავით კლდიაშვილი - „კაცის მოუთხოვნობლით მოპოვებული გულის სიმშვიდე?!“ 

(„სამანიშვილის დედინაცვალი“);
P.S.  მხატვრული პოსტულატები ერთგვარი ლიტერატურული ექსპერიმენტია, რომ სრულიად 

სხვა ჭრილში გავითავისოთ ჩვენი მწერლობა - მოდერნისტული სახისმეტყველებითი აქცენტებით. 
სწორედ ამის საფუძველზე, წარმოიშვა ამგვარი მინიმალისტური ეტიუდები.

5.1. დალილა ბედიანიძე, ვაჟა-ფშაველას პოემა „უიღბლო იღბლიანის“ ფოლკლორული წყაროები, 
ქართული ფოლკლორი 11 (XXVII), (იბეჭდება).

ანოტაცია
ვაჟა-ფშაველას პოემა „უიღბლო იღბლიანი“ მრვალამხრივ არის საინტერესო და საინტერესოა ის 

ფოლკლორის გამოყენების თვალსაზრით. მისი მტავარი გმირი საბრალო და მისი ძირითადი 
მოტივები, მასში გამოყენებული მხატვრული სახეები ფოლკლორისეულია, ასევე მასში 
გამოყენებულია ქართული ჯადოსნური ზღაპრის „მზის ასულის“ რამდენიმე ეპიზოდი. პოემა 
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აგებულია ზღაპრისეული სმმაგობის პრინციპით, ამავე დროს იგი სცილდება საზღაპრო ეპოსისი 
პრობლემატიკას და ორიგინალურ ნაწარმოებს ქმნის.

პოემაში გვხვდება არაერთი მხატვრული სახე, რომლებიც ქართული ფოლკლორიდან და 
სასულიერო ლიტერატურიდან არის აღებული. პოემის მტავარი გმირი საბრალო შეესაბამება 
ქართული ჯადოსნური ზღაპრის „მზის ასულის“ მთავარ გმირს და ტანჯულია, როგორც „კაცი 
მართალი“ ანუ ქრისტე. ფოლკლორულია ელიას, მგლის და მზის სახეები პოემაში, აქვე 
მოხსენიებულია სისხლის წითელი ტბა - სულთა სამყოფელი და სულთა დამცველის - 
მშვილდისრიანი, ცეცხლისმფრქვეველი კაცის სახე, ასევე პოემის ფინალში მოხსენიებული 
ამირანის სახე.

5.2. დალილა ბედიანიძე, ცხოველები ქართულ ჯადოსნურ ზღაპრებში (მგელი, ხარი, ძროხა), 
გელათის მეცნიერებათა აკემიის შრომები, თბილისი, 2022 (იბეჭდება).

ანოტაცია
ქართულ ჯადოსნურ ზღაპრებში არაერთგზის გვხვდება ცხოველები, როგორც შინაური, ასევე - 

გარეული. ისინი არიან: ცხვარი, ძროხა, კამეჩი, მგელი, ხარი, ცხენი, შველი, დათვი, კურდღელი და 
სხვა. ეს ცხოველები ზოგჯერ სათითაოდ გვხვდებიან, ზოგჯერ კი - კრებითი სახით. ისინი ხშირად 
ქომაგი ცხოველები არიან, ეხმარებიან მას, მის ბრძანებას თუ სურვილს ასრულებენ, ჩუქნიან 
ზღაპრის გმირს მაგიურ საგნებს და სასარგებლო რჩევებს აძლევენ.

ნაშრომი შეეხება ქართულ ჯადისნურ ზღაპრებში ცხოველთა სახეების გამოვლენას (მგელი, 
ხარი, ძროხა). ისინი ორი მნიშვნელობით იხსენიებიან: ჩვეულებრივი ცხოველები და ჯადოსნური 
ცხოველები.

5.3. დალილა ბედიანიძე, ანტიკური მითოსი და ქართული ფოლკლორი გივი გეგეჭკორის 
პოეზიაში, გივი გეგეჭკორის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2022 
(იბეჭდება).

ანოტაცია
ნაშრომში გამოკვლეულია ანტიკური მითოსის და ქართული ფოლკლორის გავლენით 

შექმნილოი პოეტური მასალა გივი გეგეჭკორის შემოქმედებაში.
ანტიკური მითოსური სიუჟეტები და პერსონაჟები, ქართული ანდრეზები, ანის გასატეხი, 

სურამის ციხის ლეგენდა, ქართული ხატოვანი სიტყვა-თქმები, ქართული ხალხური ლექსი 
„მუმლი მიხასა“, საზღაპრო პერსონაჟები, ქართული ფოლკლორის გმირები კოპალა და იახსარი... 
მათთვის გივი გეგეჭკორს ახალი სიცოცხლე მიუნიჭებია თავის ლექსებში, თითოეული მათგანი 
ღრმა ქვეტესტით არის დატვირთული, ამდიდრებს და ამრავალფეროვნებს მის პოეზიას.

6. ეკა ჩხეიძე, პოეზიის ვარიაციები პოსტმოდერნიისტულ პროზაში, ქართული ფოლკლორი 11 
(XXVII), (იბეჭდება).

ანოტაცია
გურამ დოჩანაშვილის რომანი „ლოდი, ნასაყდრალი“ თავისი ფორმით ქართული მწერლობის 

ყველაზე ავან- გარდისტულ რომანად შეიძლება მივიჩნიოთ, მაგრამ სინამდვილეში თავისი არსით 
ეროვნული კულტურული ტრადიციების გაგრძელებაა და გასული საუკუნის 90-იანი წლების 
სულიერად დეგრადირებული საზოგადოების საკუთარ ფესვებთან მიბრუნებას ისახავს მიზნად. 

რომანი ერთ-ერთი საუკეთესო და გამორჩეული ნაწილი ქართულ ზეპირსიტყვიერებაზე 
შექმნილი ვარიაციებია, რაც ისე აღიქმება, როგორც მთავარი პერსონაჟის (მთხრობელის) ცდა 
გაექცეს მიუღებელ, სულისშემხუთველ რეალობას და ხალხური პოეზიის მშვენიერების მარადიულ 
საუფლოში იპო- ვოს სულიერი სიმშვიდე. 

გურამ დოჩანაშვილს ქართული ფოლკლორის გამოყე- ნების ორიგინალური მეთოდი გააჩნია, 
რაც მას ყველა სხვა მწერლისაგან განასხვავებს. მკითხველის თვალწინ იშლება მაღალი 
მხატვრული ოსტატობით შექმნილი ესსე ხალხურ პოეზიაზე. 

აქვე ვხვდებით ლირიკულ ჩანართებს, რიტმულ ტექსტსა და გალექსილ პასაჟებს, 
ლაიტმოტივებსა და რეფრენივით გამეორებულ ფრაზებს („არეულიყო, საქართველო, გათავი- 
სუფლებული“), რასაც დიდ გამომსახველობით ეფექტს ანიჭებს მწერლის იუმორი და, ხშირ 
შემთხვევაში, საკმაოდ მკაცრი ირონიაც და სარკაზმიც. 

ხალხური პოეზიის არქეტიპების გამოყენებით რომანში შექმნილია არაერთი სიმბოლური სახე. 
ავტორი საკმაოდ უჩვეულო მხატვრული მეთოდით ამყარებს ურთიერთობას მკითხველთან და 
ხშირად თითქოს ფიქრობს მთქმელთან (ან, როგორც თავად უწოდებს, მელექსე-ბიჭთან) ერთად. 
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ფოლკლორული ნიმუშების მწერლისეული თავისუფალი, მხატვრული პერიფრაზით იქმნება 
თავისებური მხატვრული სტრუქტურა, რომლის კონსტრუირებისთვისაც ავტორი იყენებს 
სატრფიალო, საგმირო და ფილოსოფიური ლირიკის შედევრებს. 

ისე, როგორც ზოგადად ახასიათებს პოსტმოდერნიზმს, ამ რომანშიც სხვადასხვა ტექსტების 
გამოყენებით შექმნილია ახალი მნიშვნელობის მხატვრული რეალობა, რომელიც უკვე აღარ არის 
მხოლოდ ცნობილი ფოლკლორული ტექსტების პერიფრაზი და განსხვავებულ, დამოუკიდებელ 
მხატვრულ სამყაროს ქმნის, სადაც ერთი და იგივე პერსონაჟი ტრადიციულ შინაარსთან ერთად 
სრულიად განსხვავებულ ფუნქციასაც იძენს. უამრავი ფოლკლორული პასაჟის გამოყენებით მწე- 
რალი აგებს ახალ მხატვრულ რეალობას, რომელიც, ავტორის აზრით, ააშკარავებს ქართველი ერის 
ჭეშმარიტ ბუნებას და უპირისპირდება ზნეობრიობისგან დაცლილ, მხოლოდ ეგოისტურ 
მისწრაფებებზე ორიენტირებულ საზო- გადოებას. გურამ დოჩანაშვილის აზრით, მუდმივ 
კინკლაობასა და დაპირისპირებაში გართულმა ქართველმა ერმა დაივიწყა საკრალურ ტექსტებსა 
და ხალხურ პოეზიაში გამოხატული მარადიული ღირებულებები, ზნეობრივი კატასტროფის 
თავიდან ასაცილებლად კი თავის კულტურასა და ზოგად- საკაცობრიო ფასეულობებს უნდა 
დაუბრუნდეს. 

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში

7.3. სტატიები
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI;  
ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების რაოდენობა

მარინე ტურაშვილი, “Chinka” (Imp) in Georgians Beliefs and Contemporary Life”, "Bulgarian Folklore", 
Vol. XLVIII, 2022, Issue 3, 2022, Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences, საერთაშორისო, 
მიღებული (სტატია გამოვა 2022 წლის ბოლოს),http://bulgarianfolklorejournal.net/Home_en

ანოტაცია
Georgian mythology has developed in different and various forms together with the development of the 

social relations. It reflected all types of the mythological beliefs: totemism, animism, zoomorphism, 
anthropomorphism, etc. The Georgian mythology was developing side by side of the East and the West 
mythology.

Analysis of the texts kept in the Folklore Archive of Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature 
revealed that the collection of the narratives on Chinkas has started form the 80s of the XX century though 
there are the texts recorded earlier in time – in 1953 in the village Glola Oni region.

Two texts are without of date though the investigation confirmed that they were recorded in 1930-1959, 
as they are kept in the fund of the early period, dated with these years.

While studying these mythological personages several issues must be taken into consideration: what 
function do they have, how do they look according to the men’s imagination, where do these creatures try 
to meet people, how do they relocate, in which period of time do they become active, what is the result of 
their contact with a human being, how can the human beings can protect themselves form the spirits, what 
is the modern man’s attitude towards these creatures – situation today.

Narratives on “Chinkas” are based on real stories modified by people’s fantasy in the “unknowable – 
artificial” manner.

Investigation of the texts showed that in the narratives of this kind there are kept ancient beliefs 
determined by the belief system of a low mythology and has a universal character.

The function of the evil spirits of the third generation of so called “Chinkas” (Imps) was to harm people 
and to turn them mad. If a man knew rules of relations with them they couldn’t harm him, if not, they 
would turn mad for a period of time or up to the end of the life.

 Chinkas appear form the second half of October up to the first half of November to harm people, which 
is their main function. Analyzed text make it clear that Chinkas, the third generation of evil spirits are still 
actual in the memory and the life of the modern people that left a certain, mainly unpleasant trace on them.

http://bulgarianfolklorejournal.net/Home_en
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8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი

1.1. რუსუდან ჩოლოყაშვილი; დამარცხებული ქალღვთაება ჯადოსნურ ზღაპარში; VIII 
სართაშორისო კონფერენცია, ქართულ – ოსურ ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები, 
თბილისი, საქართველო, თსუ.

ანოტაცია
უძველესი ჯადოსნური ზღაპრისის მთავარი გმირი ქალია, გენეტიკურად ქალღვთაება, 
წარმატედული და ბედნიერი. შემდგომი პერიოდის ზღაპრებში კი ქალი (კუდიანი დედაბერი, 
ახალშობილი გოგო თუ ვაჟების მშობელი დედა) უკვე დაუნდობელია - ვაჟის (შვილის, 
ძმის,მონადირის) დაღუპვის მსურველი. ქალი სწორედ ამ ძალადობისას სასტიკად მარცხდება და 
თავადვე ეწირება თავის სიავეს. ამ ტიპის ზღაპრებში ვაჟის გამარჯვება მოძალადე ქალღვთაებაზე 
უკვე იმაზე მიანიშნებს, რომ საზოგადოება განუდგა ამ ღვთაებას და მან ვაჟი ღვთაება გაითავისა - 
ე.ი. მატრიარქატს პატრიარქატი ჩაენაცვლა.

1.2. რუსუდან ჩოლოყაშვილი,  მეტამორფოზის ფორმები „ამირანიანში“, ფოლკლორისტთა 58-ე 
სამეცნიერო კონფერენცია; თბილისი, საქართველო, ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.

ანოტაცია
„ამირანიანს“ ფესვები იმ უძვლეს ეპოქაში აქვს გადგმული, რომელშიც კაცობრიობა მზის 

სიდიადითა და ძლევამო- სილებით იყო განმსჭვალული და, შესაბამისად, მზის ღვთაებას 
ეთაყვანებოდა. ამიტომაც ამ მითში ამირანის სახე მზის ღვთაებასთან – მარად განახლებად და 
პერიოდულად სამყაროს ამყვავებელ - მოკვდავ და მკვდრეთით აღმდგომ ღვთაებასთან 
მიმართებაში უნდა განვიხილოთ. ის ღვთაებლივი მეტამორფოზის ძალით არაერთგზის არის 
შობილი და ყოველ ჯერზე თავის მშობელს: დალის; დეკეულს, კურატს... (რომელთა სხეულშიც 
ნაადრევად შობილი შუშდებოდა), თუ ყმაწვილ კაცობაში მის მიერ დამარცხებულ - უკვე 
ყავლგასულ და მოძალადეებად ქცეულ ღვთაებებს - გველეშაპებსა თუ დევებს გარდაცვლილს 
ტოვებს, რაც მხოლოდ მათი ამირანად ფერისცვალებაა, ერთმანეთად გარდასახვა. ამდენად, ყოველ 
ჯერზე მოპოვებული ამ გამარ- ჯვების წყალობით ამირანიც ხელახლა იბადება თავისივე 
მშობლების ძალმოსილებითა და შესაძლებლობებით აღვსილი, მათივე ფუნქციის 
აღსასრულებლად. ეს კი, მითოსური გააზრებით, განახლებული, გაძლიერებული და 
გაბრწინებული მზის ღვთაების ხელახლა შომას მოასწავებს. 

ამირანის წინამორბედიც არიან რა ღვთაებები, ისინიც უკვდავნი არიან და ამირანთან 
დამარცხების შემდეგ მხოლოდ ფერს იცვლიან და განახლებული შესაძლებლობებით აღვსილნი 
ამირანად გარდაისახებიან. ისევე როგორც მოგვიანებით მას უკვე უფალი - ქრისტე ღმერთი 
ჩაენაცვლა გადიდგულებული ამირანის ძალადისაგან სამყაროს დასახ- სნელად. 

ყოველი ამგვარი გარდასახვა ხდება მაშინ, როდესაც საზოგადოების მსოფლმხედველობაში 
არსებითი მნიშვნე- ლობის გარდატეხები ხდება და რასაც ეთიკის სფეროშიც გადააზრებები 
მოსდევს. მიუხედავად იმისა, რომ ძველ წესსა და ადათთან განშორება მუდამ მტკივნეული 
პროცესია, საზოგადოება საბოლოობ მაინც სიახლეს უჭერს მხარს და მის დამამკვიდრებელს 
ამარჯვებინებს მითოსში თუ ზღაპარში. სწორედ ეს არის მიზეზი, ხალხისათვის თავის დროზე 
მეტად საყვარელი და გაღმერთებული ამირანიც კი, საბოლოოდ რომ დამარცხდა. ამ მარცხის 
აუცილებლობა კი ნაწარმოებში ნაჩვენებია გამარჯვებებით გადიდგულებულთ გმირის მოძა- 
ლადედ წარმოაჩენით – ამირანი იქნება ის, დევი თუ გველეშაპი... ადრინდელ მოძალადეთა 
დამმარცხებელი ამირანი ბოლოს ხომ აღარც თვითონ ინდობდა არავის. ე.ი. ღვთაებისათვის 
მხოლოდ ფიზიკური სიძლიერე არ ყოფილა საკმარისი, მითუმეტეს თუ თავის ამ განუზომელ 
შესაძლებლობას ქვეყანაზე სამართლიანობისა და სიკეთის დამკვიდრების ნაცვლად 
ძალადობისათვის იყენებს. ის სამართალსა და სიკეთეს უნდა ემსახურებოდეს. ამგვარად, 
წინამორბედთა მსგავსად, საბოლოოდ გაამპარტავნებული ამირანიც შესაცვლელი გახდა. 

რასაკვირველია, სამყარო არც მის შემდეგ დარჩებოდა ღვთაების გარეში და მოევლინა კიდეც 
სამყაროს მისი შემცვლელი – ყოველგვარი ძალადობის აღმკვეთი, სამარ- თლიანი, განუსაზრვრელი 
ძალითა და შესაძლებლობები აღვსილი ზნეკეთილი უფალი - ქრისტე ღმერთი. ამგვარად, 
გადიდგულებული ამირანის სახემ საბოლოოდ განიცადა სასიკეთო გარდასახვა და უკვე ქრისტე 
ღმერთის სახით მოევლინა ქვეყნიერებას. 

მითის ასეთი დასასრული, რასაკვირველია, განპირო- ბებული იყო ქვეყნის 
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მსოფლმხედველობაში მომხდარი ძირეული ცვლილებებით და უკვე ქრისტე ღმერთმა იკისრა 
მთელ სამყაროზე - თავის მრევლზე ზრუნვა. ამგვარად, ამ მითში ქრისტე ღმერთის მიერ ამირანის 
ძლევით ნაჩვენებია ახალი რელიგიის - ქრისტიანობის გამარჯვება წარმართულ რწმენაზე. 
შესაბამისად, «ამირანიანმა» განიცადა ქრისტიანი- ზაცია, რაც ხალხური შემოქმედებიათვის არ 
არის უცხო. 

მითში ძალაუფლების ქრისტე ღმერთის ხელში გადასვლით ნაწარმოებმა შეიძინა ციკლური 
განახლების ხელშემწყობი ძალა. ეს კი წინაპირობა გამოდგა მითის დღემდე არსებობისა. 

2. ოთარ ონიანი, ამირანის დასჯის მიზეზები სვანურ ვერსიებში (მეოთხე წერილი), 
ფოლკლორისტთა 58-ე სამეცნიერო კონფერენცია; თბილისი, საქართველო, ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი.

ანოტაცია
 ამირანის თქმულების სვანური ვერსიები განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონეა მიჯაჭვული 

ამირანის საიდუმლოს ასახსნელად. მათში ჩანს რამოდენიმე სიახლე: ამირანის დასჯის მთავარი 
მიზეზები ჩვენს მიერ განხილულ ტექსტებში არ არის მხოლოდ ნათლია ქრისტესადმი მიცემული 
პირობის (ფიცის) დარღვევაა. მაგალითად, ერთ-ერთ ვერსიაში ამირანი თანხმდება ბალხეთში 
დადევნებულ ნათობუანს ცოლად მოყვანა, მაგრამ არ ასრულებს. ამ ვერსიაში ამირანი ისჯება 
პირობის სამჯერ დარღვევისთვის და არა - უფლის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის. გვხვდება ასევე 
ვერსიები, სადაც ამირანი მიცემულ პირობას იცავს, ესეც სიახლეა „ამირანიანის“ კვლევაში. 
პირობის (ფიცის) შესრულება-შეუსრულებლობა ამირანის შეცდომაა, ზოგჯერ ცოდვაც ამირანის, 
როგორც ტრანსფორმირებული პიროვნებისა და არა როგორც უფალთან მებრძოლისა. ალ. 
დავითიანის კოლექციიდან ჩვენს მიერ ნაკვლევ ტექსტებში კულტურული გმირი ისჯება 
ეშმაკებისა და დემონების მიერ. ერთ-ერთ ტექსტში ამირანის ნათლიები არიან უფალი, წმინდა 
გიორგი და იესო ქრისტე. აქ წმინდა გიორგის წინასწარმეტყველება, რომ ამირანი დაისჯება, 
გამართლდა – ამირანი დემონებს მიჰყავთ ქაჯა- ვეთში. როგორც ვხედავთ, ამირანის დასჯის 
მიზეზები მრავალგვარია, რაც კვლევისა და ანალიზისთვის მდიდარ მასალას იძლევა. 

3. ამირან არაბული,  „განსაკუთრებული“ სიცოცხლე და თვითმკვლელობის მოტივი ქართულ 
ფოლკლორსა და ლიტერატურაში (რამდენიმე ესკიზური მონახაზი), ფოლკლორისტთა 58-ე 
სამეცნიერო კონფერენცია; თბილისი, საქართველო, ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.
ანოტაცია

ადამიანის სიცოცხლის არასწორხაზოვანი გზა მოულოდ- ნელი განსაცდელებით და 
მტკივნეული შეგრძნებებით არის გაჯერებული. ყურთასმენისთვის საამო ხმებსა და უცხო 
ფერადებს, როგორც წესი, მწუხარების მინორული ნოტები ჭარბობს. ღვთისმიერ განაჩენს კაცთაგან 
ბევრი მედგრად ეგებება. გაცილებით მრავლად არიან ისეთები, ვისაც ყველაფერი მუქ 
ტონალობაში ეხატება... 

თუკი ამ ჭრილში შევხედავთ კაცობრიობის მარადიულ სატკივარს ანუ ყოფნა-არყოფნის 
უბერებელ დილემას, ერთობ მრავალწახნაგოვნად წარმოგვიდგება მობეზრებული სიცოცხ- ლისა 
და ნებაყოფლობითი თვითმკვლელობის ყოველი კერძო გამოვლინება... 

და დგება დრო და ჟამი, როცა მოაზროვნე არსების ყოველდღიური ყოფა „სიცოცხლით 
სიკვდილიანობას“ (ვაჟა) ემსგავსება და სამყაროს სამკაულად დაბადებული ადამიანი, ეშმაკეულ 
ძალთა იძულებით, კარგავ საამქვეყნო ომპულსებს და საკუთარი სურვილით უსვამს წერტილს 
თავის ისედაც უხანო არსებობას... 

4.1. მერი ხუხუნაიშვილი-წიკლაური, მითო-ფოლკლორული  პარადიგმები  მოსე ხონელის  
საგმირო- საფალავნო  რომანის „ამირანდარეჯანიანისა”  და  გრიგოლ რობაქიძის  რომანის 
„ქალღმერთის  ძახილის“  მიხედვით. მოხსენება  ინგლისურ  ენაზე  სექციაში:  ,,აღმოსავლეთი  და 
დასავლეთი:  ლიტერატურული  და  კულტურული  პარადიგმები”. შედარებითი  ლიტერატურის  
საერთაშორისო   ასოციაციის  XXIII  კონგრესი, თბილისი, 24-29 ივლისი. 

ანოტაცია
დასახელებული  ნაწარმოებების  ავტორებს  ერთმანეთს    მხატვრული  ლიტერატურის  

განვითარების    რვაასწლიანი  ისტორია  აშორებთ და ორივე  რომანი პასუხობს  დასახელებული  
ეპოქებში   ქართული   და ზოგადად მსოფლიო ლიტერატურის  წინაშე  დასმულ  დროის  
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მოთხოვნებს.  პირველი ნაწარმოების  შექმნის  ეპოქა ადრეული  ფეოდალიზმის  ხანაა რაინდობის  
ინსტიტუტით, მათი  ცხოვრების  წესითა და  საბრძოლო  ხელოვნებით,სადაც  გამოყენებულია  
,,ამირანის  ”საგმირო ეპოსის მოტივები. მეორე  ავტორი არის თანამედროვე   მოდერნისტული   
მიმდინარეობის თვალსაჩინო  წარმომადგენელი, რომელიც ასევე  იყენებს  ქართული 
სამონადორეო მითს  და ეპოსს, მისი მთავარი  ფიგურის,  ქალღმერთ  დალის  სახეს    
მოდერნისტულ  ყალიბში  მოსაქცევად, ძლიერი  და თავისუფალი  ქალის  სახის  შესაქმნელად. 
დასახელებული  ნაშრომის  მიზანია  ინგლისურენოვან  ლიტერატურათმცოდნეებს  გააცნოს  
ქართული  ლიტერატურის  განვითარების  ისტორია, რომელიც  არსებობის   დღიდან  ფეხდაფეხ  
მიჰყვება  დასავლური კულტურის  მოთხოვნებს , ისე რომ არ  კარგავს ეროვნულ  იდენტობას, 
საზრდოობს  ქართული  მითოსითა  და ფოლკლორით.  

4.2.  მერი ხუხუნაიშვილი-წიკლაური, ფოლკლორისტთა  58-ე  სამეცნიერო  კონფერენცია , 28  
სექტემბერი  2022  წელი. მოხსენება , რომელიც  იბეჭდება  შრომების  კრებულში:  ,,ქართული  
ფოლკლორი  ”  N 11, 2022

ანოტაცია
,,ბასკური  ჯადოსნური  ზღაპრის  კვალდაკვალ”. მოხენება-სტატიაში  განხილულია   ბასკური  

ჯადოსნური  ზღაპარი  ,,ბენიარდო  ’’ და მისი   ვერსია  ,,პეპიტო’’, რომელიც  გასული საუკუნის  
20-იან  წლებშია  ჩაწერილი  და  გამოქვეყნებულია  ცნობილი  ბასკი  მკვლევარის  ხოსე მიგელ  დე  
ბარანდიარანის   მიერ ( 1889-1991 )  ესპანურ- ბასკურ  ენებზ გამოცემულ სამტომეულში    ,,სამყარო 
ბასკი  ხალხის წარმოდგენაში”. დასახელებულ  ზღაპარებს  არ ეძებნებათ  საერთო  მოტივი  
ზღაპრის  მოტივთა  საერთაშორისო საძიებელში.  ზღაპარი  გადმოგვცემს  დედის  მიერ  
ყოველგვარი  წინაპირობის  გარეშე   ვაჟიშვილის   მკვლელობისა  და დის მიერ  მისი  
გაცოცხლების  მოტივს.  აღნიშნული  მოტივი  წარმოადგენს  მატრიარქატის  ეპოქის  ინიციაციის  
რიტუალის  დესაკრალიზების  საფუძველზე  შექმნილ  ამბავს, რომელმაც  ჯადოსნური  ზღაპრის  
სახე  მიიღო.  როგორც  კვლევის  შედეგმა ცხადყო, ბასკური  ფოლკლორი, ისე როგორც  ბასკური 
ენა  და  ზოგადად  მათი კულტურა  დღემდე  ინარჩუნებს  უნიკალურობას და  თვითმყოფადობას.

4.3.  მერი ხუხუნაიშვილი-წიკლაური, 2022 წლის 20-23 დეკემბერს  ახლახან  თსუ-ში  შექმნილი   
აკადემიკოს  შოთა  ძიძიგურის  სახელობის  ბასკური  კულტურის  ცენტრი  ატარებს  
საერთაშორისო  კონფერენციას, ბასკური  კულტურის  საკითხებზე, სადაც  წარდგენილი  მაქვს  
მოხსენების   თეზისები: „ბასკური ჯადოსნური  ზღაპრის ისტორიული ფესვების  
შესწავლისათვის”. 

ანოტაცია
საყოველთაოდ   ცნობილია    რომ      ზეპირსიტყვიერება  ჯადოსნური  ზრაპრების  ჩათვლით,  

ეროვნული  იდენტობის   წარმოსაჩენად  გაცილებით  მნიშვნელოვან  წყაროს  წარმოადგენს , 
ვიდრე  წერილობითი     ტექსტი.  ამ  კუთხით   მნიშვნელოვანია  იბერიის  ნახევარკუნძულის 
არაინდოევროპული   მოდგმის  უძველესი  მოსახლეობის, ბასკების   ფოლკლორის  შესწავლა, 
კერძოდ, ბასკური  ჯადოსნური  ზღაპრის, რომელშიც  საზოგადოების  განვითარების   უძველესი  
საფეხურების  კვალია  შემორჩენილი. მიგელ  დე ბარანდიარან  აიერბიმ ( 1889-1991 ) , ცნობილმა  
ბასკმა  ანთროპოლოგმა ,არქეოლოგმა,    ეთნოგრაფმა, ფოლკლორისტმა  და სასულიერო  პირმა  
მთელი  ცხოვრება  შეალია   ბასკების  მითოლოგიის, ფოლკლორისა  და ტრადიციების  შესწავლას. 
ჩვენი საკვლევი  ტექსტებიც  მიგელ დე   ბარანდიარანის  მიერ  1962  წელს  ესპანურ-ბასკური   
ენებზე   გამოცემული   სამტომეულიდანაა (  ,,სამყარო ბასკი  ხალხის  წარმოდგენაში”)  შერჩეული. 

 ზღაპარი  უნივერსალური  ფენომენია და  რა თქმა  უნდა  ბასკურიც. თუმცა   ზოგიერთ   
ბასკური ჯადოსნური   ზღაპრის  მოტივს    ზღაპრის  მოტივთა  საერთაშორისო საძიებელში   
პარალელები  არ ეძებნება .  სწორედ  ამ  ტიპის  ზღაპრები  წარმოადგენენ  ჩვენი  განხილვის   
საგანს. პირველი  ჯგუფს     ,,კონკიას” ზღაპარი   წარმოადგენს. განსხვავებით  ტრადიციული  გერ-
დედინაცვლის მოტივისაგან,ბასკური  ,,კონკია ’’  და მისი  ვერსია  დედისა  და  უმცროსი  
ქალიშვილის   დაპირისპირებაზეა  აგებული. ჩვენი აზრით დედისა და  უმცროსი  ქალიშვილის  
კონფლიქტი  მატრიარქატის  ეპოქისდროინდელი   მინორატის კრიზისის  ხსოვნას ინახავს, როცა  
უმცროს ქალიშვილი კარგავდა   დედის  მემკვიდრის  უფლებას , მათ შორის , კერის  ცეცხლის  
კულტმსახურებაც იგულისხმებოდა.საყურადღებოა, რომ  მატრიარქალური მინორატის   კრიზისის  
კვალი  სხვა  კუთხითაც  არის  ზოგადად  შემორჩენილი ჯადოსნურ ზღაპრებში.კერძოდ, უფროსი  
დებისგან  დევნილი  უმცროსი  დის  მოტივის სახით.

ჯადოსნური    ზღაპრების   მეორე  ტიპი  ,,ბენიარდო  ”  და  მისი  ვარიანტი  ,,პეპიტო”  
გადმოგვცემს   დედის  მიერ ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე  ვაჟიშვილის  მკვლელობას, დის  
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მიერ  მოკლული  ძმის  ძვლების  დამარხვისა   და  ძმის  დაცოცხლების  ამბავს.  ამ  მოტივის  
ჯადოსნური ზღაპრები     ინიციაციის  უძველესი რიტუალის დესაკრალიზაციის  შედეგადაა  
შეიქმნილი     თავისი მარტივი  სტრუქტურით, სადაც  თავისებურად  აისახა მთავარი  გმირის 
გამოცდა-განსაცდელი :  სიმბოლიური სიკვდილი  და აღორძინება.   

5.1. ქეთევან ელაშვილი, „მოცეკვავე გველის“ მხატვრული დიაპაზონი, შედარებითი  
ლიტერატურის  საერთაშორისო   ასოციაციის  XXIII  კონგრესი, თბილისი, 24-29 ივლისი.

ანოტაცია
ლიტერატურული ნაწარმოების მხატვრული დიაპაზონი ძირითადად სიმბოლოლოგიური 

სპექტრით იკვეთება. სწორედ სიმბოლოს უნივერსალური ფენომენის გათვალისწინებით ქრება 
ეპოქალური თუ ეთნოკულტურული ზღვარი სრულიად განსხვავებულ ავტორთა შორის და 
იქმნება ერთგვარი სახისმეტყველებითი ტანდემი. ამის ლიტერატურული ილუსტრაციაა გველის 
თავდავიწყებული „როკვა“ შარლ ბოდლერისა თუ ანა კალანდაძის მხატვრულ აზროვნებაში. აქვე 
უთუოდ, ისიცაა გასათვალისწინებელი, რომ გველი, ეს ფრიად უნივერსალური, სიმბოლო 
არაერთგვაროვანი აქცენტებით შეიცნობა.

საგულისხმოა, ისიცაა რომ გველი თავისი ზნითა თუ ცხოვრების წესით უბადლო 
ტრანსფორნაციის უნარს ფლობს და ალბათ ამიტომაც, გარდაისახება ის „ვირტუოზულ 
მოცეკვავედ“, რომლის ლიტერატურული ილუსტრაციები მხატვრული ეზოთერიზმის“ ბურუსში 
ახვევს მკითხველს.

შარლ ბოდლერთან „მოცეკვავე გველი“ – ჟანა დიუვალის პოეტური ორეული, სრულიად 
უჩვეულო ლიტერატურულ სიმბოლოს წარმოშობს – უფრო ღრმასა და პოლისემანტურს, ვიდრე 
მისი არქეტიპი ლილიტი. შეგრძნებათა ამ ორაზროვნებას კი ყველაზე უკეთ გველის 
სახისმეტყველება  ითავისებს. გველის ფენომენი ბოდლერთან ამგვარია: გველი თანაცხოვრობს მის 
15 ლექსში – არაერთგვაროვანი სახით; იქნება ეს ზიზღი, რისხვა, ტანჯვა, ბოროტება, შიში, 
სიმტკიცე, გარდასახვა თუ დიდი ვნება... მაგრამ ყველაზე შთამბეჭდავი გველი მაინც „ვირტუოზი 
მოცეკვავის“ როლშია. და ამიტომაცაა, რომ „გრძნობის მისტიკაში“ ჩაძირული პოეტისათვის 
საყვარელი ქალის „წამლეკავი გზნება“ „ჯოხის ბოლოსთან მროკავი გველის სადარია“.

„მოცეკვავე გველი“ ითავისებს მთელ სიმბოლოლგიურ სპექტრს და ამიტომაც თითქმის ერთი 
საუკუნის შემდეგ, გველი თავის მისტიკურ „როკვას“ კვლავ დაუბრუნდა, მაგრამ ამჯერად – უკვე 
სხვა ავტორთან, ანა კალანდაძესთან. ოღონდ, ამ პოეტურ შედევრში გველმა აბსოლუტურად 
განსხვავებული მხატვრული დიაპაზონი შექმნა და შეუცნობლობის ბურუსში მოაქცია ლექსი – 
„ლოცულობს გველი“. ამ ლიტერატურულ ველში გველის ბიბლიური თუ სიმბოლური 
ბიოგრაფიის საოცარი ინტერპრეტციაა.

ერთი კია, მხოლოდ გველმა, ამ უნივერსალურმა ზოომორფულმა სიმბოლომ, შეძლო, რომ 
წარმოსახვის ესთეტიკა და ასოციაციის მაგია ისე შეესიტყვებინა ერთმანეთთან, რომ შეექმნა ახალი 
სახისმეტყველებითი ბმული – სრულიად არაორდინალური აქცენტებით.

5.2. ქეთევან ელაშვილი, წვიმისმეტყველება, ფოლკლორისტთა  58-ე  სამეცნიერო  კონფერენცია, 28  
სექტემბერი, 2022 წელი.

ანოტაცია
წვიმა „ღვთაებრივი თესლია“ - კოსმიური ნაყოფიერების უნივერსალური სიმბოლო, 

სიცოცხლის ჩასახვის პირველ- წყარო. სწორედ ამიტომ, სხვა და სხვა ეთნოკულტურაში მისი მეტ-
ნაკლებად მსგავსი სახისმეტყველება იძებნება. ამ თვალსაზრისით არც საქართველოა გამონაკლისი, 
რაც აისახა კიდეც, როგორც ფოლკლორში, ასევე მხატვრულ აზროვნებაში. 

ყველაზე მძაფრად კი ეს ფენომენი ვაჟა-ფშაველასთანაა გამოკვეთილი, რადგან მისთვის ბუნება 
უფლის მიერ შექმნილი „შედევრია“, რომლის ცხოველმყოფელობითაცაა მისი შემოქმედება 
სრულქმნილი. ამგვარადვეა ლიტერატურული წვიმისმეტყველების ჟამსაც („რამ შემქმნა 
ადამიანად? რატომ არ მოვედ წვიმადა...“); აქ თავად წვიმის უზენაესობა და მისი მადლმოსილება, 
როგორც ადამიანთა ცხოვრების ერთგვარი განმკარგავი „ზეციური ნება“, „მზის მოტრფიალე და 
სიკვდილის გამაწბილებელი“ ისე ეცხადება ვაჟას და უხშობს წუთისოფლის განსაცდელს. 
ამიტომაცაა „წვიმადყოფნა“ – „წვიმადგარდასახვა“ პოეტისთვის სულისმოთქმა და ერთ- გვარი 
პოეტური მისტერია. აქვე საგულისხმოა ისიც, რომ ვაჟა- ფშაველას ლიტერატურულ ველში 
ფოლკლორულ შედევრთა მისტიკური ინტერპრეტაციებიცაა, მაგრამ წვიმის- მეტყველება აქ - 
მაინც სრულიად უჩვეულო ფილოსოფიური განსჯის მწვერვალზეა აყვანილი. 

რაც შეეხება ხალხურ პოეზიაში „წამოსულ ფოლკლორულ წვიმას“ - ის ხან „წვიმა-წყლის“ 
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მომტანი ლაზარეს პარადიგმაა, 36 
ხან ღვთაებრივი „მარგალიტის წვიმა“, ხან უბრალოდ „ჟუჟუნა წვიმაა, რომელმაც ბნელიც უნდა 

გააპოს და ბოროტი გულიც დანამოს“, ხან „ღრუბელთა დამწვიმებელია“, ხანაც „მანანას 
ჩამომყრელი“. ზოგჯერ კი წვიმა იმდენად იმუხტება ეროტიკული ელფერით, რომ „ქალ-ვაჟის 
შემყრელიცაა და გამთიშავიც“... და მაინც წვიმას ისეთი მძაფრი ტრანსფორ- მაციის „მადლი“ აქვს, 
რომ თვეთა მიხედვითაც განიცდის ის ერთგვარ ფერიცვალებას; „მაისის წვიმა - ოქროა, თიბათვის 
წვიმა - ვერცხლი, მკათათვის წვიმა - მდუღარე, მარიამობის ცეცხლი!“ და ა.შ. 

წვიმისმეტყველების რაგვარობა მის სახელდებათა მრავალსახოვნებაშიც აისახება, რომელიც 
სულხან-საბასეული დეფინიციით ამგვარად „განიყოფიან“: ცვარი, ნიჟი, ღვაფი, თქორი, თქეში, 
ფრუტი, ჟღმურტლი, დელგმა, ისხარი, ღლოფო, ქარიშხალი, შხაპი, ლეშხა და ჟვავი 
(დღესდღეობით ეს ნუსხა კიდევ უფრო გავრცობილია). 

ზემოთმოხმობილმა ფოლკლორულმა და ლიტერატუ- რულმა ილუსტრაციებმა კიდევ უფრო 
ცხადყო, რომ წვიმის ღვთაებრივი არსი და ცხოველმყოფელობა არა მარტო „შემოიჭრა“ 
შემოქმედებით ცნობიერებაში, არამედ ქართული სიტყვის მხატვრული დიაპაზონიც დაიპყრო. 

6.1. ეკა ჩხეიძე; სად არის გამოსავალი ზნეობრივი დეგრადაციის დროს (გურამ დოჩანაშვილის 
რომანის „ლოდი, ნასაყდრალის“ მიხედვით); პარადიგმები”. შედარებითი  ლიტერატურის  
საერთაშორისო   ასოციაციის  XXIII  კონგრესი, თბილისი, 24-29 ივლისი. 

ანოტაცია
გურამ დოჩანაშვილის რომანში „ლოდი, ნასაყდრალი“ გამოხატულია 90-იანი წლების 

პოსტსაბჭოთა საქართველოს ზნეობრივი გადაგვარება და სულიერი კრიზისი, რასაც 
უპირისპირდება ხელოვნებაში ასახული მარადიული იდეალები და რწმენის ფენომენი. 

რომანში გადმოცემულია ერთ პიროვნების, უღირსის (ავტორის ალგერ ეგო), შინაგანი 
მონოლოგი. ეს რეალობა ტრაგიკულია, რადგან თხზულებაში დახატულია სამოქალაქო ომის 
სისასტიკით თავზარდაცემული ადამიანები და მუდმივად ისმის კითხვა - „საიდან დაიწყო ეს 
ყველაფერი“ და რეფრენივით მეორდება „სად არის ხსნა?“. 

სულიერი ფასეულობების დევალვაციისგან თავის დასაღწევად და ერის გადასარჩენად, ამ 
წიგნის მიხედვით, საჭიროა მიბრუნება მარადიული ღირებულებებისაკენ. მხოლოდ მატერიალურ 
კეთილდღეობაზე ორიენტირებული საზოგადოება გადაგვარებისათვის არის განწირული, 
გამოსავალი კი მხოლოდ ქრისტიანული რწმენისკენ მიბრუნებაა, რაც ზნეობრივი იდეალების 
გამყარებასა და მორალურ სიწმინდეს გულისხმობს. 

რომანის ერთ-ერთი საუკეთესო ნაწილი ქართული ზეპირსიტყვიერების მხატვრული სახეების 
გამოყენების შედეგად შექმნილი პოსტმოდერნული ტექსტებია. მთელი ნაწარმოები წარმოადგენს 
სხვადასხვა ჟანრის ტესტების ერთობლიობას: ეს არის გამორჩეული მწერლებისა და მუსიკოსების 
შესახებ დაწერილი ესეების, ჩანაწერებისა და პატარა ნოველებისა თუ მოგონებების თავისებური 
კრებული.

ყოველივე ეს აღიქმება - როგორც ცდა, პოსტსაბჭოთა ტრაგიკულ გარემოში მოქცეული 
პიროვნება გაექცეს მიუღებელ, სულის შემხუთავ რეალობას და მშვენიერების მარადიულ 
სუფლოსა და ქრისტიანულ რწმენაში იპოვოს სულიერი სიმშვიდე.

6.2. ეკა ჩხეიძე; ხალხური პოეზიის ვარიაციები პოსტმოდერნიისტულ პროზაში, ფოლკლორისტთა  
58-ე  სამეცნიერო  კონფერენცია, 28  სექტემბერი, 2022 წელი.

ანოტაცია
გურამ დოჩანაშვილის რომანი „ლოდი, ნასაყდრალი“ თავისი ფორმით ქართული მწერლობის 

ყველაზე ავან- გარდისტულ რომანად შეიძლება მივიჩნიოთ, მაგრამ სინამდვილეში თავისი არსით 
ეროვნული კულტურული ტრადიციების გაგრძელებაა და გასული საუკუნის 90-იანი წლების 
სულიერად დეგრადირებული საზოგადოების საკუთარ ფესვებთან მიბრუნებას ისახავს მიზნად. 

რომანი ერთ-ერთი საუკეთესო და გამორჩეული ნაწილი ქართულ ზეპირსიტყვიერებაზე 
შექმნილი ვარიაციებია, რაც ისე აღიქმება, როგორც მთავარი პერსონაჟის (მთხრობელის) ცდა 
გაექცეს მიუღებელ, სულისშემხუთველ რეალობას და ხალხური პოეზიის მშვენიერების მარადიულ 
საუფლოში იპო- ვოს სულიერი სიმშვიდე. 

გურამ დოჩანაშვილს ქართული ფოლკლორის გამოყე- ნების ორიგინალური მეთოდი გააჩნია, 
რაც მას ყველა სხვა მწერლისაგან განასხვავებს. მკითხველის თვალწინ იშლება მაღალი 
მხატვრული ოსტატობით შექმნილი ესსე ხალხურ პოეზიაზე. 

აქვე ვხვდებით ლირიკულ ჩანართებს, რიტმულ ტექსტსა და გალექსილ პასაჟებს, 
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ლაიტმოტივებსა და რეფრენივით გამეორებულ ფრაზებს („არეულიყო, საქართველო, გათავი- 
სუფლებული“), რასაც დიდ გამომსახველობით ეფექტს ანიჭებს მწერლის იუმორი და, ხშირ 
შემთხვევაში, საკმაოდ მკაცრი ირონიაც და სარკაზმიც. 

ხალხური პოეზიის არქეტიპების გამოყენებით რომანში შექმნილია არაერთი სიმბოლური სახე. 
ავტორი საკმაოდ უჩვეულო მხატვრული მეთოდით ამყარებს ურთიერთობას მკითხველთან და 
ხშირად თითქოს ფიქრობს მთქმელთან (ან, როგორც თავად უწოდებს, მელექსე-ბიჭთან) ერთად. 

ფოლკლორული ნიმუშების მწერლისეული თავისუფალი, მხატვრული პერიფრაზით იქმნება 
თავისებური მხატვრული სტრუქტურა, რომლის კონსტრუირებისთვისაც ავტორი იყენებს 
სატრფიალო, საგმირო და ფილოსოფიური ლირიკის შედევრებს. 

ისე, როგორც ზოგადად ახასიათებს პოსტმოდერნიზმს, ამ რომანშიც სხვადასხვა ტექსტების 
გამოყენებით შექმნილია ახალი მნიშვნელობის მხატვრული რეალობა, რომელიც უკვე აღარ არის 
მხოლოდ ცნობილი ფოლკლორული ტექსტების პერიფრაზი და განსხვავებულ, დამოუკიდებელ 
მხატვრულ სამყაროს ქმნის, სადაც ერთი და იგივე პერსონაჟი ტრადიციულ შინაარსთან ერთად 
სრულიად განსხვავებულ ფუნქციასაც იძენს. უამრავი ფოლკლორული პასაჟის გამოყენებით მწე- 
რალი აგებს ახალ მხატვრულ რეალობას, რომელიც, ავტორის აზრით, ააშკარავებს ქართველი ერის 
ჭეშმარიტ ბუნებას და უპირისპირდება ზნეობრიობისგან დაცლილ, მხოლოდ ეგოისტურ 
მისწრაფებებზე ორიენტირებულ საზო- გადოებას. გურამ დოჩანაშვილის აზრით, მუდმივ 
კინკლაობასა და დაპირისპირებაში გართულმა ქართველმა ერმა დაივიწყა საკრალურ ტექსტებსა 
და ხალხურ პოეზიაში გამოხატული მარადიული ღირებულებები, ზნეობრივი კატასტროფის 
თავიდან ასაცილებლად კი თავის კულტურასა და ზოგად- საკაცობრიო ფასეულობებს უნდა 
დაუბრუნდეს. 

7. დალილა ბედიანიძე, ვაჟა-ფშაველას პოემა „უიღბლო იღბლიანი“ და ქართული ფოლკლორი, 
ფოლკლორისტთა  58-ე  სამეცნიერო  კონფერენცია, 28  სექტემბერი, 2022 წელი.

ანოტაცია
დალილა ბედიანიძე შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი 
ვაჟა-ფშაველას პოემა-ზღაპარი „უიღბლო-იღბლიანი“ მრავალმხრივ არის საინტერესო და 

საინტერესოა ის ქართული ფოლკლორის გამოყენების თვალსაზრისითაც - მისი მთავარი გმირები 
და ძირითადი მოტივებიც ფოლკლო- რისეულია, ასევე მასში გამოყენებულია ქართული 
ჯადოსნური ზღაპრის „მზის ასულის“ რამდენიმე პერსონაჟი და ეპიზოდი. ამ ზღაპარსა და ვაჟას 
პოემას შორის არსებობს მთელი რიგი მსგავსება-განსხვავებანი. 

ზღაპარ „მზის ასულის“ მთავარი მოქმედი გმირია სამი ძმის უმცროსი ძმა, რომელსაც არაფერში 
არ წყალობს ბედი: ყანა დაესეტყვება, რაშიც ელიაა დამნაშავე; ვინმე მდიდარი კაცის ყანის 
მომკისას ერთი ძნაღა რჩება შესაკონი, როცა მზე მის თხოვნას არ შეისმენს და ჩავა (არადა პირობის 
თანახმად თუ ყანას მზის ჩასვლამდე მომკიდა, მოსავლის ნახევარი ერგებოდა); ასევე ერთ 
ხელმწიფეს დაუდგა მეცხვარედ ოთხი წლით და თუ ამ ხნის განმავლობაში რაიმე ზარალს არ 
განიცდიდა, ფარის ნახევარი ეკუთვნოდა, მაგრამ სწორედ ცხვრის გაყოფისას მოსტაცებს მგელი 
ერთ ცხვარს. ზღაპრის გმირი უარს ამბობს თავის წილზე, თუმცა ყანის პატრონი და ცხვრის 
პატრონი ხელმწიფე მას მაინც სთავაზობენ თავის წილს. ეს ფაქტები ვაჟას პოემაშიც დასტურდება. 

ზღაპარში არაფერია ნათქვამი უფროს ძმებზე, ვაჟას პოემაში კი ისინი განსხვავებულად, 
უარყოფითად არიან დახასიათებული. მათ არ უყვართ თავიანთი მართალი ძმა, რომელსაც 
საბრალო ჰქვია (ძმების სახელები კი ოთარი და საბაა). პოემაში მოქმედება ხდება ომარაანთ 
სოფელში, ზღაპარში კი კონკრეტული ტოპონიმი და საკუთარი სხელები არ გვხვდება. 

ზღაპრის გმირი უმცროსი ძმა, როგორც ეს საერთოდ ხდება ამ ტიპის ზღაპრებში, როგორც ვაჟას 
პოემის გმირი საბრალო, სახლიდან ხელცარიელი მიდის ბედის საძებნელად. საბრალოსგან 
განსხვავებით იგი გზად მოიტაცებს და ცოლად შეირთავს მზის ასულს, შურიანი ხელმწიფის 
დავალებით მოხვდება მზის საუფლოში, საიდანაც მზის ოქროს ვერძი მოჰყავს ხელმწიფისათვის 
და შურს იძიებს ელიაზე, მგელზე და მზეზე- ელიას და მგელს სცემს, ხოლო მზეს ბაღს 
გაუვერანებს. მზე მისი საქციელის ახსნას რომ მოისმენს, ვეღარ გაამტყუნებს და აძლევს ოქროს 
ვერძს. განსხვავებულია ვაჟას პოემის გმირის საბრალოს ბედი - იგი არც ქორწინდება და არც მზის 
საბრძანებელში ხვდება, არამედ ცდილობს გზადაგზა ბედს ეწიოს, მაგრამ ამაოდ - იგი უიღბლოა. 
ვაჟას პოემაში ხატოვანადაა აღწერილი საბრალოს სიმარჯვე, მაგალითად, ყანის მკისას ისე ირჯება, 
რომ „დევთ შეყრას, იმათ ომს ჰგავდა ხმა ულო-თავთავთ კაფვისა“ (აშკარაა ჯადოსნურ 
ზღაპრებთან სიახლოვე). 

რაც შეეხება შურისძიების ფაქტს, იგი ვაჟას პოემაშიც გვხვდება, ოღონდ სიზმრის სახით- 
საბრალოს ზღვის პირას დაეძინება და რიგ-რიგობით ესიზმრება, როგორ სცემს ჯერ ელიას და მერე 
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მგელს კეტით, ბოლოს კი - თვით მზეს უსწორდება ფიზიკურად, რად მიმუხთლე ერთი ძნაღა რომ 
დამრჩა შესაკრავიო. აქ სიზმრის გამოყენებით ვაჟა-ფშაველას გადავყავართ ტრანსცენდენტალურ 
სამყაროში, სადაც საბრალოს სიზმარი - შურისძიება შეესაბამება ზღაპრის გმირის შესვლას და 
შურისძიებას მზის საუფლოში. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ვაჟასს პოემის გმირი მართლმორწმუნე 
ქრისტიანია, იგი ცხადში ვერ გაბედავდა შურისძიებას, ვერ შეეხებოდა უზენაესს - მხოლოდ 
სიზმრად ბედავს ამას. ზღაპრის გმირი უმცროსი ძმა კი ქრისტიანული სულისკვეთებით არ 
გამოირჩევა. თვითონ სიზმარი ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში არაერთგზის გვხვდება, როგორც 
მთიელთა ზნე-ჩვეულების დამახასიათებელი დეტალი. საბრალოს სიზმარი პოემაში რეალობის 
გამოძახილია და საბრალოს მიერ სამართლიანობის აღდგენაზე მიგვანიშნებს, წარმატებით 
გამოყენებული მხატვრული ხერხია. 

განხსვავებულია ზღაპრის გმირის, ასევე პოემის გმირის დანარჩენი ქმედებანი და სოციალური 
მდგომარეობა - ზღაპარში უმცროსი ძმა მზის სიძე ხდება და ზღაპრის ბოლოს გამეფდება კიდევაც 
საიქიომოვლილი, ხოლო პოემის გმირი თავის სიცოცხლეში უიღბლოა და მხოლოდ სიკვდილის 
შემდეგ ეწევა ბედს, მის საფლავზე მაკურნებელი წყარო ამოდის, მისი საფლავი ცხოველ-მცენარეთა 
მცველია, მაშინ როცა მისი უვარგისი ძმების საფლავებზე ჭაობი ჩნდება. 

ვაჟას პოემა გაჟღენთილია ქრისტიანული სულიკვეთებით და მისი მთავარი გმირი 
განღმრთობილია. საბრალოს ხასიათი მოგვაგოგონებს იობის მოთმინებას, რომელიც არანაირ 
გასაჭირში არ გმობს უფალს. სათაური „უიღბლო იღბლიანი“ გამართლებულია გმირის ხასიათით 
და პოემის დედააზრით. პოემა დაწერილია 1902 წელს. ვაჟა-ფშაველა უთუოდ იცნობდა ზღაპარ 
„მზის ასულს“. სჩანს მან გადაამუშავა ეს ზღაპარი ქრისტიანული სარწმუნოების შესაბამისად. 
იღბლის ძიებას ვაჟას პოემაში ფილოსოფიური დატვირთვა ენიჭება, ისევე, როგორც პოემის 
ფინალში ამირანის მითის გახსენებას. როგორც დიდი წამებული, ამირანიც უიღბლი იღბლიანია. 
ვაჟას პოემის პრობლემატიკა ზნეობრივია, სულიერებას უკავშირდება და კეთილი ძალის 
გამარჯვებით ხორციელდება. 

8. მარინე ტურაშვილი, საბჭოთა წარსულისადმი „კეთილგანწყობა“ – ფარული და ღია ტრავმები 
(ზეპირი ისტორიების მიხედვით), შედარებითი  ლიტერატურის  საერთაშორისო   ასოციაციის  
XXIII  კონგრესი, თბილისი, 24-29 ივლისი.

ანოტაცია
1921 წლის 25 თებერვალი საქართველოსთვის ტრაგიკული დღე იყო, რადგან მომდევნო 70 

წლის განმავლობაში ჩვენი ქვეყანა ტოტალიტარული კომუნისტური რეჟიმის გავლენის ქვეშ 
მოექცა. სამწუხაროდ, საბჭოთა პერიოდის არაერთი მოვლენა სხვადასხვა მასშტაბის ტრავმული 
გამოცდილებაა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის სათანადოდ 
შესასწავლილ-შეფასებული, მით უმეტეს მეხსიერების პერსპექტივიდან. ამას კიდევ უფრო 
ამძაფრებს ის ფაქტი, რომ ისტორიის სახელმძღვანელოებსა თუ სამეცნიერო წრეებშიც კი არ არის 
ბოლომდე გაანალიზებული ამა თუ იმ საბჭოთა მოვლენის ტრავმული აღქმა, რათა ზუსტად 
შეფასდეს რეჟიმის ავკარგიანობა. ეს ყველაფერი კი, რა თქმა უნდა, გასული საუკუნის 
სამოცდაათწლიანი ისტორიისადმი საზოგადოების მხრიდან არაერთგვაროვან დამოკიდებულებსა 
და მიდგომებს იწვევს.

საბჭოთა წარსულისადმი „კეთილგანწყობა“ განსაკუთრებით თვალშისაცემია საქართველოს 
სოფლებში, მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა ტრავმული მოვლენები (გაკულაკება, 
კოლექტივიზაცია, 1937-38 წლების ტერორი, მეორე მსოფლიო ომი, დეპორტაციები და ა.შ.) მთელი 
სიმძაფრით სწორედ იქ მიმდინარეობდა. ვფიქრობთ, ასაკოვან ადამიანებში ეს განაპირობა იმან, 
რომ სოფლად ნაკლებად მსჯელობენ საბჭოთა წარსულის გადაფასებაზე, ხოლო ახალგაზრდა 
თაობისთვის უცნობია თავის დროზე ჩურჩულით გავრცელებული ამბები, ანდა მეხსიერების 
პოლიტიკით გამოწვეული შიშისა თუ სირცხვილის გამო მიჩქმალული გამოცდილებები.  

ინდივიდუალურ მეხსიერებაში დალექილი ტოტალიტარული კომუნისტური რეჟიმის 
ამსახველი ამბების თანამედროვე პერსპექტივიდან შესწავლა მნიშვნელოვანია საბჭოთა წარსულის 
ტრავმული აღქმის გასააზრებლად. ჩვენი კვლევა ეყრდნობა ბოლო ორი ათეული წლის 
განმავლობაში ჩაწერილ ზეპირ ისტორიებს.

ზეპირი ისტორიების თხრობის დისკურსული ანალიზი ცხადყოფს, რომ თავსგადახდენილი 
პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური მოვლენების კონტექსტში მნიშვნელოვან როლს 
თამაშობს ტრავმები. ისინი მოქმედებს როგორც გამყოფი ხაზი, რომლის მიხედვითაც 
მონათხრობები სამ მნიშვნელოვნად განსხვავებულ პერიოდად იყოფა: „ის“, „მანამდე“ და „მას 
შემდეგ“. კვლევისას გამოიკვეთა ისიც, რომ, ერთი მხრივ, რეპრესიების წნეხი და, მეორე მხრივ, 
პროპაგანდა იმდენად ძლიერი იყო, რომ მთხრობელები ამ ყველაფერს გარდაუვალ 
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აუცილებლობად აღიქვამენ და ხშირად ტრავმა არაპირდაპირ ვლინდება ზეპირ ისტორიაში, 
მთხრობელის მეხსიერებაში. 



ანგარიშის ფორმა №1 

(სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებისა და უნივერსიტეტთან არსებული 
დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებისთვის) 

2022 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. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი: 

1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 
მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 

1. ლიტერატურის ინსტიტუტის „გზამკვლევი“ ძველ ქართულ ლიტერატურაში. 
ჰუმანიტარული მეცნიერებები. ქართული ლიტერატურა. 2014-2023.

2. მე-19 საუკუნის მე-2 ნახევრის დრამატურგია, ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ქართული 
ლიტერატურა. 2014-2023

3. XX საუკუნის ქართული ლიტერატურა. მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრის 
სალიტერატურო კრიტიკა. ჰუმანიტარული მეცნიერებები. ქართული ლიტერატურა. 2014-
2023

4. ქართველ რომანტიკოსთა თხზულებების აკადემიური გამოცემა, 2014-2023.  
ჰუმანიტარული მეცნიერებები;  ქართული ლიტერატურა; 

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1. დარეჯან მენაბდე - პროექტის კოორდინატორი, გოჩა კუჭუხიძე - შემსრულებელი, საბა 
მეტრეველი - შემსრულებელი, ეკა ჩიკვაიძე - შემსრულებელი, ირინა ნაცვლიშვილი - 
შემსრულებელი, ანა ლეთოდიანი - შემსრულებელი.

2. თამარ შარაბიძე - კოორდინატორი, თამარ ციციშვილი - შემსრულებელი, გია 
არგანაშვილი - შემსრულებელი, თამაზ ვასაძე - შემსრულებელი.

3. მანანა კვაჭანტირაძე - კოორდინატორი; მაია ჯალიაშვილი - შემსრულებელი; ლალი 
ავალიანი - 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



4. მაია ნინიძე - კოორდინატორი; საბა მეტრეველი - შემსრულებელი.

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების 
შესრულების შედეგები 

2.1. 

1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 

1. ლიტერატურის ინსტიტუტის „გზამკვლევი“ ძველ ქართულ ლიტერატურაში. 
ჰუმანიტარული მეცნიერებები. ქართული ლიტერატურა. 2014-2023.

2. მე-19 საუკუნის მე-2 ნახევრის დრამატურგია, ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ქართული 
ლიტერატურა. 2014-2023.

3. XX საუკუნის ქართული ლიტერატურა. მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრის 
სალიტერატურო კრიტიკა. ჰუმანიტარული მეცნიერებები. ქართული ლიტერატურა. 2014-
2023.

4. ქართველ რომანტიკოსთა თხზულებების აკადემიური გამოცემა, 2014-2023.  
ჰუმანიტარული მეცნიერებები; ქართული ლიტერატურა;

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1. დარეჯან მენაბდე - პროექტის კოორდინატორი, გოჩა კუჭუხიძე - შემსრულებელი, საბა 
მეტრეველი - შემსრულებელი, ეკა ჩიკვაიძე - შემსრულებელი, ირინა ნაცვლიშვილი - 
შემსრულებელი, ანა ლეთოდიანი - შემსრულებელი.

2. თამარ შარაბიძე - კოორდინატორი, თამარ ციციშვილი - შემსრულებელი, გია 
არგანაშვილი - შემსრულებელი, თამაზ ვასაძე - შემსრულებელი.

3. მანანა კვაჭანტირაძე - კოორდინატორი; მაია ჯალიაშვილი - შემსრულებელი; ლალი 
ავალიანი - 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

4. მაია ნინიძე - კოორდინატორი; საბა მეტრეველი - შემსრულებელი.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული 
და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. გარდამავალი კვლევითი პროექტის 2022 წლის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობდა 
მომზადება „გზამკვლევის“ ახალი წიგნისა - „X-XII საუკუნეების ქართული მწერლობა“. 
წიგნზე მუშაობა გრძელდება ორი წლის (2022-2023) განმავლობაში. მუშაობაში ჩართულია 
პროექტის ყველა მონაწილე.  წიგნის ელექტრონული ვერსიის მომზადებაში 



მონაწილეობენ პროექტის მონაწილეები, რომელთა მიერ წარმოდგენილი სტატიები 
პერიოდულად განიხილება  ქართული ლიტერატურის განყოფილების სხდომებზე. 
წიგნში „X-XII საუკუნეების ქართული მწერლობა“ წარმოდგენილი იქნება ყველა 
ტრადიციული რუბრიკა: ამონარიდები მოცემული პერიოდის შესახებ დაწერილი 
ადრინდელი შრომებიდან (კ. კეკელიძე, პ. ინგოროყვა, ალ. ბარამიძე, გ. იმედაშვილი, შ. 
გვახარია, ლ. გრიგოლაშვილი და სხვ.); თეორიული და ისტორიულ-ფილოლოგიური 
კვლევები აღნიშნულ საკითხებზე; სპეციალური ნაშრომები ქართული სახოტბო-საკარო 
პოეზიის, „ამირანდარეჯანიანისა“ და „ვისრამიანის“ ისტორიულ-ლიტერატურულ, 
რელიგიურ-მსოფლმხედველობრივ, სახისმეტყველებით და სხვ. პრობლემატიკაზე. 
ამჟამად მიმდინარეობს წარმოდგენილი მასალების სისტემატიზაცია, სათანადო 
ბიბლიოგრაფიების შედგენა და სხვ.

2. გარდამავალი პროექტი წარმოადგენს უკვე დასრულებული პროექტის _ „ქართული 
დრამატურგია“ (I და II ნაწილი) გაგრძელებას. პროექტი მოიცავს XIX საუკუნის 50-იანი 
წლებიდან მაყურებელთა შორის პოპულარული პიესების, აგრეთვე იმ დრამების 
თავმოყრასაც, რომლებიც არ დადგმულა სცენაზე, მაგრამ მნიშვნელოვანია ქართული 
საზოგადოებისთვის თავიანთი ლიტერატურული მნიშვნელობით. ზოგიერთი მათგანი 
პირველად გამოქვეყნდა ჩვენ მიერ. გარდამავალ პროექტში მასალების თავმოყრა 
გაგრძელდება ამავე პრინციპითა და ქრონოლოგიის დაცვით, ჯერ წარმოდგენილი იქნება 
60-იანი წლების დრამატურგია და მას მოჰყვება შემდგომი წლების მასალები თავიანთი 
ანოტაციებით, მწერალთა ბიოგრაფიებითა და შემოქმედების მოკლე ანალიზით. 
წინასიტყვაობაში წარმოვაჩენთ დაკვირვებებს მწერლის ენასა და სტილზე. პროექტის 
ფარგლებში „ქართული დრამატურგია, ნაცნობი და უცნობი ტექსტები“ მომზადდა 2 
ტომი, დაკაბადონებულია და იწყება ბეჭდვა თსუ გამომცემლობაში. მომდევნო ტომები - 
„ქართული დრამატურგია“ (III და IV ნაწილი) - დაიბეჭდება 2023 წლის ბოლოს.

3. 2022 წელს გრძელდება პროექტი „XX საუკუნის ქართული ლიტერატურა“, კერძოდ 
პროექტის ფარგლებში უკვე გამოცემულია სამი წიგნი, რომლებიც ეხება მეოცე საუკუნის 
პირველი ნახევრის სალიტერატურო პროცესს. მიმდინარე წელს დაგეგმილი მეოთხე 
ტომი კი მიეძღვნება მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის სალიტერატურო კრიტიკას. 
კრებულში შედის მოკლე მონოგრაფიული გამოკვლევები შემდეგ კრიტიკოსთა შესახებ: 
კიტა აბაშიძე (შემსრულებელი მანანა კვატაია), არჩილ ჯორჯაძე (შემსრულებელი ნონა 
კუპრეიშვილი), გერონტი ქიქოძე (შემსრულებელი მანანა კვატაია), სერგი დანელია 
(შემსრულებელი ადა ნემსაძე), კონსტანტინე კაპანელი (შემსრულებელი ზოია ცხადაია), 
პავლე ინგოროყვა (შემსრულებელი მაია ჯალიაშვილი), ვახტანგ კოტეტიშვილი 
(შემსრულებელი ნონა კუპრეიშვილი), მოსე გოგიბერიძე (შემსრულებელი მანანა 
შამილიშვილი), ივანე გომართელი (შემსრულებელი გია არგანაშვილი), ფილიპე 
გოგიჩაიშვილი (შემსრულებელი ლალი ავალიანი), ემიგრანტული სალიტერატურო 
კრიტიკა (შემსრულებლები მანანა შამილიშვილი და მირანდა ტყეშელაშვილი).  კრებულს 
უძღვის რედაქტორის შესავალი წერილი. მინიმონოგრაფიები ითვალისწინებს როგორც 
ბიოგრაფიებს, ისე მათი კვლევის სფეროს მიმოხილვას, ყურადღება გამახვილებულია იმ 
ძირითად ნაშრომებზე, რომლებიც აღნიშნულმა მოღვაწეებმა ქართული ლიტერატურის 
კვლევას მიუძღვნეს. „მეოცე საუკუნის ქართული ლიტერატურის“ მე-4 ტომზე მუშაობა 
დასრულდება წლის ბოლოს და დაიბეჭდება მომავალი წლის დასაწყისში.  

4. რამდენადაც გრიგოლ ორბელიანის ეპისტოლური მემკვიდრეობის აკადემიური 
გამოცემა წარმატებით ხორციელდება თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 



სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 
დაფინანსებით, 2014 წელს მრავალწლიანი პროექტის წარდგენისას შოთა რუსთაველის 
სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტმა გადაწყვიტა, რომ ორ ტომად 
აკადემიურად მოემზადებინა გრიგოლ ორბელიანის წერილობითი შემოქმედების 
დანარჩენი ნაწილი – მხატვრული და დოკუმენტური ნაწარმოებები და თარგმანები. 
მასალის მოცულობიდან გამომდინარე, თარგმანები შეგვაქვს დოკუმენტურ ნაწერებთან 
ერთად, მეორე ტომში. 2022 წელს შევასრულეთ სწორედ მეორე ტომის მასალის – 
დღიურებისა და თარგმანების კომენტირება.

2.2. 

1) დასრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები 

1. ჟურნალი „კრიტიკა“. ჰუმანიტარული მეცნიერებები. ქართული ლიტერატურა. 2022.

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1. მანანა კვაჭანტირაძე (რედაქტორი); ავტორები: მაია ჯალიაშვილი, ადა ნემსაძე, ნონა 
კუპრეიშვილი, ზოია ცხადაია, მანანა შამილიშვილი, მირანდა ტყეშელაშვილი, მანანა 
კვატაია, ლალი ავალიანი, გია არგანაშვილი.

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

1. 2022 წელს მომზადდა და გამოიცა ჟურნალ „კრიტიკის“ მე-17 ნომერი. ჟურნალი 
ჩვეულებრივ ეთმობა თანამედროვე ლიტერატურისა და ხელოვნების წარმოჩენას, 
მნიშვნელოვანი ამბებისა და ნაწარმოებების ანალიზს მხატვრული ლიტერატურისა და 
თარგმანის, კინოს, თეატრის, მხატვრობის, მუსიკის სფეროებში. წლევანდელ ნომერში 
დაბეჭდილია სტატიები გიორგი კაჭარავას, ნიკა ჯორჯანელის, ნინო სადღობელაშვილის, 
ზაირა არსენიშვილის, მაია ციციშვილის, გიო ლომიძის, ცოცნე ცხვედიანის, ეკატერინე 
ფავლენიშვილის, ნინო ქადაგიძის, ნინო ჟვანიას პროზისა და პოეზიის შესახებ 
(ავტორები: მაია ჯალიაშვილი, ნონა კუპრეიშვილი, ზოია ცხადაია, ადა ნემსაძე, გია 
არგანაშვილი). ხელოვნების რუბრიკით დაბეჭდილია დიმიტრი თუმანიშვილისა და 
ლელა ოჩიაურის წერილები. კრებულში ასევე მოთავსებულია ქართული ფუტურიზმის 
100 და დავით კლდიაშვილის 160 წლისთავისადმი მიძღვნილი პუბლიკაციები, 
რომლებიც ლალი ავალიანსა და ლევან გელაშვილის ეკუთვნით. ნომრის სტუმარია პოეტი 
ვახტანგ ჯავახაძე, რომელთან ინტერვიუსაც უძღვება მირანდა ტყეშელაშვილი. 
„კრიტიკის“ ახალ ნომერში ასევე მოთავსებულია თარგმანები, რომლებიც თარგმნეს და 
დასაბეჭდად მოამზადეს მანანა კვატაიამ და ქეთევან ჯიშიაშვილმა.   



3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით 
დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 

3.1. 

1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის 
დაწყებისა და დამთავრების წლები 

1. ახალი ტექსტოლოგიური კვლევები და გალაკტიონ ტაბიძის ცხოვრებისა და 
შემოქმედების მატიანე (ორენოვანი გამოცემა), #FR-21-964, 15.03.2022-15.03.2025

მიმართულება: საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები: 4. ქვემიმართულება: 4.3. 
საქართველოს ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია და ეროვნული იდენტობა; 
კატეგორია: 4.3.2 ცალკეული პერიოდისა და ეპოქის ისტორია

2. „კავკასიის საცენზურო კომიტეტი“ XIX საუკუნის საქართველოში და რუსეთის 
იმპერიული მმართველობის მექანიზმები, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 
ფონდი,  ქართული ფილოლოგია, საქართველოს ისტორია  - 2022-2025 წწ.. (FR-21-8335)

3. მხატვრული ტექსტი ლიტერატურულ მიმდინარეობათა კონტექსტში, 2022 
(საგამომცემლო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი SP-2-21-269) ISBN 978-9941-9682-6-6

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით) 

1.  მაია ნინიძე (ხელმძღვანელი); ნათია სიხარულიძე (კოორდინატორი); საბა მეტრეველი 
(ძირითადი შემსრულებელი); ლევან ბებურიშვილი (ძირითადი შემსრულებელი); 
თეიმურაზ დოიაშვილი (კონსულტანტი).

2. თამარ შარაბიძე (პროექტის ხელმძღვანელი), გოჩა კუჭუხიძე (ძირითადი 
შემსრულებელი), მანანა შამილიშვილი (ძირითადი შემსრულებელი), ანა დოლიძე 
(ძირითადი შემსრულებელი), დოდო ჭუმბურიძე (ძირითადი შემსრულებელი).

3. მაია ნაჭყებია (პროექტისა და წიგნის ავტორი), გაგა ლომიძე (რედაქტორი), ეკა ჩიკვაიძე 
(კოორდინატორი)

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული 
და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში ვაწარმოეთ მასალის შერჩევა, ანალიზი და 
მომზადება შემდეგი წყაროებიდან: „გალაკტიონოლოგიის“ 1-8 ტომები, გალაკტიონ 
ტაბიძის საარქივო გამოცემის 1-12 ტომები, გალაკტიონ ტაბიძის რვატომეული, მ. 
შელეგიას მიერ გამოცემული „გალაკტიონის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანის“ 
პირველი და გალაკტიონ ტაბიძის თხუთმეტტომეულის 1-3 ტომები. გარდა ამისა, 
შევადგინეთ და ვათარგმნინეთ მატიანის პირველი ნაწილი, დავწერეთ მომავალი 
მონოგრაფიის ოთხი თავი და სტატია უცხოენოვან რეფერირებად და ციტირებად 
ჟურნალში გასაგზავნად. შევქმენით ბლოგი: „მასალები გალაკტიონის მატიანისთვის“, 



YouTube არხი, რომელზეც ვტვირთავთ მოკლე ვიდეოლექციებს გაწეული მუშაობის 
შესახებ. 

2. პროექტზე მომუშავე ჯგუფი დაწვრილებით ეცნობა ეროვნულ არქივში დაცულ 
„კავკასიის საცენზურო კომიტეტის“  (ფონდი 480) მასალებს და მათი გამოყენებით 
სწავლობს საცენზურო კომიტეტის საქმიანობას ბეჭდვით საქმეში, დრამატურგიასა და 
თარგმანებთან მიმართებაში. მიზნად ისახავს ცენზურის მიერ დაწუნებული ტექსტების 
გამოქვეყნებას იმ ნიშნით, თუკი ეს ტექსტები თავისი მხატვრული მნიშვნელობით 
ღირებულია. 

3. წიგნი წარმოადგენს სტატიების კრებულს, არის 450-გვერდიანი ნაშრომი 
ილუსტრაციებით, გამოყენებული ლიტერატურის სიით და ვრცელი ინგლისური 
რეზიუმეთი. საგრანტოდ წარმოდგენილ ნაშრომში ძირითადად თავმოყრილია ბოლო 10 
წლის კვლევები, გაღრმავებული და გაფართოებულია კვლევის ობიექტი, გამოკვეთილია 
ქართული ბაროკოს ახალი ჟანრი _ ფიგურული პოეზია _ როგორც ზოგადად ევროპული 
ბაროკოსთვის დამახასიათებელი (მაგ. არჩილ მეორის ე.წ. „მბრუნავი ლექსი“, ვახტანგ 
მეორის „ათცხრამეტური“). ნაშრომში ქართული ლიტერატურათმცოდნეობისთვის 
უაღრესად მნიშვნელოვანი საკითხი, „ე.წ. აღორძინების პერიოდის“ (მე-16-მე-18 სს) 
ქართველი ავტორების: თეიმურაზ პირველის, ვახტანგ მეექვსეს, არჩილ მეორის და 
დავით გურამიშვილის თხზულებები განხილულია ევროპული ბაროკოს (ვიყენებთ ამ 
ტერმინს, ვინაიდან განვასხვავოთ ამერიკული ბაროკოსგან. ევროპულ ბაროკოში 
მოიაზრება როგორც დასავლეთევროპული, ისე სლავური ქვეყნების ბაროკოს 
ლიტერატურა) ლიტერატურის კონტექსტში, ასევე მიმოხილულია ცალკეული ევროპული 
ლიტერატურული ბაროკოს თავისებურებანი. ლიტერატურული ურთიერთობები 
წარმოდგენილია ქეთევან წამებულისადმი მიძღვნილი სლოვაკური პიესით („ქეთევანი, 
ქართველთა დედოფალი...“ (1701) და მოცემულია ამ თხზულების მრავალმხრივი 
ანალიზი. ეს თხზულება წიგნის ავტორმა მოიძია და იგი 1990 წლამდე ქართული 
სამეცნიერო და ფართოს საზოგადოებისთვის უცნობი იყო. პიესა სლოვაკური ბაროკოს 
ეპოქას განეკუთვნება. ნაშრომში ნაჩვენებია ბაროკოს თემებისა და მოტივების 
ტრანსფორმაცია რომანტიზმისა და მოდერნიზმის ეპოქებში (ნიკოლოზ ბარათაშვილი, 
გალაკტიონ ტაბიძე). წიგნში განხილული და შესწავლილია ფიგურული პოეზიის 
განვითარება ლიტერატურულ მიმდინარეობათა ჭრილში და მითითებული და ახსნილია 
(ავტორის მოსაზრებით) ბაროკოს ეპოქაში ფიგურული პოეზიის განსაკუთრებული 
პოპულარობის მიზეზი, ასევე ნაჩვენებია ფიგურული პოეზიის კიდევ ერთი ჟანრის , 
კონკრეტული პოეზიის ჩასახვისა და განვითარების ეტაპები.

მთავარი მეცნიერ-თანამშრომლები

მანანა კვაჭანტირაძე 

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით 



ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და 
ნომერი/ტომი ISSNის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. მანანა კვაჭანტირაძე, პერსონაჟთა ქცევის ფსიქოლოგიური მოტივაციები ვაჟა ფშაველას 
,,სტუმარ-მასპინძელში“: აღაზა. ჟურნ. ,,სჯანი“.  #23.  გვ. 49-60. თბილისი, თსუ 
გამომცემლობა, ISSN 1512 - 2514

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. სტატიაში გაანალიზებულია ვაჟა-ფშაველას პოემის, ,,სტუმარ-მასპინძლის“, ქალი 
პერსონაჟის, აღაზას, ქცევის ფსიქოლოგიური მოტივაციები. ზვიადაურის ბრძოლა 
აუცილებლად უნდა შეაფასოს პიროვნებამ და არა ბრბომ, რომლის აღქმაც  სტიქიურია და 
არ გააჩნია მორალური  ასპექტი.  ამ შეფასებას იძლევა აღაზას გლოვა. გლოვის ეს 
ვალდებულება აღაზას ქცევას ცხად მოტივაციას სძენს, აპელაცია გულთან ვაჟას 
ხელწერაა. ერთი მხრივ, ,,პანის“ ხელწერა, რომელიც ადამიანში გულს (ბუნებას) უფრო 
აღიარებს, ვიდრე გონებას, მეორე მხრივ კი ესაა ქრისტიანული მოძღვრების ,,გული“ – 
თანაგრძნობისა და სიყვარულის ორგანო. ვაჟა უფრო აკონკრეტებს ამ თანაგრძნობის  
ემოციურ საფუძველს: აღაზა წარმოსახვით  დგება ზვიადაურის ცოლის როლში. იგი ,,კაი 
ყმის“ მარადიული ცოლის სიმბოლურ ფუნქციას განასახიერებს პოემაში. საგულისხმოა, 
რომ ზვიადაურს იგი პირდაპირ კი არ მიმართავს, ანუ პირველ-მეორე პირში, როგორც ეს 
მოსალოდნელი იქნებოდა  უშუალო, ინტიმური დიალოგის შემთხვევაში, არამედ 
როგორც ,,სხვას“, ,,უცხოს“ - მესამე პირში, რაც მიანიშნებს, რომ ცოლის  რანგში  ტირილი 
მისთვის მხოლოდ როლია და არა რეალობა. 

ავტორის თხრობაში ასახული აზრობრივ-ასოციაციური და კომპოზიციური ბმები, 
ცხადია, არაშემთხვევითია  ისევე, როგორც ის, რომ  სასაფლაოდან გამოქცეულ 
აღაზაში სინდისის ხმა აღვიძებს არა ჯოყოლას, არამედ ძმის სახეს. სწორედ ძმა  
უფორიაქებს სინდისს, ეჭვქვეშ აყენებს მის ქალობას. 

ვაჟა ზედმეტად არ განადიდებს ჯოყოლას რომანტიკულ, ჰუმანურ ბუნებას  და 
პერსონაჟის ქცევის მეტი ფსიქოლოგიური დამაჯერებლობისათვის სხვა ხერხს 
მიმართავს, კერძოდ:   ზვიადაურისადმი ალხასტაისძეების ერთგულების 
მაგისტრალურ ხაზს   ჯოყოლასა და აღაზას შორის ანაწილებს. ჯოყოლას მიერ 
ზვიადაურის ვაჟკაცობის აღიარება და მის მიმართ მამაკაცური თანაგრძნობის 
გამოხატვა  ქალის (აღაზას) მეშვეობითა და აქტიური თანამონაწილეობით ხდება. 
სწორედ აღაზა  უწოდებს ზვიადაურს პირველად ,,კაი ყმას“;  აღაზასავე სიტყვით 
ეძლევა პირდაპირი შეფასება ზვიადაურის  მიმართ ჯოყოლაში აღძრულ მეგობრულ 
გრძნობას; სწორედ აღაზა გლოვობს ზვიადაურს, აღაზა პატრონობს ცხედარს,  
დაბოლოს, სწორედ აღაზა აღიარებს და შეფასებას აძლევს მომხდარს ფინალურ 
სცენაში. ის, რასაც ვაჟას გმირები აკეთებენ, პიროვნების  პირადი ტვირთი და 
პასუხისმგებლობაა. თემი, როგორც უმაღლესი ერთობა, ხელშეუხებელია –  ასეთია 
აღაზას სიკვდილისწინა აღიარების შინაარსი.  

მაია ნინიძე



6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

6.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი 
ISBN; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. ქეთევან ხითარიშვილი, ესმა მანია, მაია ჯანგიძე, ეთერ ქავთარაძე, მაია ნინიძე; გურამ 
რჩეულიშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანე; ISBN: ISBN 978-9941-8-4408-
9(PDF); თბილისი; მთაწმინდა; 179 გვ. (1563 ბმულით)

2. ქეთევან ხითარიშვილი, ესმა მანია, მაია ჯანგიძე, ეთერ ქავთარაძე, მაია ნინიძე; 
Chronology of Guram Rcheulisvili’s Life and Work; საერთაშორისო სტანდარტული კოდი 
ISBN 978-9941-8-4409-6(PDF); თბილისი, მთაწმინდა, 167 გვერდი (1568 ბმულით).

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. წიგნში თანმიმდევრულად არის წარმოდგენილი და ქრონოლოგიურად დალაგებული 
ყველა სახის ინფორმაცია, რაც შეეხება გურამ რჩეულიშვილის ცხოვრებასა და 
შემოქმედებას და დოკუმენტურად არის დადასტურებული. ამ წიგნსაც, ისევე როგორც 
ილია ჭავჭავაძისა და გრიგოლ ორბელიანის მატიანეებს, აქვს ჰიპერლინკებიანი PDF 
ფაილის ფორმა და არის ორშრიანი. მატიანის ძირითადი ტექსტი ქრონოლოგიური 
თანმიმდევრობით არის განლაგებული ციფრული დოკუმენტის ზედაპირზე, თითოეული 
ანოტაციის ბოლოს კი პატარა ისარია, რომელზე კურსორის დაჭერითაც იხსნება ქვედა 
შრე – სამეცნიერო აპარატი. ის, ძირითადად, სპეციალისტთა ინტერესებს ემსახურება და 
მოიცავს რუბრიკებს: „წყარო“, „დათარიღება“, „პირთა იდენტიფიკაცია“, „პირთა 
ანოტაციები“, „შენიშვნა“ და „ფოტო / დოკუმენტი“. ამათგან „წყარო“ ყველა ანოტაციასთან 
არის მითითებული, დანარჩენები კი – საჭიროების მიხედვით. ბმულის ბოლოს 
მოთავსებულ ასეთსავე ისარზე კურსორის დაჭერით მკითხველი ბრუნდება იმავე 
გვერდზე, რომელსაც კითხულობდა. 

2. წიგნის ინგლისურ ვერსიაში თანმიმდევრულად არის წარმოდგენილი და 
ქრონოლოგიურად დალაგებული ყველა სახის ინფორმაცია, რაც შეეხება გურამ 
რჩეულიშვილის ცხოვრებასა და შემოქმედებას და დოკუმენტურად არის 
დადასტურებული. ამ წიგნსაც, ისევე როგორც ილია ჭავჭავაძისა და გრიგოლ 
ორბელიანის მატიანეებს, აქვს ჰიპერლინკებიანი PDF ფაილის ფორმა და არის ორშრიანი. 
მატიანის ძირითადი ტექსტი ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით არის განლაგებული 
ციფრული დოკუმენტის ზედაპირზე, თითოეული ანოტაციის ბოლოს კი პატარა ისარია, 
რომელზე კურსორის დაჭერითაც იხსნება ქვედა შრე – სამეცნიერო აპარატი. ის, 
ძირითადად, სპეციალისტთა ინტერესებს ემსახურება და მოიცავს რუბრიკებს: „წყარო“, 
„დათარიღება“, „პირთა იდენტიფიკაცია“, „პირთა ანოტაციები“, „შენიშვნა“ და „ფოტო / 
დოკუმენტი“. ამათგან „წყარო“ ყველა ანოტაციასთან არის მითითებული, დანარჩენები კი 
– საჭიროების მიხედვით. ბმულის ბოლოს მოთავსებულ ასეთსავე ისარზე კურსორის 
დაჭერით მკითხველი ბრუნდება იმავე გვერდზე, რომელსაც კითხულობდა. 

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით 



ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და 
ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. მაია ნინიძე; ბიობიბლიოგრაფიული კვლევის ბონუსები და პარადოქსები; კვლევები 
გურამ რჩეულიშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანისათვის; ISBN 978-9941-
9747-6-2; თბილისი; გამომცემლობა „საჩინო“; 235 გვერდი.

2. მაია ნინიძე; გალაკტიონის ერთი ლექსის შემოქმედებითი ისტორია: კვლავ „ასპინძის“ 
გამო; გალაკტიონოლოგია; ISBN 978-9941-491-83; თბილისი; ლიტერატურის ინსტიტუტის 
გამომცემლობა; გვ. 256-268.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. სტატიაში ნაჩვენებია, რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ტექსტოლოგიურ კვლევებს 
მწერლის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანისათვის და წარმოდგენილია 
მაგალითები, როდესაც ასეთი კვლევების გარეშე მასალა ან უბრალოდ ვერ შევიდოდა 
მატიანეში, ან შეცდომაში შეიყვანდა მკითხველს.

2. სტატიაში საუბარია გალაკტიონ ტაბიძის ერთი ლექსის შესახებ, რომელიც სამი 
სხვადასხვა სათაურით არის ავტოგრაფებში წარმოდგენილი „გამახსენდები და ისევ ზღვა 
მომენატრება“, „ელეგია განშორებისა“ და „ასპინძა“. ავტოგრაფებზე გაკეთებული 
მინაწერებისა და ციფრების მეშვეობით დადგენილია თითოეული ვარიანტის დაწერის 
დრო და გამოთქმულია ვარაუდი ლექსის შინაარსის ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებით.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

8.1. საქართველოში 
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და 
ადგილი 

1. მაია ნინიძე; აღმოსავლეთ-დასავლეთის დიქოტომია ქართულ აზროვნებაში საბჭოთა 
პერიოდამდე და შემდეგ; შედარებითი ლიტერატურის XXIII მსოფლიო კონგრესი - 
მსოფლიო ლიტერატურის გადააზრება. გლობალური და ლოკალური, ცენტრალური და 
მარგინალური. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
საქართველო, თბილისი, 24-29 ივლისი.  

2. მაია ნინიძე; ციფრული ტექსტოლოგიის უახლოესი პერსპექტივები; არქივთმცოდნეობა, 
წყაროთმცოდნეობა - ტენდენციები და გამოწვევები - VI, საქართველოს ეროვნული 
არქივი; სექტემბერი, თბილისი.  

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

1. მოხსენებაში საუბარია იმის შესახებ, თუ რა მოიაზრებოდა დიქოტომიაში 
„აღმოსავლეთი-დასავლეთი“ საქართველოში ისტორიის სხვადასხვა ეტაპზე და ცალ-
ცალკე არის გაანალიზებული ამ დიქოტომიის საფუძვლები. მაგალითად, საბჭოთა 
პერიოდში სიტყვა „დასავლეთში“ მოიაზრებოდა ამერიკის შეერთებული შტატები და 



ევროპის განვითარებული ქვეყნები. საბჭოთა კავშირისა და დასავლეთის 
დასაპირისპირებლად ასევე იყენებდნენ ნაცვალსახელებს „ჩვენ“ და „ისინი“ და 
ზმნიზედებს „აქ“ და „იქ“.

2. მოხსენებაში საუბარია იმის შესახებ, თუ რა სიახლეებია ტექსტოლოგიაში ციფრული 
ტექნოლოგიების გამოყენების კუთხით მსოფლიოში და რა პერსპექტივები აქვს 
საქართველოს. საუბარია იმ გამოცდილებაზე, რომელიც დაგროვდა უკანასკნელ წლებში 
და შემუშავებულია ახალი მიდგომები. ტექსტოლოგიის, გამოცემათმცოდნეობისა და 
ციფრული ჰუმანიტარიის ასოციაციის მხარდაჭერით იქმნება სპეციალური 
კომპიუტერული პროგრამა გალაკტიონ ტაბიძის ტექსტების დათარიღებისათვის, 
რომლის მოდელის გამოყენებაც შესაძლებელი იქნება სხვა ავტორთა ტექსტების 
დათარიღებისა და ატრიბუციისათვის. 

მაია   ჯალიაშვილი

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და 
ნომერი/ტომი ISSNის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. მაია ჯალიაშვილი, „რომანი-აპოკრიფი“, ჟურნ. „კრიტიკა“, N17; ISSN; 0206-5746, 
თბილისი, შოთა რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის ინსტიტუტის 
გამომცემლობა, გვ. 3-18

2. მაია ჯალიაშვილი, „სიცოცხლის მარადისობა“; ჟურნ. „კრიტიკა“, N 17, ჟურნ. 
„კრიტიკა“, N 17; ISSN; 0206-5746, თბილისი, შოთა რუსთაველის სახელობის 
ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა, გვ. 67-74.

3. მაია ჯალიაშვილი, შიშისა და ცოდვის პირისპირ (ზურაბ კანდელაკის რომანზე 
„უძრავი ქარი“); 10 ნოემბერი, „მასწავლებელი“.

4.  მაია ჯალიაშვილი, ნესტან-დარეჯანის გულის სამართალი, 5 აგვისტო, 
„მასწავლებელი“;

5. მაია ჯალიაშვილი, ფანტასმაგორიული ვარიაციები (პეტერ შტამის რომანზე 
„სამყაროს მშვიდი გულგრილობა“), 29 ივნისი, „მასწავლებელი“;  

6. მაია ჯალიაშვილი, გამქრალი სიყვარულის აკორდები, 14 აპრილი, „მასწავლებელი“;
7. მაია ჯალიაშვილი, მეტერლინკი და ვაჟა-ფშაველა, 5 აპრილი, „მასწავლებელი“;
8. მაია ჯალიაშვილი, თანამედროვე ქართული დისტოპია, 31 მარტი, „მასწავლებელი“;
9. მაია ჯალიაშვილი, როგორ ვასწავლოთ აკაკი წერეთლის „ქებათა ქება“ 

ღირებულებათა კონტექსტში, 21 თებერვალი, „მასწავლებელი“;
10. მაია ჯალიაშვილი, პოეტის ოდისეა (ირმა შიოლაშვილის პოეზია); 28 თებერვალი, 

„მასწავლებელი“.
 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. სტატიაში „რომანი-აპოკრიფი“ გაანალიზებულია თანამედროვე ქართველი მწერლის, 
გიორგი კაჭარავას რომანი „პილატე პონტოელი და კაიაფა“, რომელშიც 
სახარებისეული პარადიგმები გამოყენებულია თანამედროვეობის უმწვავესი 



პრობლემების, კერძოდ, გაუცხოების, მარტოსულობის, პოლიტიკური ინტრიგების, 
საზოგადოების ფარისევლობის წარმოსაჩენად. მწერალი სახარებისეულ პერსონაჟებს  
ხატავს ახალი ინტერპრეტაციული მოდელებით, ქმნის იმგვარ ქრონოტოპს, 
რომელშიც პროტაგონისტთა ტრადიციული სახეები განსხვავებულ სიმბოლურ-
ალეგორიულ მნიშვნელობას იძენენ. 

2. სტატიაში „სიცოცხლის მარადისობა“ გაანალიზებულია თანამედროვე ემიგრანტი 
მწერლის,  მაია ციციშვილის მოთხრობათა პრობლემატიკა (კრებული „ათას ერთი 
დილა“). ავტორი ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, თუ რატომ ქრება იდეალები 
სამყაროდან, რა ამძაფრებს ჰუმანიზმის კრიზისს,    რა უჩლუნგებს ადამიანს 
სინათლისა და სიბნელის, სიკეთისა და ბოროტების, ჭეშმარიტ და ყალბ 
ღირებულებათა გარჩევის უნარს,  სად ქრება სიყვარული და რატომ უცხოვდებიან 
ადამიანები ერთმანეთისაგან. მწერალი ტრადიციული და ნოვაციური ნარატიული 
სტრატეგიების გამოყენებით წარმოაჩენს იმ ეგზისტენციალურ პრობლემებს, 
რომლებიც აწუხებს თანამედროვე ადამიანს.  მოთხრობებში არის  მნიშვნელოვანი 
კითხვები და მათზე პასუხების ძიება იმისთვის, რომ  მკითხველმა  საკუთარი თავი 
და სამყარო შეიმეცნოს.

3. სტატიაში „შიშისა და ცოდვის პირისპირ“ გაანალიზებულია  ზურაბ კანდელაკის 
რომანი „უძრავი ქარი“. ქართული მწერლობის მოზაიკურ სივრცეში გამორჩეულია 
ზურაბ კანდელაკის შემოქმედება, რომელიც ირეკლავს იმ მარადიულ 
ღირებულებებს, რომლებიც ყოფიერების არსს გამოხატავენ. იგი თავისი 
რადიოპიესებით, მოთხრობებით, რომანებით ხატავს თანამედროვე სამყაროში 
გაუცხოებული ადამიანის ცხოვრების ტრაგიზმს. ყურადღებას იქცევს ავტორის 
თავისებური ხელწერა და ესთეტიკა, ორიგინალური სტილური ძიებები, 
ეგზისტენციალური პრობლემატიკის ყოფითსა თუ ფილოსოფიურ ჭრილში 
წარმოჩენა. მისი რომანი „უძრავი ქარი“ მეოცე საუკუნის საქართველოს პოლიტიკურ, 
სოციალურ თუ კულტურულ ცხოვრებაში მომხდარ კატაკლიზმებს ირეკლავს. 
მწერლისეული დარღვეული თხრობა, ეპიზოდთა ხატვის ფრაგმენტულობა, 
ლირიკულ და ასოციაციურ ნაკადთა სიჭარბე ქმნის რეალობის ფანტასმაგორიულ 
განცდას. მისი პერსონაჟები კონკრეტული ეპოქის (მეოცე საუკუნის 90-იანი წლებიდან 
დღემდე) შვილები არიან, იმავდროულად, მათ თავგადასავალში ნებისმიერი დროის 
ადამიანის ტკივილები იხატება.

4. სტატიაში „ნესტან-დარეჯანის გულის სამართალი“  გაანალიზებულია 
„ვეფხისტყაოსნის“ პროტაგონისტის,  ნესტან-დარეჯანის, ხასიათის რაობისა და მისი 
ქცევის მამოძრავებელი „გულის სამართლის“ არსი.  გაღვიძებული, სულიერი 
განვითარების გზაზე დამდგარი  ადამიანის გულში  ღმერთი შემოდის. ამიტომ 
გულის სამართალს რომ მიჰყვე, ისეთი ზნესრული უნდა იყო, როგორიც ნესტან-
დარეჯანია. ის ხედავს, რომ  წუთისოფელი, ბედისწერა უპირისპირდება ღვთაებრივ 
კანონებს. ნესტანის, როგორც ღვთაებრივი საწყისის,  სინათლის გამოსახსნელად 
თითქოს კოსმოსის ყველა კეთილი ძალა ერთიანდება (ავთანდილი, თინათინი, 



ფრიდონი, ასმათი, მზე, მთვარე და ვარსკვლავები), რადგან ის „მართალია“. სწორედ 
მისი გამოხსნით კიდევ ერთხელ ზეიმობს სიცოცხლის კანონი: „ბოროტსა სძლია 
კეთილმან, არსება მისი გრძელია“. სიყვარულის მისტერია კი გრძელდება. პოემის 
ფინალი დასტურია „გულის სამართლის“, ე.ი. „ღვთის სამართლის“ ყოველივეზე 
აღმატებულობისა.

5. სტატიაში „ფანტასმაგორიული ვარიაციები (პეტერ შტამის რომანზე „სამყაროს 
მშვიდი გულგრილობა“) გაანალიზებულია თანამედროვე შვეიცარიელი მწერლის, 
პეტერ შტამის, რომანი „სამყაროს მშვიდი გულგრილობა“. ადამიანი ქმნის თავის ბედს 
თუ უჩინარი შემოქმედის მიერ ყველაფერი წინასწარ განზრახულია, როლები 
გადანაწილებულია, როგორც შექსპირი იტყოდა და მხოლოდ ის არის საფიქრალი, 
როგორ შეასრულებ. მწერალი  ცხოვრებას წარმოაჩენს, როგორც ერთგვარ არტისტულ 
თამაშს, რომლის მონაწილენი  ცდილობენ ამ გზით ჩასწვდნენ  სიცოცხლის 
საიდუმლოს, არსებობის აზრსა და მიზანს. რომანის სათაურშივე გამოიტანა 
მწერალმა მთავარი საფიქრალი, თუ რას წარმოადგენს ადამიანი სამყაროსთვის. თუ ამ 
პერსპექტივას არ დავივიწყებთ, მაშინ უფრო იოლად გავიკვლევთ გზას საკუთარი 
თავის შემეცნების გზაზე.   სემუელ ბეკეტის სტრიქონებიც, რომლებიც რომანს აქვს 
ეპიგრაფად წამძღვარებული, მკითხველს კიდევ ერთხელ შეახსენებს, როგორ უნდა 
გასცდეს ადამიანი არსებობის ვიწრო ჩარჩოებს და მარადისობის გადასახედიდან 
შეაფასოს საკუთარი ცხოვრება.

6. სტატიაში „გამქრალი სიყვარულის აკორდები“ გაანალიზებულია თანამედროვე 
ავსტრიელი მწერლის, ლაურა ფროიდენთალერის,  რომანი „მოჩვენებათა ამბავი“. 
მწერალი  ადამიანის სულის ურთულეს, ბნელსა და ამოუცნობ  ლაბირინთებში  
მიგვიძღვება. მისთვის არიადნეს გორგალი   წარმოსახვა და სიტყვაა.  იგი თავისი 
ფსიქოლოგიური რომანით ცდილობს გაერკვეს, რა ემართება ადამიანს, როდესაც 
იდენტობის განმსაზღვრელ ღირებულებებში ეჭვი შეეპარება, როდესაც საყრდენებს  
კარგავს და  ამ ქაოსურ, აბსურდულ სამყაროში მობორიალე ატომად იქცევა.  ლაურა 
ფროიდენთალერი  კარგად ხატავს, რა აქცევს ადამიანს მარტოსულად, რატომ ვერ 
ახერხებს უმწეობის გადალახვას, როგორ იქცევა გარემო უდაბნოდ, როგორ იპყრობს 
ყველასა და ყოველივესგან გაუცხოების განცდა.   

7. სტატიაში „მეტერლინკი და ვაჟა-ფშაველა“ გაანალიზებულია ამ ორი მწერლის 
შემოქმედებთი ნათესაობის ამსახველი ასპექტები. ბელგიელი სიმბოლისტი მწერლის, 
მორის მეტერლინკის, შემოქმედებაში გამორჩეულია მხატვრულ-დოკუმენტური 
ნაშრომი „ყვავილთა სიბრძნე“, რომელიც ენათესავება ვაჟა-ფშაველას პოეტურ-
ესთეტიკურ მსოფლმხედველობას. „ლურჯი ფრინველის“ ავტორის 
დამოკიდებულება ბუნებასთან ისეთივე მგრძნობიარე და   მითოპოეტურია, 
როგორიც ვაჟასი, რომლის ალტერ-ეგოები, ლექსთა ლირიკული გმირები თუ პროზის 
პერსონაჟები, დიალოგს მართავენ ბუნებასთან და ამ  გზით საკუთარ თავსა თუ 
სამყაროს შეიმეცნებენ. ორივე მწერალთან ეგზისტენციალურ პრობლემათა ჭრილში 
წარმოჩნდება ბუნების სატკივარი, საკუთარი არსებობის საზრისის ძიება. 



მეტერლინკი და ვაჟა-ფშაველა სიღრმისეულად გამოხატავენ ბუნების სწრაფვას 
შეუცნობლისკენ, ბედისწერის საზღვრების გადალახვის წყურვილს, მათ 
დაუმორჩილებლობასა და პროტესტს.

8. სტატიაში „თანამედროვე ქართული დისტოპია“ გაანალიზებულია თანამედროვე 
ქართული დისტოპია. თანამედროვე რომანი გამოირჩევა თემატური თუ ჟანრობრივი 
მრავალფეროვნებით, ძიებებით. სოციალურ, ფილოსოფიურ, პოლიტიკურ 
პრობლემებს ავტორები ანტიუტოპიით, და მისი უფრო გამძაფრებული ფორმით, 
დისტოპიითაც გამოხატავენ, მაგალითად, ლაშა ასათიანის „ხვალის ქრონიკები“, ჯაბა 
ზარქუას „მკითხველი უნდა მოკვდეს“ და სხვ. ამ ტიპის რომანებს შორისაა დიმიტრი 
უჩანეიშვილის „კოშკი“, რომლის გამოგონილ  სულიერ-მატერიალური სივრცეებში 
მოგზაურობისას მკითხველი კიდევ ერთხელ დაფიქრდება ადამიანური არსებობის 
აზრსა და მიზანზე. ეს არის ფილოსოფიურ-იგავური ნაწარმოები, რომელშიც 
მწერალი რელიგიურ, ფილოსოფიურ და, ზოგადად, კულტურის სიმბოლოებსა და 
პარადიგმებს იყენებს თავისი სათქმელის მკითხველამდე მისატანად. 

9. სტატიაში „როგორ ვასწავლოთ აკაკი წერეთლის „ქებათა ქება“ ღირებულებათა 
კონტექსტში“ წარმოჩენილია ამ ცნობილი ლექსიის გააზრების გზები.  აკაკი 
წერეთელი თავისი შემოქმედებით სამყაროს (წუთისოფლის) თავისებურ მოდელს 
ქმნის, რომელშიც განსაზღვრავს ადამიანის დანიშნულებას, არსებობის აზრსა და 
მიზანს. აკაკის „ქებათა ქების“ სწავლებისა და განხილვისას კარგი იქნება, თუ  
მასწავლებელი გააქტიურებს  ღირებულებათა (ფასეულობათა) კონტექსტს, 
თავიდანვე დასვამს კითხვებს და გამართავს დისკუსიას: რა ღირებულებები, 
ფასეულობები აქვს თანამედროვე ადამიანს? (მათ შორის, მასწავლებელს, მოსწავლეს 
და სხვ.). რომელია მარადიული და წარმავალი ღირებულებები, რა განსხვავებაა მათ 
შორის? დროთა განმავლობაში იცვლება თუ არა ღირებულებები? ამ კითხვებზე 
პასუხისას მოსწავლეებს შეეძლებათ მოიხმონ მაგალითები ქართული და მსოფლიო 
ლიტერატურიდან, გაიხსენონ კონკრეტულ პერსონაჟთა ქცევა და შექმნან ერთგვარი 
მოდელები. პოეტის აზრით, რა ღირებულებებით ცხოვრობენ მისი თანამედროვენი 
(შეიცვალა თუ არა კარგი ყმის ქცევის მოდელები).

10. სტატიაში „პოეტის ოდისეა“ გაანალიზებულია  ირმა შიოლაშვილის პოეზია. მის 
ლექსებში წარმოჩნდება „კულტურული შოკის“ ყველა ეტაპი, რომლებიც ემიგრანტმა 
შეიძლება განიცადოს. ქართული ენა მისთვის, როგორც ჰაიდეგერი ამბობს, 
ყოფიერების  ის სახლია, რომელიც მას სამყაროსთან ურთიერთობაში ეხმარება. 
თავისი ლექსებით უბრუნდება ის მშობლიურ ფესვებს, აქედან იღებს მასაზრდოებელ 
ენერგიას.   მის პოეზიაში წარმოჩნდება ეგზისტენციალური თემები, არსებობის 
საზრისის ძიება. ევროპული კულტურული ტრადიცია ის ნაყოფიერი  წყაროა, 
რომლითაც მისი პოეზია საზრდოობს. მისი ლექსის ლირიკული გმირი უცხო  
კულტურასთან ზიარების „თაფლობის თვეს“  იხანგრძლივებს, რათა სულს 
აღმოჩენების სიხარული არ მოაკლოს.  პოეტი თავის დარდსა და  ბედნიერებას, 
წარსულის ტრავმებსა თუ აწმყოში განცდილ ტკივილს  ტროპულ სახეებში 



აქარაგმებს. მისი ლექსები პალიმფსესტურია და სხვადასხვა მხატვრული კოდით 
დატვირთული. ეს მის პოეზიას ქვეტექსტურობას მატებს. ალუზიების გზით ერთი 
კონკრეტული ლექსის ჩარჩოები ფართოვდება, ირღვევა და კერძო ტკივილი 
ზოგადსაკაცობრიო მნიშვნელობას იძენს. 

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

8.1. საქართველოში 
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და 
ადგილი 

1. მაია ჯალიაშვილი, „კლასიკური პარადიგმის ვარიაცია ახალ კონტექსტში“, 
შედარებითი ლიტერატურის XXIII მსოფლიო კონგრესი - მსოფლიო ლიტერატურის 
გადააზრება. გლობალური და ლოკალური, ცენტრალური და მარგინალური. ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, 
თბილისი, 24-29 ივლისი.

2. მაია ჯალიაშვილი, „პოეტის ბედისწერა-გივი გეგეჭკორის პოეზიის ესთეტიკა“; 26-27 
ოქტომბერი, თბილისი,  შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი; „ლექსმცოდნეობის კონფერენცია - XIV“ (მიეძღვნა გივი გეგეჭკორის 
შემოქმედებას);  

3. მაია ჯალიაშვილი, „ვაჟა-ფშაველა და მორის მეტერლინკი  ბუნების კონტექსტის 
ჭრილში“, 28 ნოემბერი, „ვაჟა-ფშაველა 160 _ თანამედროვე ინტერპრეტაციათა ცდანი“. 
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 

4. მაია ჯალიაშვილი, აჩრდილის მითოპოეტური კონცეპტი (ილია ჭავჭავაძის 
„აჩრდილის“ მიხედვით). 15  დეკემბერი, "მე-19 საუკუნე _ ეპოქათა მიჯნა"; ივანე 
ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

5. მაია ჯალიაშვილი, „სიმულაციური მიკროსამყარო“. სემიოტიკის მე-12 სამეცნიერო 
კონფერენცია, ციფრული ეპოქა და სემიოტიკა, 17-18 დეკემბერი, ქართულ-ამერიკული 
უნივერსიტეტი; სემიოტიკის კვლევითი ცენტრი. 

6. მაია ჯალიაშვილი, ბიბლიური პარადიგმები ახალ კონტექსტში. კონფერენცია „ენა და 
კულტურა“, 3 დეკემბერი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი. 

დარეჯან მენაბდე

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და 
ნომერი/ტომი ISSNის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. დარეჯან მენაბდე. „ვეფხისტყაოსნის“ ნავროცკისეული თარგმანის გამოქვეყნების 
გამო. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, უკრაინისტიკის ინსტიტუტისა და  
ტარას შევჩენკოს სახელობის კიევის ნაციონალური უნივერსიტეტის ფილოლოგიის 



ინსტიტუტის ლიტერატურის თეორიის, კომპარატივისტიკისა და ლიტერატურული 
შემოქმედების კათედრის სამეცნიერო  შრომები.  XVIII. თბილისი: ივ. ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. გვ. 18-30. ISSN 
1512-1925

2. დარეჯან მენაბდე. ქართული სამოგზაურო ლიტერატურის ევროპული ვექტორები 
(XIX ს.). ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო 
კონფერენციის -„ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - IV“ 
- მასალები. (იბეჭდება)

3. დარეჯან მენაბდე. ქართული სამოგზაურო ლიტერატურის კავკასიური დისკურსი. 
საქართველოს უნივერსიტეტი. I საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 
(გადაცემულია დასაბეჭდად).

2. ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. სტატიაში მიმოხილულია „ვეფხისტყაოსნის“ უკრაინულ ენაზე შესრულებული 
თარგმანები და გამოცემები. ყურადღება გამახვილებულია ტექსტის მთარგმნელებზე, 
ძირითადად, უკრაინულ ენაზე ო. ნავროცკის მიერ შესრულებულ „ვეფხისტყაოსნის“ 
პირველ თარგმანსა და ამ თარგმანის ხელნაწერის ფოტოპირის ტექსტოლოგიურ 
ანალიზზე.

2. სტატიაში განხილულია XIX საუკუნის 60-70-იან წლებში დაწერილი ტექსტები, 
რომლებშიც ევროპის ქვეყნებში მოგზაურობებია აღწერილი: პეტრე ნაკაშიძის „სამგზავრო 
წერილები“ – 1863 (პოლონეთი), გიორგი ერისთავის „ჩემი მოგზაურობა ევროპაში“ – 1862 
(თურქეთი, ავსტრია, გერმანია, საფრანგეთი, ინგლისი, შვეიცარია, იტალია), ნიკო 
ნიკოლაძის „სხვათა შორის“ – 1873 (საფრანგეთი).

3. ქართული სამოგზაურო ლიტერატურის კავკასიური დისკურსის კვლევამ, მასალის 
მოპოვება-კლასიფიკაციამ მრავალფეროვანი სურათი წარმოაჩინა ჩრდილოკავკასიელი 
ხალხების ყოფის, ტრადიციების, ზნე-ჩვეულებების, ქალაქებისა და დასახლებული 
პუნქტებისა და სხვ. სტატიაში განხილულია გაბრიელ რატიშვილის („მცირედი რაიმე 
მოთხრობა როსიისა“), ნიკოლოზ ონიკაშვილის („მოგზაურობა თბილისიდან 
პეტერბურგამდე“), თეიმურაზ ბაგრატიონის („სპარსული დღიურები“, „მოგზაურობა 
ტფილისიდამ პეტერბურღამდის“) ტექსტები, აგრეთვე, პეტერბურგში სამსახურებრივი 
მივლინებით გაგზავნილი გრიგოლ ორბელიანის თხზულება („მგზავრობა ჩემი 
ტფილისიდამ პეტერბუღამდის“), რომელშიც განსაკუთრებული დაკვირვებითა და 
ცოდნით არის აღწერილი ყაბარდოელთა ყოფა-ცხოვრება და ტრადიციები.

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

7.3. სტატიები 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო 
კოდი DOI; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; 
გვერდების რაოდენობა 



1. Darejan Menabde. Teimuraz Batonishvili. The Christian-Muslim Relations: 1500-1900 
(CMR1900).
University of Birmingham, United Kingdom. (იბეჭდება)

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. სტატიაში განხილულია თეიმურაზ ბაგრატიონის (1782-1846) სამოგზაურო ჟანრის 
თხზულება „სპარსული დღიურები“, რომელიც ავტორს სპარსეთში ყოფნისას დაუწერია. 
ტექსტში მოთხრობილია 1803-1804 წლების ამბები. სავარაუდოდ თხზულება დაწერილი 
უნდა იყოს 1803-1810 წლებში. „დღიურებში“ მკაფიოდ ჩანს თეიმურაზის, ქრისტიანულ 
ტრადიციებზე აღზრდილი მოღვაწის, დამოკიდებულება მუსლიმური ქვეყნისა და 
მოსახლეობის მიმართ. ნაწარმოებში ნაჩვენები ქართულ-სპარსული ურთიერთობები 
იმავდროულად ასახავს ქრისტიანთა და მუსლიმთა იმდროინდელ 
ურთიერთდამოკიდებულებას. ნაშრომს ახლავს სათანადო ბიბლიოგრაფიული 
მონაცემები.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

8.1. საქართველოში 
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და 
ადგილი 

1. დარეჯან მენაბდე. ქართული სამოგზაურო ლიტერატურის კავკასიური დისკურსი. 
საქართველოს უნივერსიტეტი. თ. ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი. I 
საერთაშორისო კონფერენცია „საქართველო და კავკასია – წარსული, აწმყო, მომავალი“. 
26-27. XI. თბილისი.

2. დარეჯან მენაბდე. ქართული სამოგზაურო ლიტერატურის ევროპული ვექტორები (XIX 
ს.).  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო კონფერენცია –„ჰუმანიტარული 
მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - IV“. 2-4.XII. ბათუმი.

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

1. ქართული სამოგზაურო ლიტერატურის კავკასიური დისკურსის კვლევამ, მასალის 
მოპოვება-კლასიფიკაციამ მრავალფეროვანი სურათი წარმოაჩინა ჩრდილოკავკასიელი 
ხალხების ყოფის, ტრადიციების, ზნე-ჩვეულებების, ქალაქებისა და დასახლებული 
პუნქტებისა და სხვ. სტატიაში განხილულია გაბრიელ რატიშვილის („მცირედი რაიმე 
მოთხრობა როსიისა“), ნიკოლოზ ონიკაშვილის („მოგზაურობა თბილისიდან 
პეტერბურგამდე“), თეიმურაზ ბაგრატიონის („სპარსული დღიურები“, „მოგზაურობა 
ტფილისიდამ პეტერბურღამდის“) ტექსტები, აგრეთვე, პეტერბურგში სამსახურებრივი 
მივლინებით გაგზავნილი გრიგოლ ორბელიანის თხზულება („მგზავრობა ჩემი 
ტფილისიდამ პეტერბუღამდის“), რომელშიც განსაკუთრებული დაკვირვებითა და 
ცოდნით არის აღწერილი ყაბარდოელთა ყოფა-ცხოვრება და ტრადიციები.



უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლები

გოჩა  კუჭუხიძე

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო 
კოდი DOI (არსებობის შემთხვევაში); ჟურნალის/კრებულის დასახელება და 
ნომერი/ტომი; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და 
ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა  

1. გოჩა კუჭიხიძე, გიორგი ლეონიძის „რემინისცენციები“ (ერთი ლექსის ანალიზი), 
„ლიტერატურული ძიებანი“,  ISSN 0235-3776 (იბეჭდება).

2. გოჩა კუჭუხიძე, ვაჟა-ფშაველას ლექსი “ნიკოლოზ ბარათაშვილის ნეშტს“ (ერთი 
ტექსტოლოგიური საკითხი); ვაჟა-ფშაველასადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კრებული - 
„ვაჟა-ფშაველა 160, თანამედროვე ინტერპრეტაციათა ცდა“; ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ISSN 978-9941-13-2360 (იბეჭდება). 

3. გოჩა კუჭუხიძე, დედა ღვთაება დემეტრე და ქართული წარმართული კოსმოგონიის 
ზოგიერთი საკითხი, სამეცნიერო კრებული „წყაროთმცოდნეობა“, ისტორიისა და 
ეთნოლოგიის ინსტიტუტი; ISSN 1987-9563 (იბეჭდება).

4. გოჩა კუჭუხიძე, რენესანსის საწყისებთან (წერილი პირველი); “გელათის მეცნიერებათა 
აკადემიის ჟურნალი“, 1, ISSN 1512-1593 (იბეჭდება). 

5. გოჩა კუჭუხიძე, მარადიული წიგნი, შესავალი წერილი ფირდოუსის შაჰნამეს 
ცხრატომეულზე, მთარგმნელი ბელა შალვაშვილი (წიგნის გამოდის საქართველოს 
კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით), თბილისი (იბეჭდება).

6. გოჩა კუჭუხიძე, უილიამ შექსპირი, უილიამ ბლეიკი და ემილი დიკინსონი ახალ 
ქართულ თარგმანებში, შესავალი წერილი ოთარ ცისკაძის მიერ თარგმნილ წიგნზე - 
უილიამ შექსპირი, უილიამ ბლეიკი, ემილი დიკინსონი (წიგნის გამოდის საქართველოს 
კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ხელშეწყობით), თბილისი (იბეჭდება).

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. სტატიაში განხილული გიორგი ლეონიძის ლექსი „რემინსციენციები“; ხსენებულ 
ლექსში, როგორც მისი სათაურიც ცხადჰყოფს, პოეტი ამა თუ იმ ნაწარმოებზე მიანიშნებს; 
სტატიაში ნაჩვენებია, რომ გიორგი ლეონიძე ერთ შემთხვევაში აკაკი წერეთლის ლექს 
„ჭაღარაზე“ აკეთებს ალუზიას, სხვა შემთხვევებში კი ადრინდელ დაწერილ თავის 



ლექსებზეა მინიშნებები; სტატიაში ზუსტად არის ნაჩვენები, თუ რომელ საკუთარ 
ლექსებზეა აკეთებს გიორგი ლეონიძე ალუზიებს.

2. სტატიაში გამოთქმულია მოსაზრება, რომ ვაჟა-ფშაველას მიერ ნიკოლოზ 
ბარათაშვილისადმი მიძღვნილი ლექსის (“ნიკოლოზ ბარათაშვილის ნეშტს“) ერთი 
სტროფი იმგვარი სახით არაა შემონახული, როგორადაც პოეტმა თავდაპირველად დაწერა 
და იგი ამა თუ იმ მიზეზის გამო შემდგომ, შესაძლოა, რედაქციაში მომუშავე რომელიმე 
პირის მიერ იყოს გადაკეთებული. ხსენებული ლექსის ხელნაწერი შემორჩენილი არ არის, 
იგი პირველად  1893 წელს გაზეთ „ივერიაში“ გამოქვეყნდა და წლების განმავლობაში 
თითქმის უცვლელი სახით იბეჭდებოდა. 

ლექსის ერთ-ერთი სტროფის თანახმად, ვაჟა-ფშაველა ამბობს,  რომ ქედები მწარე 
ფიქრებს მიეცნენ და შემდეგ ამ ქედებს მოიხსენიებს სიტყვებით: „ამწვანებულნი 
მწვანედა“ („ქედებმა თავი იდრიკეს, / ფიქრით მოიცვნენ მწარითა, /ამწვანებულნი 
მწვანედა, / განათლებულნი მთვარითა“). სიტყვები _ „ამწვანებულნი მწვანედა“ 
არაერთგვაროვნად შეიძლება იქნას განმარტებული, მაგრამ მათი წყობა უპირველესად 
მაინც ტავტოლოგიის შთაბეჭდილებას ტოვებს; ტავტოლოგიის დაშვება კი (თუ მას რაიმე 
სახის მხატვრული დატვირთვა არა აქვს) ისეთი რანგის პოეტისგან, როგორიც ვაჟა-
ფშაველაა, ყოვლად წარმოუდგენელია. ქართულ ენაში სიტყვა „მწვანე“ აღნიშნავს 
კონკრეტულ ფერსაც და მისი ერთ-ერთი ტროპული მნიშვნელობა არის „მცენარე“ 
(ცხადია, მწვანე ფერის მცენარე იგულისხმება); სტატიაში გამოთქმულია მოსაზრება, რომ 
ვაჟა-ფშაველას სიტყვა „მწვანე“ „მცენარის“ მნიშვნელობით აქვს ნახმარი და რომ ტექსტის 
თავდაპირველ ვარიანტში სიტყვები ოდნავ განსხვავებული ფორმით ეწერა და ჟღერდა 
ასე: „ამწვანებულნი მწვანითა“. ამასთან, ვვარაუდობთ, რომ ამ ტაეპის რამდენიმე სიტყვა, 
შესაძლოა, მოთხრობით ბრუნვაში უნდა იდგეს, რაც ლექსის ხსენებული სტროფის ბოლო 
წინადადებას გამოკვეთილად ანიჭებს ისეთ შინაარს, რომლის თანახმად, მწვანე 
მცენარეებით მოსილმა და მთვარის შუქით განათებულმა ქედებმა ნიკოლოზ 
ბარათაშვილის ნეშტის წინაშე მწუხარედ თავი მოიდრიკეს (ჩვენი აზრით, ტექსტი უნდა 
დადგინდეს ასე: „ქედებმა თავი იდრიკეს, / ფიქრით მოიცვნენ მწარითა, / ამწვანებულთა 
მწვანითა, / განათლებულთა მთვარითა“.  აღსანიშნავია, რომ ასეთი ცვლილებების შემდეგ 
სტროფში ალიტერაცია მატულობს და ტექსტი უფრო ექსპრესიული ხდება. 

3. ჩვენი აზრით, მსოფლიოში ცნობილი ღვთაება დემეტრას (Demeter -ის) სახელი 
პროტო-ინდო-ევროპული *dyeu- და *mater- ძირებიდან მომდინარეობს (*mater- ძირიდან 
მომდინარეობის აზრი ცნობილია მეცნიერებაში) და მისი თავდაპირველი მნიშვნელობა 
იყო დედა ღვთაება მშობელი.

ქართველურში პიე *dyeu-  ძირიდან უნდა იყოს გადმოსული სვანური დე-სა და 
დიუო- ძირის მსგავსი ფორმა დეა (დია...), რომლიდანაც შემდეგ სიტყვა დედა ჩანს 
მიღებული; პიე *mater ძირიდან განვითარებულს ჰგავს ფორმა მატერ-ი (მეტერ-ი), 
რომელიც, ვფიქრობთ, ქართველურში კარგად ცნობილი სიტყვა იყო და თავდაპირველად, 
ასევე, „მშობელს“ ნიშნავდა და შემდეგ კი მიწის მნიშვნელობა მიიღო.

*mater- ძირიდან გამოსულმა სიტყვებმა ინგლისურსა და სხვა ინდო-ევროპულ 
ენებში დედის სემანტიკა ერთ-ერთი ენის ზეგავლენით, შესაძლოა, მოგვიანებით შეიძინა.

 სიტყვა სკნელი პიე *(s)keu-  ძირთან დაკავშირებულად მიგვაჩნია და იგი 
დასაზღვრულ ადგილს უნდა ნიშნავდეს, ზესკნელი კი ის ზეციური წიაღი ჩანს, 
რომლიდანაც ვარსკვლავთა სახით ანგელოზები გადმოჰყურებენ ქვეყნად მცხოვრებ 
ადამიანებს, – ისინი, ვინც ქვეყნიერებაზეც ჩამოდიან ხოლმე.  

ქართული წარმართული მსოფლმხედველობის საკითხების შესასწავლად 
კომპლექსური მიდგომაა აუცილებელი, საჭიროა, ერთმანეთს შეუდარდეს მასალა, 



რომელსაც ფოლკლორისა და სხვადასხვა ქვეყნის მხატვრული ლიტერატურის წიაღში 
შემონახული მითოსი, ენათმეცნიერება, ტექსტოლოგია, ჰაგიოგრაფიული და საისტორიო 
მწერლობა და სხვა არაერთი სფერო გვაძლევს, ამ განსხვავებულ მასალათა 
კომპარატივისტიკა ქართული წარმართული მსოფლმხედველობის კონტურების 
დანახვაშიც მოგვეხმარება და ენისა თუ სულიერი კულტურის ისტორიის არაერთი 
ფურცლის გადაშლაშიც შეგვიწყობს ხელს.

4. წერილში გაზიარებულია დებულება, რომლის თანახმად, რესენსანსის გენეზისი 
რელიგიურ საფუძვლებს ემყარება. ეს არის შესავალი  ნაშრომისა, რომლის ძირითადი 
ნაწილი მეორე წერილში იქნება წარმოდგენილი. 

 5. წერილში გადმოცემულია ფირდოუსის ქართულად თარგმნის ისტორია, საუბარია 
როგორც ძველ ქართულ თარგმანებზე, ისე _ ახლებზე; მაღალი შეფასება აქვს მიცემული 
ბელა შალვაშვილის მიერ თარგმნილ შაჰნამეს.

6. წერილში მაღალი შეფასება აქვს მიცემული ოთარ ცისკაძის მიერ ქართულ ენაზე 
თარგმნილ ხსენებულ პოეტთა ლექსებს.  

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

7.3. სტატიები 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო 
კოდი DOI; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; 
გვერდების რაოდენობა 

1. გოჩა კუჭუხიძე, Necib Mahfuz’un “Yol” Adli romaninda tanri arayişi; ღმერთის ძიება 
ნაჯიბ მაჰფუზის რომანში “გზა“; - XXVI International Scientific Simpozium ŞUŞA: 
Triumph of Victory,  26 May; Eskisherer / Turkei, pp. 60-66; XXVI საერთაშორისო 
სამეცნიერო სიმპოზიუმი, ესქიშეჰირი / თურქეთი. 29. 05.  გვ. 60-66. ISBN: 978-605-
71427-6-4 

2. გოჩა კუჭუხიძე, Rim ve Martia,  The XXVII International Scientific Symposium, Stokholm 
/Sweden. 25. 06. 2022 (Proceedings); International Scientific Center “Elger”; pp. 54-60; რიმი 
და მარიტა, _ XXVII საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი, სტოკჰოლმი / შვედეთი. 
25. 06. (მასალები); საერთაშორისო სამეცნიერო ცენტრი “Elger”; გვ.  54-60. ISBN: 978-605

3. გოჩა კუჭუხიძე, The Names of Rivers and Proto-Indo-Europian Root *reg- / მდინარეთა 
სახელები და პროტო-ინდო-ევროპული *reg- ძირი/; The XXX International Scientific 
Symposium “Building Cultural Bridges to the Future”. 30 September; Eurasian National 
University; Astana /. Kazakhstan.  International Scientific Center “Elger; pp. 45-50. XXX 
საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი „კულტურის ხიდების გადება მომავლისკენ“. 30 
სექტემბერი; ევრაზიის ეროვნული უნივერსიტეტი; საერთაშორისო სამეცნიერო ცენტრი 
“ელგერი“; ასტანა / ყაზახეთი; გვ 45-50. ISBN: 978-605-71876-3-5

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 



1. სტატიაში ვიზიარებთ შეხედულებას, რომლის თანახმად, ნაჯიბ (ნაგიბ) 
მაჰფუზის რომან „გზის“ მთავარი თემა ღმერთის ძიებაა და ვცდილობთ დავაზუსტოთ, 
კონკრეტულად რა არის, მწერლის თანახმად, აუცილიებელი, რომ ადამიანი ღმერთს 
დაუბრუნდეს.  

რომანის მთავარი გმირი საბირ ალ-რაჰიმი დაეძებს მამას, რომლის არსებობის 
შესახებ არაფერი იცოდა და რომელზეც გარდაცვალების წინ დედამ მოუთხრო. დედამ 
უთხრა, რომ საიდ საიდ ალ-რაჰიმი (საბირის მამა) ძალიან მდიდარია და საბირს მისი 
მოძებნა ძირითადად იმიტომ უნდა, რომ მისი საშუალებით მძიმე მატერიალურ 
მდგომარეობას დააღწიოს თავი. 

რომანში საიდ საიდ ალ-რაჰიმის შესახებ ნათქვამია, რომ მისი ადგილ-სამყოფელი 
არავინ იცის, რადგან სულ  მოგზაურობს, მასზე ამბობენ, რომ მარადიული ახალგაზრდაა, 
რომ სხვადასხვა ქვეყანაში უამრავი შვილი ჰყავს სხვადასხვა ქალისგან გაჩენილი და რომ 
ბედის ანაბარა არიან ისინი მიტოვებულნი. მამის მოსაძებნად ალექსანდრიიდან კაიროში 
ჩასული საბირი ცოდვაში ვარდება, – იგი  მკვლელი ხდება, რის გამოც ჩამოხრჩობას 
უსჯიან.

ციხეში ყოფნისას საბირის ცხოვრებაში ხდება მოვლენები, რომლებიც იმედის 
მომცემად წარმოდგება რომანში: თავის ადვოკატთან საუბარში საბირი შეიტყობს, რომ 
თურმე საიდ საიდ ალ-რაჰიმისაც ჰქონია ადამიანური თვისებები (ალ-რაჰიმის ეცოდება 
და პატრონობს თავისი მამის ბრმა მოხუც მეგობარს) და მალე ცხადი ხდება, რომ უკვე, 
როგორც მამა, აინტერესებს ეს კაცი. 

რომანში გამოკვეთილად არ არის წარმოჩენილი, მაგრამ ჩნდება იმისი იმედი, რომ 
საიდ საიდ ალ-რაჰიმიშიც გაიღვიძებს მამობრივი სიყვარული და იპოვის შვილს; 
მაჰფუზი სხვა ისეთ მოვლენებზეც გვესაუბრება, რომლებიც ადამიანის მიმართ რწმენას 
უღვიძებს საბირს და მათთან სულიერ სიახლოვეს აგრძნობინებს...

ღმერთის ძიება უდავოდ არის ნაჯიბ მაჰფუზის რომანის ერთ-ერთი მთავარი თემა, 
ოღონდ, ჩვენ არ უნდა გვეგონოს, რომ საიდ საიდ ალ-რაჰიმი ღმერთის ალეგორიაა. 
„მარადიულ ახალგაზრდად“ იმიტომ წარმოაჩენს მას ავტორი, ღმერთის ეპითეტის მსგავს 
სახელს იმიტომ არქმევს, რომ შეგვახსენოს, – ადამიანი თავის  მოვალეობას უნდა 
ასრულებდეს... 

ღმერთს უყვარს თავისი შექმნილი ადამიანი და ეს ადამიანიც უნდა შეეცადოს, ასევე 
უყვარდეს შვილები. შვილს კი მხოლოდ მატერიალური ინტერესების გამო კი არ უნდა 
უნდოდეს მშობელი, არამედ ადამიანურად უნდა უყვარდეს იგი. თუ ასეთი სიყვარული 
დაისადგურებს ადამიანთა შორის, მაშინ ის, ვისაც სული გაციებია, სულიერად გათბება, 
მარტოსულს კი სიმშვიდე დაეუფლება და აქედან გამომდინარე, ღმერთის სიახლოვესაც 
იგრძნობენ ყველანი. 

   2. ნაშრომში „რიმი და მარიტა“ ერთ კონტექსტშია განხილული ეგვიპტელი მწერლის 
– თავფიკ ალ-ჰაქიმის რომანი „პროვინციელი გამომძიებლის დღიურები“ და 
ქართველი მწერლის – გიორგი ლეონიძის მოთხრობა „მარიტა“. ამ ნაწარმოებთა 
პერსონაჟები, ულამაზესი ასულები: რიმი და მარიტა მრავალმხრივ გვანან ერთმანეთს, 
უხეში ცხოვრების პირისპირ მდგარი – ორივე იღუპება. ნაწარმოებებში ნაჩვენებია, 
როგორ ღუპავს სულიერებისაგან დაცლილი სასტიკი სამყარო სილამაზეს... სტატიაში 
ყურადღება იმ თავისებურ უარყოფით მოვლენებზეა გამახვილებული, რომელიც 
ეგვიპტისა და საქართველოსთვის იყო დამახასიათებელი და რომელმაც ასეთი 
ადამიანების დაღუპვა გამოიწვია. 

3. სტატია („მდინარეთა სახელები და  პროტო-ინდო-ევროპული *reg- ძირი“) 
ენათმეცნიერული ხასიათისაა. ლინგვისტიკაში ცნობილია რამდენიმე პროტო-ინდო-



ევროპული (პიე) ძირი, რომელიც ამა  თუ იმ ჰიდრონიმსა და მდინარის აღმნიშვნელ 
სხვადასხვაენოვან ლექსემაებში ფიგურირებს. მაგალითად, ესენია: *or- *ar- *er- *r- , ასევე 
პიე tekw და dhen ძირები; ჩვენი აზრით, მსოფლიოს მრავალენოვანი მონაცემი გვაძლევს იმ 
მოსაზრების დაშვების საშუალებას, რომ პიე *reg- ძირი („სველი, ნოტიო“), შესაძლოა, 
ჰიდრონიმებისა და მდინარის აღმნიშვნელი ლექსემების საფუძველსაც წარმოადგენდეს. 
სავარაუდოდ, ეს ჰიდრონიმებია: არაგონი, არაგვი, არღუნი, არაქსი, იარკონი /იარგონი და 
სხვა მრავალი...  

ნაშრომში სხვა არაერთი საკითხის შესახებაც გვაქვს საუბარი; მაგ., დასმულია 
საკითხი, _ ხომ არ არის დასაშვები ვარაუდი, რომლის თანახმად, სლავურ ენათა ოჯახში 
შემავალი ლექსემები, რომლებიც ამა თუ იმ ენაში მდინარეს ნიშნავს (ძველი სლავური 
рѣка, რუსული река́, უკრაინული рiка́, პოლონური rzeka, ბულგარული река́, 
სლოვენური ŕ́ka, ჩეხური řеkа და სხვ.) ასევე ხსენებულ ძირთან უნდა იყოს 
დაკავშირებული?  

ხსენებულ სტატიაში საკითხია დასმული და საჭიროა, რომ მომავალში რამდენიმე 
ათეული  ძველი და ახალი ევროპული და აღმოსავლური ენის სპეციალისტებმა, აგრეთვე 
მეცნიერების სხვადასხვა დარგის (არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა, 
წყაროთმცოდნეობა...) წარმომადგენლებმა თავ-თავიანთი სამეცნიერო სფეროებიდან 
გამომდინარე იკვლიონ ეს საკითხები.     

ძირითადი დასკვნა შემდეგია: ჩვენი აზრით, პროტო-ინდო-ევროპული *reg- ძირი 
(„სველი, ნოტიო“), შესაძლოა, ჰიდრონიმებისა და მდინარის აღმნიშვნელი ლექსემების 
საფუძველს წარმოადგენდეს; თუ კომპლექსური კვლევა დაადასტურებს, საჭიროა, 
ეტიმოლოგიის ლექსიკონებში ამ სავარაუდო მნიშვნელობებითაც იქნას იგი ასახული.    

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

8.1. საქართველოში 
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და 
ადგილი 

1. გოჩა კუჭუხიძე, „უბრალოებით ფასდება კაცი“, (გივი გეგეჭკორის ერთი ლექსის 
ანალიზი); ლექსმცოდნეობის XV სამეცნიერო სესია, შოთა რუსთაველის სახელობის 
ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი; 26-27 ოქტომბერი.  

2. გოჩა კუჭუხიძე, ვაჟა-ფშაველას ლექსი “ნიკოლოზ ბარათაშვილის ნეშტს“ (ერთი 
ტექსტოლოგიური საკითხი); ვაჟა-ფშაველასადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია  
ვაჟა-ფშაველა 160; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი; 28 ნოემბერი.

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

1. მოხსენებაში განხილულია გივი გეგეჭკორის ლექსი  „კინოში წასვლა“;  ნაჩვენებია, რომ 
ლექსი, რომელიც ყოფით თემაზეა დაწერილი, განზოგადების საშუალებას იძლევა და 
გლობალურ პრობლემებზე დაფიქრების საშუალებას აძლევს ადამიანს... გივი გეგეჭორის 
ეს ლექსი ოთარ ჭილაძის ერთ-ერთი ლექსის კონტექსტში არის განხილული. 

8. 2. უცხოეთში 



მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და 
ადგილი 

1. გოჩა კუჭუხიძე, Necib Mahfuz’un “Yol” Adli romaninda tanri arayişi; ღმერთის ძიება ნაჯიბ 
მაჰფუზის რომანში “გზა“; _ XXVI International Scientific Simpozium ŞUŞA: Triumph of 
Victory, The 26th of May 2022; Eskisherer / Turkei, pp. 60-66; XXVI საერთაშორისო 
სამეცნიერო სიმპოზიუმი, საერთაშორისო სამეცნიერო ცენტრი “ელგერი“;  ესქიშეჰირი / 
თურქეთი. 29. 05.

2. გოჩა კუჭუხიძე, Rim ve Martia, _ The XXVII International Scientific Symposium, Stokholm 
/Sweden. 25. 06. 2022; International Scientific Center “Elger”; pp. 54-60; რიმი და მარიტა, - 
XXVII საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი, საერთაშორისო სამეცნიერო ცენტრი 
“Elger; სტოკჰოლმი / შვედეთი. 25. 06. 

3. გოჩა კუჭუხიძე, The Names of Rivers and Proto-Indo-Europian Root *reg- / მდინარეთა 
სახელები და პროტო-ინდო-ევროპული *reg- ძირი; The XXX International Scientific 
Symposium “Building Cultural Bridges to the Future”. The 30th of September 2022; Eurasian 
National University; Astana /. Kazakhstan.  International Scientific Center “Elger; pp. 45-50. XXX 
საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი „კულტურის ხიდების გადება მომავლისკენ“. 
2022 წლის 30 სექტემბერი; ევრაზიის ეროვნული უნივერსიტეტი; საერთაშორისო 
სამეცნიერო ცენტრი “ელგერი“; ასტანა / ყაზახეთი.

 
თამარ შარაბიძე

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

6.2. სახელმძღვანელოები 
ავტორი/ავტორები; სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერთაშორისო სტანდარტული 
კოდი ISBN; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. თამარ შარაბიძე (რედაქტორი), „დრამატურგიის ქრესტომათია (I და II ნაწილი), 
თბილისი, თსუ გამომცემლობა, (იბეჭდება).

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. წარმოდგენილია მე-19 საუკუნის პირველი ნახევრის (50-იანი წლების) ყველა 
დრამატურგის პიესები, მათი ბიოგრაფიები და შემოქმედების მოკლე ანალიზი, 
გამოკვლეულია მათი ენობრივი თავისებურებანი და სტილი.

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და 
ნომერი/ტომი ISSNის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. თამარ შარაბიძე, სიკვდილ-სიცოცხლის კონცეპტი ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში, 
კრებული „ვაჟა-ფშაველა 160 _ თანამედროვე ინტერპრეტაციათა ცდანი“, # 3, თსუ 
გამომცემლობა, გვ. 20. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 



1. სტატია წარმოადგენს თსუ-ში გამართული სამეცნიერო კონფერენციაზე - „ვაჟა-ფშაველა 
160 - თანამედროვე ინტერპრეტაციათა ცდანი“ - წაკითხული მოხსენების ბეჭდურ 
ვერსიას. სტატიაში გაანალიზებულია სიკვდილ-სიცოცხლის კონცეპტის მნიშვნელობა 
ვაჟას პოემებსა და ლექსებში.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

8.1. საქართველოში 
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და 
ადგილი 

1. თამარ შარაბიძე, „სიკვდილ-სიცოცხლის კონცეპტი ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში“, 28 
ნოემბერი, თბილისი, თსუ.

2. თამარ შარაბიძე, „ბასილ მელიქიშვილი _ თურმანი“, ბასილ მელიქიშვილი 
ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია, 6 დეკემბერი, თსუ.

3. თამარ შარაბიძე, გაბრიელ ეპისკოპოსის ღვაწლი XIX საუკუნის საზოგადოებრივ-
ლიტერატურულ აზროვნებაში, სამეცნიერო კონფერენცია „XIX საუკუნე _ ეპოქათა მიჯნა“, 
20 დეკემბერი, თსუ.

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

მანანა კვატაია

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და 
ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. მანანა კვატაია. გრიგოლ რობაქიძის „ჩემი განმარტების“ პარადიგმატიკისათვის. - 
აკადემიკოს გურამ შარაძისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 12 გვერდი.

2. Manana Kvataia. Enigma text with authorial reception. - ელექტრონული ჟურნალი 
„ლიტინფო“, ISSN 1987-6092.

3. მანანა კვატაია. „უცნობი საქართველო“ - ტექსტი და კონტექსტი. - ჟურნალი „ათინათი“, 
#1. 5 გვერდი. ISSN 2233-3312.

4. მანანა კვატაია. თაურმცენარის კონცეპტის გოეთესეული და რობაქიძისეული 
გაგებისათვის.  – „ათინათი“, # 2. 5 გვერდი. ISSN 2233-3312.



5. მანანა კვატაია. თომას ელიოტის თეორიული მემკვიდრეობიდან. – „ათინათი“, #3. 5 
გვერდი. ISSN 2233-3312.

6. მანანა კვატაია. ევროპული ლიტერატურის კვლევის ისტორიიდან. – „ათინათი“, #4. 5 
გვერდი. ISSN 2233-3312.

7. ნატალი საროტი. ეჭვის ერა (თარგმნა მანანა კვატაიამ). - ალმანახი „კრიტიკა“,  12 
გვერდი. ISSN 0206-5746.

8. მანანა კვატაია. გურამ გეგეშიძის ადრეული პროზის ნეორეალისტური 
კონტექსტისათვის. – „ლიტერატურული ძიებანი“, 10 გვერდი. ISSN 0235-3776.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. ნაშრომში განხილულია 1947 წლის შემოდგომაზე ჟენევაში დაწერილი გრიგოლ 
რობაქიძის ვრცელი ესე „ჩემი განმარტება“, რომელიც ხსნის, თუ რატომ, რა ვითარებაში 
დაიწერა რობაქიძის „ადოლფ ჰიტლერი. ერთი უცხოელი მწერლის თვალით დანახული“ 
(1939). რობაქიძის აზრით, თხზულების ირგვლივ „საბედისწერო გაუგებრობა“ შეიქმნა და 
ბევრ რაიმეს ახსნა და განმარტება ესაჭიროება. თხზულების ტექსტი 2011 წელს 
გერმანიაში დაიბეჭდა და სტატიის ავტორის მიერ 2012 წელს ქართულად ითარგმნა და 
გამოიცა.

2. ნაშრომში წარმოდგენილია გრიგოლ რობაქიძის „ჩემი განმარტების“ ძირითადი 
ფილოსოფიური და ლიტერატურული კონცეპტები, დახასიათებულია ისტორიული 
კონტექსტი, რამაც განაპირობა ამ ნაკლებად ცნობილი ესეს დაწერა. აღნიშნულია, რომ 
„ჩემი განმარტება“ ერთგვარი გაგრძელებაა 8 წლით ადრე დაწერილი და გამოქვეყნებული 
რობაქიძის სკანდალური წიგნისა „ადოლფ ჰიტლერი“, რომლის გერმანიაში გამოცემამ 
გრიგოლ რობაქიძეს პოპულარობაც მოუტანა და მრავალი უსიამოვნებაც შეამთხვია.

3. გრიგოლ რობაქიძის ვრცელი ესე „უცნობი საქართველო“ პარიზში გამოცემულ 
„ქართულ საქმეში“ 1970 წელს დაიბეჭდა (#10). ავტორის მითითებით, ის არის ფრაგმენტი 
ჯერჯერობით უცნობი გერმანულენოვანი თხზულებისა „ატლანტური ზმანება, ანუ 
ქართული მითოსი“. თხზულებაში რობაქიძე ქართული იდენტობის, ეროვნული 
ფენომენის მარკერებს სიღრმისეულად იკვლევს. ნაშრომში გამოყენებულია სტატიის 
ავტორის მიერ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში მიკვლეული უცნობი 
დოკუმენტური მასალა, კერძოდ, აკაკი მეუნარგიას 1951 წლის 11 დეკემბრის დაკითხვის 
ოქმი, რომელიც 1946 წელს ჟენევაში  გრიგოლ რობაქიძესთან მეუნარგიას შეხვედრის 
დეტალებს აღწერს. 

4. სტატიაში საუბარია გოეთესა და რობაქიძის შემოქმედების მიმართებაზე. მასში 
განხილულია გოეთეს ტრაქტატი „მცენარის მეტამორფოზა“, რომლის დედააზრი 
მხატვრულად ცხადდება „გველის პერანგსა“ და რობაქიძის სხვა თხზულებებში. ამ 
ტრაქტატის უმთავრესი დებულება ისაა, რომ მოვლენის ასახსნელად უნდა ვიპოვოთ მისი 
პირველსახე („თაურფენომენი“ – „ურფენომენი“). ნაშრომში აღნიშნულია, რომ 
თაურმცენარის პარადიგმის მხატვრულმა და ფილოსოფიურმა გააზრებამ გრიგოლ 



რობაქიძე მარადიული დაბრუნების იდეამდე მიიყვანა, რომელიც, მისი რწმენით, 
„თაურია ყოველივე მომხდარისა“.

5. წერილში დახასიათებულია თომას ელიოტის თეორიული მემკვიდრეობა. ავტორი  
ჩერდება ელიოტის სტატიაზე „ამერიკული ლიტერატურა და ამერიკული ენა“, რომელიც 
დაიბეჭდა კრებულში „როდესაც კრიტიკოსს აკრიტიკებ“. თომას ელიოტი განმარტავს  
ტერმინს „ამერიკული ლიტერატურა“, ჩერდება გამორჩეულ ამერიკელ მწერლებზე. მისი 
მოსაზრებანი საყურადღებოა ამერიკული ლიტერატურის კვლევისათვის.

6. გამოკვლევაში გაანალიზებულია კიტა აბაშიძის ის თეორიული ნაშრომები, რომლებიც 
ეძღვნება დასავლეთ ევროპის ლიტერატურის ცალკეულ წარმომადგენელთა 
შემოქმედებას. კიტა აბაშიძე განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებდა ევროპული 
მწერლობისა და ფილოსოფიის ნიმუშთა ქართულ ენაზე თარგმნას. წერილში 
მითითებულია, რომ აბაშიძე ქართველ მწერალთა შემოქმედების ანალიზისას იყენებს და 
იმოწმებს მისი დროის ევროპელი თეორეტიკოსების ნაშრომებს, ხოლო მეთოდი, 
რომლითაც კიტა აბაშიძე ლიტერატურულ მოვლენათა ანალიზისას სარგებლობს, ფრანგი 
თეორეტიკოსის, ფერდინანდ ბრუნეტიერის ლიტერატურის განვითარების ევოლუციის 
თეორიას უკავშირდება.

7. ნატალი საროტის ესე „ეჭვის ერა“ პირველად 1950 წელს დაიბეჭდა სარტრის მიერ 
დაარსებულ ჟურნალში და მოგვიანებით ამავე სახელწოდების წიგნში შევიდა. 
თხზულების ქართული თარგმანის ტექსტს უძღვის მთარგმნელის წინასიტყვა, სადაც 
მოკლედ წარმოდგენილია ცნობილი ფრანგი თეორეტიკოსის ნატალი საროტის  (ნატალია 
ჩერნიაკი) ბიოგრაფიის დეტალები, დახასიათებულია ძირითადი ნაშრომები. 
აღნიშნულია, რომ მოგვიანებით ანალიტიკოსის ოპუსები შევიდა წიგნში სათაურით 
„ეჭვის ერა“, რომელიც გახლავთ „ახალი რომანის“ ერთ-ერთი პირველი მანიფესტი 
საფრანგეთში.

8. გამოკვლევაში გამოყოფილია 1960-იანი წლების ქართული აზროვნების ძირითადი 
ტენდენციები და კონცეპტები, საუბარია „აქცენტთა გადანაცვლებაზე“ საზოგადოების 
მენტალიტეტსა და მწერლობაში. წერილში კონკრეტულდ განხილულია ახალი ქართული 
პროზის ნოვატორი ავტორის გურამ გეგეშიძის ადრეული შემოქმედება, კერძოდ, 
ნეორეალიზმის კონტექსტით განხილულია მისი მოთხრობები.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

8.1. საქართველოში 
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და 
ადგილი 

1. მანანა კვატაია. გრიგოლ  რობაქიძის „ჩემი განმარტების“ პარადიგმატიკისათვის. - 
აკადემიკოს გურამ შარაძისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია „ისტორიული 
ემიგრაცია ორი საუკუნის გასაყარზე“. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 25 მაისი.



2. მანანა კვატაია. ქართული პროზის ნეორეალისტური პარადიგმა - გურამ გეგეშიძე. -  
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია.  3-4 დეკემბერი.

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

2. მოხსენებაში დახასიათებულია ახალი ქართული პროზის ძირითადი ტენდენციები და 
მახასიათებლები, გამოყოფილია ინოვატორი ავტორები, რომელთა შორის გამორჩეული 
ადგილი დაიჭირა გურამ გეგეშიძემ. მომხსენებელი აანალიზებს მწერლის ადრეულ 
შემოქმედებას, საუბრობს ნეორეალიზმზე, ლიტერატურისა და ხელოვნების ახალ 
მიმდინარეობაზე, რომელიც 1940-1950-იან წლებში იტალიაში ჩამოყალიბდა და 1950-
1960-იანი წლების ქართულ მწერლობაშიც აირეკლა. მომხსენებლის აზრით, გეგეშიძის 
ადრეული მოთხრობები ნეორეალიზმის აშკარა გავლენას განიცდის. კერძოდ, თვალში 
საცემია პროზაული ტექსტების კინემეტოგრაფიულობა, მწერლის თანამედროვე 
რეალობის მსუყე ფერებით, მრავალფეროვანი რაკურსით წარმოდგენა, პერსონაჟთა 
ხატვის ნათელი, ლაკონური სტილი, ენის სისადავე, ტევადობა და სხვა არსებითი 
მახასიათებლები.

ნონა კუპრეიშვილი

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და 
ნომერი/ტომი ISSNის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. ნონა კუპრეიშვილი, ზაირა არსენიშვილის ,,რეკვიემი“ ანუ ფიქრების ამოცნობა 
მუსიკის თანხლებით, ჟურნ. „კრიტიკა“, N17; ISSN; 0206-5746, თბილისი, შოთა 
რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა, გვ. 25-38.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. ზაირა არსენიშვილის შემოქმედება განსაკუთრებული მოვლენაა დღევანდელ  
ქართულ მხატვრულ პროზაში. მისმა რომანებმა ,,ვა, სოფელო“ და ,,რეკვიემი“ 
გააქტიურეს მკითხველის წარმოდგენა საბჭოთა რეჟიმის  სტრუქტურასა და 
შინაარსზე.  ამასთან მათ მთელი სისრულით შეძლეს მწერლის უნიკალური 
მეხსიერების დემონსტრირება, რომელიც არა მხოლოდ  ფაქტებისა და მოვლენების, 
არამედ ენის დონეზეა შემონახული. რომანი ,,რეკვიემი“ ქრონოლოგიურად წინ 
უსწრებს ,,ვა, სოფელოს“  და ეს სავსებით ლოგიკურია, რადგან  რეტროსპექტივა ჯერ 
საკუთარი ბიოგრაფიის მხატვრულ რეპრეზენტირებით იწყება, შემდეგ კი 
მონათხრობის, განცდილისა და ნანახის   განზოგადების  შთამბეჭდავ  მასშტაბებს 
აღწევს. ,,რეკვიემში“ ოპერისა და ბალეტის თეატრის  სიმფონიური ორკესტრი, 
რომლის ერთ-ერთი წევრიც თავად ავტორია, ერთგვარი მინიმოდელია იმ 



საზოგადოებისა, რომელმაც იწვნია კიდეც სტალინიზმის  სუსხი. ამ ფონზე 
ბოროტებისა და სიკეთის ბრძოლა  იმდენად მწვავდება, რომ  ღრმა კვალს ამჩნევს 
თითოეული პერსონაჟის ცხოვრებაზე. მხოლოდ ერთეულები შეძლებენ  
ცდუნებებთან გამკლავებას  და ადამიანური სახის შენარჩუნებას. 

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

8.1. საქართველოში 
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და 
ადგილი 

1. ნონა კუპრეიშვილი. ეროტიზმის კონცეპტი სტალინიზმის ხანის ქართულ პროზაში 
(კონსტანტინე გამსახურდიას „დიდოსტატის მარჯვენის“ მიხედვით). კონფერენცია „ენა 
და კულტურა“, 3 დეკემბერი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი. 

ლალი ავალიანი

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და 
ნომერი/ტომი ISSNის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. ლალი ავალიანი, „დავიწყების შიში“. ჟ. „ცისკარი“. #2. გვ. 60-67. 

2. ლალი ავალიანი, „დიდი მწერლის ფილიგრანული ხვეულები“, ჟ. „ცისკარი“, #4, გვ. 10-
18.

3. ლალი ავალიანი, „აურზაური არაფრის გამო ანუ ელენე დარიანის მითი“, წიგნში: 
„ელენე დარიანი. ტექსტი და ავტორი“. თბ. „ცისფერყანწელთა“ ხსოვნის ფონდი, გვ. 87-
110.

4. ლალი ავალიანი, „დიდი მწერლის ბედნიერი თვალი. უცნაური პარალელები“. 
ქართულ და ინგლისურ ენებზე. ჟ. „კულტურა +, Culture +“, #2, გვ. 84-98.

5. ლალი ავალიანი, „ზინაიდა გიპიუსი და ოსიპ მანდელშტამი საქართველოში“, ჟ. 
„პირველი სხივი“, #2, თსუ გამომცემლობა, მოცულობა: 15 გვერდი. ISSN 0135-1028

6. ლალი ავალიანი, „შემოქმედი და რეჟიმი“, ჟ. „კრიტიკა“, 2022, #17, გვ. 219-234.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. კრიტიკული წერილი არჩილ ქიქოძის რომანის „ხვლიკი საფლავის ქვაზე“ (2021) 
შესახებ. რომანი ეხება თანამედროვეობას, მაგრამ წყვეტილი სიუჟეტის წყალობით, 
გადმოცემულია საქართველოს ისტორიის ფრაგმენტები, მოქმედების არეალი: 
თბილისი, ქართლის „საზღვრისპირა“ სოფელი, გერმანია.



2. დ. კლდიაშვილი ზედმიწევნით ფლობს ნახევარტონებით, შუქ-ჩრდილებით ხატვის 
ხელოვნებას: განსაკუთრებულ დატვირთვას სძენს დეტალებს, რომელთაც მხოლოდ 
დიდოსტატის მახვილი თვალი თუ გამოარჩევს.

3. პ. იაშვილის ლიტერატურული მისტიფიკაციის ამომწურავი ისტორია, კრიტიკა 
მცდარი შეხედულებისა ელენე ბაქრაძის „ავტორობის“ გამო. 

4. მიმოხილულია ემპირიული და გამონაგონი დ. კლდიაშვილის შემოქმედებაში, 
გამოვლენილია უცნაური პარალელები ჩ. დიკენსის და თ. მანის თხზულებებთან.

5. სტატიის  ძირითადი კრიტიკული პათოსი მიმართულია ორი დიდი რუსი პოეტის, 
ზინაიდა გიპიუსისა და ოსიპ მანდელშტამის (რომელნიც ერთხანს საქართველოში 
ცხოვრობდნენ) „ველიკოდერჟავნიკული“ დამოკიდებულების მიმართ კავკასიისადმი. 
განსაკუთრებით აღსანიშნავია მანდელშტამის ამბივალენტური დამოკიდებულება 
ქართული კულტურის მიმართ (დადებითიც და უარყოფითიც).

6. სტატიაში განხილულია დ. კლდიაშვილის უმწიკვლო ცხოვრება, მოღვაწეობა და 
შემოქმედება სამი რეჟიმის (ცარისტული რუსეთი, საქართველოს დამოუკიდებლობა, 
ანექსირებული „გასაბჭოებული“ საქართველო) ფონზე.

ადა ნემსაძე

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

6.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი 
ISBN; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. ადა ნემსაძე, ორი საუკუნე (თანამედროვე ლიტერატურაზე), ISBN 987-9941-34-140-3, 
თბილისი, გამომცემლობა „მერიდიანი“, 450 გვერდი.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. წიგნში შესულია ბოლო ორი საუკუნის (მე-20 და 21-ე) ქართული ლიტერატურის 
შესახებ სამეცნიერო ჟურნალებში გამოქვეყნებული სტატიები და საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენციებზე წაკითხული მოხსენებები მცირეოდენი ცვლილებებით. 
წიგნი 3 თავისაგან შედგება. პირველი ოთარ ჭილაძის პროზის შესახებ დაწერილ 
სტატიებს ეთმობა. გაანალიზებულია ლიმონის, კიტრიანი არყის ბოთლის, მზის 
ამოსვლის კუნძულის, ზღვის, გზისა და სხვა სიმბოლურ ნომინაციათა მნიშვნელობები, 
რელიგიური იდენტობის პრობლემა, „სამთა ერთიანობის“ პრინციპი მწერლის სხვადასხვა 
რომანის მაგალითზე. მეორე თავი თანამედროვე ლიტერატურას ეთმობა - პოსტსაბჭოთა 
პერიოდიდან დღემდე. მასში შედის ბექა ქურხულის, ნინო ხარატიშვილის, ნაირა 
გელაშვილის, აკა მორჩილაძის, გია ლომაძის, ზურაბ ქარუმიძის მხატვრულ პროზაზე 
დაწერილი სტატიები. მესამე ნაწილი კი მეოცე საუკუნის დასაწყისიდან 80-იან წლებამდე 
შექმნილ პროზას ეხება და მოიცავს არჩილ სულაკაურის, გივი მარგველაშვილის, ტიციან 



ტაბიძის, ვასილ ბარნოვის, ალექსანდრე ჩაჩიკაშვილის, ვანლერ დაისელის შესახებ 
შექმნილ გამოკვლევებს. ყველა სტატიას ერთვის ანოტაცია ინგლისურ ენაზე, წიგნს 
ერთვის ბიბლიოგრაფია და პირთა საძიებელი. 

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო 
კოდი DOI (არსებობის შემთხვევაში); ჟურნალის/კრებულის დასახელება და 
ნომერი/ტომი; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა  

1. ადა ნემსაძე, ეგზისტენციალური კრიზისის პრობლემა 80-იანი წლების ქალთა 
პროზაში (ლეილა ბეროშვილის „მარიამი“) - „ლიტერატურული ძიებანი“, XLII, ISSN 
0235-3776, თბილისი, თსუ გამომცემლობა (იბეჭდება).

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. სტატიაში განხილულია 80-იანელთა თაობის ქალ მწერალთა ერთ-ერთი გამორჩეული 
წარმომადგენლის, ლეილა ბეროშვილის მოთხრობა „მარიამი“. მოთხრობის მთავარი 
პერსონაჟი, მარიამი, ეგზისტენციალური კრიზისის მსხვერპლია. გამოკვლევაში სწორედ 
ის ფაქტორები და მიზეზებია განხილული, რაც ამ კონკრეტულ პერსონაჟში ამ კრიზისს 
იწვევს. 

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და 
ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. ადა ნემსაძე, „სამალავიდან სამალავამდე“ მოთხრობილი ამბები (ლეილა ბეროშვილის 
ახალი კრებული „ცაზე მთვარე მიცურავდა“) - „პირველი სხივი“, #3 (33), ISSN 0135-
1028, თსუ გამომცემლობა, 2022, გვ. 536-552.

2. ადა ნემსაძე, „ეს სიმაღლე სხვა სიმაღლეებს გვაჩვევს ალბათ“ (ნინო 
სადღობელაშვილის „დაბადების დღე“) - „კრიტიკა“, #16, თსუ გამომცემლობა, 2022, 
გვ.75-84; ISSN 0206-5746

3. ადა ნემსაძე, ზოგიერთი მოსაზრება 2021 წლის ქართულ მოთხრობაზე - „კრიტიკა“, 
#16, თსუ გამომცემლობა, 2022, გვ.53-66; ISSN 0206-5746 

4. ადა ნემსაძე, ექსისტენციალისტური პრობლემატიკის საწყისები ქართულ 
ლიტერატურაში, კვლევები გურამ რჩეულიშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების 
მატიანისათვის, ISBN 978-9941-9747-6-2, თბილისი, გამომცემლობა „საჩინო“, გვ. 149-
175.

5. ადა ნემსაძე, ონტოლოგიური პრობლემატიკა გურამ რჩეულიშვილის დოკუმენტურ 
პროზაში, კვლევები გურამ რჩეულიშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების 



მატიანისათვის, ISBN 978-9941-9747-6-2, თბილისი, გამომცემლობა „საჩინო“, გვ. 176-
190.

6. ადა ნემსაძე, ინდივიდი უსიყვარულო საზოგადოების პირისპირ (ლეილა ბეროშვილის 
„ლილი“), სემიოტიკა XXII, გამომცემლობა „უნივერსალი“, ISSN 1512-2409 (იბეჭდება).

7. ადა ნემსაძე, ოთარ ჭილაძისა და ხორხე ლუის ბორხესის მხატვრული პროზის 
ზოგიერთი ასპექტი, „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - 
IV“, მასალები, შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა (იბეჭდება). 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. სტატია ეძღვნება ლეილა ბეროშვილის ახალი კრებულს, რომელიც გამომცემლობა 
„ინტელექტმა“ გამოსცა 2021 წელს. ესაა მწერლის მოთხრობათა შეძლებისდაგვარად 
სრული კრებული, რომელიც მისი გარდაცვალების შემდეგ პირველად დაიბეჭდა. სტატია 
ცდილობს შეავსოს ის ხარვეზი, რაც ზოგადად 80-იანელთა შემოქმედების კვლევის 
სფეროშია ჩვენს ლიტერატურათმცოდნეობაში. კრებულში შესული მოთხრობები 
განხილულია ეპოქის კონტექსტში, გამოვლენილია ზოგადი ტენდენციები, ხაზგასმულია 
მწერლის ორიგინალური ხელწერა და ინდივიდუალური სტილი.

2. რეცენზია ეხება ნინო სადღობელაშვილის ახალ რომანს „დაბადების დღე“. იგი ორი 
მოზარდის - ტყუპი ძმების -  ცხოვრების უმნიშვნელოვანეს პერიოდს ეხება, ძმები 15 
წლისანი ხდებიან, შესაბამისად, იმყოფებიან პიროვნული იდენტობის კრიზისში და 
ეძებენ საკუთარ თავს, რაც, მათი წარმოდგენით, სახლიდან გაქცევითა და უცხო გარემოში 
მოხვედრით უფრო ადვილი მისაგნებია. წერილში სწორედ ეს ტენდენციებია 
განხილული.

3. 2021 წელს კულტურის სამინისტრომ ახალი ლიტერატურული კონკურსი „წლის 
საუკეთესო“ დააფუძნა. სტატია ეხება აღნიშნული კონკურსის პროზის ნომინაციების - 
საუკეთესო რომანი და საუკეთესო პროზაული კრებული - ფინალისტებს. სტატიაში ოთხი 
ტექსტია განხილული: დათია ბადალაშვილის რომანი „ლეკვების სამოთხე“, 
დოკუმენტური პროზის ნიმუში ეკატერინე ფავლენიშვილის „საწუთროს მარგალიტები“, 
ნინო ჟვანიას ფეისბუკპოსტების კრებული „მეკომოკონები ანუ ძიუჰიცუ“, ნინო ქადაგიძის 
„მინიატურები ახალი წიგნისათვის“. გამოკვეთილია ძირითადი ტენდენციები, 
სიახლეები, ლიტერატურული გავლენები. 

4. სტატიაში საუბარია ექსისტენციალისტური ტენდენციების პირველ გამოვლინებებზე 
ქართულ ლიტერატურაში, რაც პირველად გურამ რჩეულიშვილის მხატვრულ პროზაში 
ჩანს.  ქართულ ლიტერატურაში ექსისტენცილიზმი 70-იანი წლებიდან ჩნდება, მაგრამ 
წანამძღვრები ჯერ კიდევ 50-60-იანი წლების მიჯნაზე იკვეთება. ექსისტენციალისტური 
ტენდენციებიდან გურამ რჩეულიშვილის პროზაში გამოიკვეთა შემდეგი პრობლემები: 
აბსურდი და თვითმკვლელობა, ინტერსუბიექტურობა და მოქმედება, არჩევანის 
თავისუფლება და პასუხისმგებლობა. რაც კვლევაში დადასტურებულია შემდეგი 
მოთხრობების - „შაშას რევოლუცია“, „შემოდგომა ბაბუა კოტესი“, „ირინა და მე“, „მზია 



ბათარეკას ასული“, „ქიტესა იწვა და კვდებოდა“, „მუნჯი ახმედი და სიცოცხლე“, 
„ალავერდობა“, „მთებიდან ქალაქამდე“ - მაგალითზე. 

5. გურამ რჩეულიშვილი არის ის ავტორი, რომლის შემოქმედებასაც სრულყოფილად ვერ 
გაიაზრებს მკვლევარი, თუ მისი დოკუმენტური პროზა - ჩანაწერები და დღიურები - არ 
იქნა გამოყენებული. ისინი არა მხოლოდ დოკუმენტური პროზაა აღნიშნული ავტორის 
შემთხვევაში, არამედ უამრავ ჩანაწერს შეიცავენ, სადაც ესკიზებს ინიშნავდა ავტორი 
მომავალი მოთხრობებისათვის. ამიტომაც გურამ რჩეულიშვილის მხატვრული პროზის 
კვლევაში გვერდი ვერ ავუარეთ იმ ონტოლოგიური პრობლემატიკის გამოკვეთას, 
რომელსაც მისი დოკუმენტური პროზა უხვად ინახავს. აღნიშნული სტატიაც ამგვარ 
კვლევას წარმოადგენს.

6. სტატიაში გაანალიზებულია ლეილა ბეროშვილის მოთხრობა „ლილი“. მოთხრობის 
მთავარი პერსონაჟია ქალი, რომელსაც მთელი საზოგადოების წინაშე უწევს მარტო 
დარჩენა, რადგან მისი სიყვარული მიუღებელი აღმოჩნდება არამხოლოდ 
საზოგადოებისთვის, არამედ მისი საკუთარი ოჯახისთვისაც. სტატიაში ლილი 
შედარებულია გიორგი ლეონიძის მარიტას და განალიზებულია ამ ორ ტექსტში 
საზოგადოების როლი ინდივიდის ბედისწერის გადაწყვეტისას. 

7. ლათინურ-ამერიკულ ლიტერატურასა და მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრის ქართულ 
ლიტერატურას ბევრი საერთო პრობლემა, თემა თუ მოტივი აქვს. მათ შორის აღსანიშნავი 
და  მნიშვნელოვანია მაგიური რეალიზმის მხატვრული მეთოდი. ეს სტილი, რომელიც 
უპირველესად სწორედ ლათინურ-ამერიკული ლიტერატურის კუთვნილებაა, ერთ-ერთი 
მთავარი მახასაიათებელი ხდება ჩვენი ლიტერატურისთვის 70-იანი წლებიდან, ხოლო 
უპირველეს ავტორად აქ ოთარ ჭილაძე და მისი რომანები უნდა დავასახელოთ. სტატიაში 
გაანალიზებულია ოთარ ჭილაძის 70-80-იანი წლების რომანების – „ყოველმან ჩემმან 
მპოვნელმან“ და „მარტის მამალი“ – და ხორხე ლუის ბორხესის მოთხრობების ისეთი 
საერთო მოტივები, როგორებიცაა ღმერთის ძიების, ადამიანის დანიშნულების, სიკეთე-
ბოროტების, მარტოობის პრობლემები. კვლევისას გამოიკვეთა ის განსხვავებები და 
მსგავსებები, რაც მხატვრული ლიტერატურისათვის უმნიშვნელოვანესი ამ 
ფუნდამენტური პრობლემატიკის გააზრებაში შემოგვთავაზა ქართულმა და ლათინურ-
ამერიკულმა ლიტერატურამ. 

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

7.3. სტატიები 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო 
კოდი DOI; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; 
გვერდების რაოდენობა 

1. ადა ნემსაძე, Grigol Orbeliani, A Toast, or A Night Feast - Christian-Muslim Relations: A 
Bibliographical History 1500-1900 (CMR1900), University of Birmingham, United Kingdom, 
(გადაცემულია დასაბეჭდად); 
https://www.birmingham.ac.uk/schools/ptr/departments/theologyandreligion/research/project
s/CMR1900/index.aspx 



ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. სტატიაში განხილულია გრიგოლ ორბელიანის ის ლექსები, პოემა „სადღეგრძელო“ და 
პირადი წერილები, რომლებშიც ჩანს ქრისტიანულ-მუსლიმური ურთიერთობების კვალი. 
გამოკვლეულია დამოკიდებულება ქრისტიანული და მუსლიმური აღმსარებლობის 
რელიგიურ ჯგუფებს შორის, რომელიც შეიმჩნეოდა მე-19 საუკუნის საქართველოში. 
სტატია მომზადებულია გამოცემისათვის „ქრისტიანულ-მუსლიმური ურთიერთობების“ 
მე-8 ტომი, რომელიც მე-19 საუკუნის მსოფლიო ლიტერატურას ეთმობა და რომელსაც 
გამოსცემს ბირმინგემის უნივერსიტეტი. 

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

8.1. საქართველოში 
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და 
ადგილი 

1. ადა ნემსაძე, მაგიურ-რეალისტური მოტივები და მისტიკური რიტუალები 
თანამედროვე ქართულ და ლათინურამერიკულ რომანში, შედარებითი ლიტერატურის 
XXIII მსოფლიო კონგრესი - მსოფლიო ლიტერატურის გადააზრება. გლობალური და 
ლოკალური, ცენტრალური და მარგინალური. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, თბილისი, 24-29 ივლისი.

2. ადა ნემსაძე, ოთარ ჭილაძისა და ხორხე ლუის ბორხესის მხატვრული პროზის 
ზოგიერთი ასპექტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჰუმანიტარული 
მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - IV“. ბათუმის შოთა რუსთაველის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საქართველო, 
ბათუმი, 2-4 დეკემბერი.

3. ადა ნემსაძე, ინდივიდი უსიყვარულო საზოგადოების პირისპირ (ლეილა ბეროშვილის 
„ლილი“), სემიოტიკის მე-12 სამეცნიერო კონფერენცია „ციფრული ეპოქა და სემიოტიკა“, 
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU), 17-18 დეკემბერი, საქართველო, თბილისი. 

თამარ ციციშვილი

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

6.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი 
ISBN; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. თამარ ციციშვილი და სხვ. ქართული ხალხოსნური მწერლობა და XIX საუკუნის მეორე 
ნახევრის კრიტიკული აზრი (კოლექტიური მონოგრაფია). რუსთაველის ფონდის მიერ 
დაფინანსებული პროექტი - მემარცხენე მწერლობის ფორმირება  საქართველოში XIX-
XX საუკუნეების მიჯნაზე VFR- 18-17206 (იბეჭდება).

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 



1. ნაშრომში განხილულია მე-19 საუკუნის 70-80-იანი წლების ქართული მემარცხენე 
ლიტერატურული კრიტიკა, როგორც ახალი პარადიგმის შექმნის სათავეებთან მყოფი 
ლიტერატურული დაჯგუფება. 

6.2. სახელმძღვანელოები 
ავტორი/ავტორები; სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერთაშორისო სტანდარტული 
კოდი ISBN; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. თამარ ციციშვილი და სხვ. ქართული დრამატურგია. XIX საუკუნე. (ზურაბ ანტონოვი; 
ბარბარე ჯორჯაძე; ივანე კერესელიძე; რაფიელ ერისთავი; გიორგი ჯაფარიძე). ტ.1; ტ.2. 
(იბეჭდება). 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. შესწავლილია მე-19 საუკუნის ქართული დრამატურგიის განვითარების ისტორია, 
მოცემულია ვრცელი ბიოგრაფიები. მოძიებულია მათი დღემდე უცნობი ტექსტები. 
შეფასებულია ამ ავტორთა ცნობილი პიესები და მათი სცენური ბედი.

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო 
კოდი DOI (არსებობის შემთხვევაში); ჟურნალის/კრებულის დასახელება და 
ნომერი/ტომი; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. თამარ ციციშვილი, ემპათია - XXI საუკუნის თემატური ინოვაცია მსოფლიო 
პანდემიანაში (ეტგარ კერეტი). - ჟურ.“სჯანი“, 2022. ISSN 1512-2514.

2. თამარ ციციშვილი, გიორგი წერეთელი: ახალი პარადიგმის სათავეებთან. ნაწილი II. 
„ლიტერატურული ძიებანი“, XLII, ISSN 0235-3776, თბილისი, თსუ გამომცემლობა 
(იბეჭდება).

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. თანამედროვე ებრაელი მწერლის ეტგარ კერეტის მოთხრობებში ერთ-ერთ პირველთან 
გაჟღერდა. პანდემიით შეცვლილ რეალობაში ემპათიის უნარის გაღვიძებისა და 
გამძაფრების თემა მსოფლიო ლიტერატურაში.

2. წერილში შეფასებულია გიორგი წერეთლის კრიტიკული წერილი, რომელშიც 
საუბარია იმ პერიოდის ქართული ლიტერატურის განვითარების პროცესებზე, პირველ, 
მეორე და მესამე დასთან დაკავშირებულ თეორიულ საკითხებზე. 

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და 
ნომერი/ტომი ISSNის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. თამარ ციციშვილი. ილიას და აკაკის შემოქმედება ქართულ კრიტიკულ დისკურსში 
(ალ. ცაგარელი, ალ. ხახანაშვილი). ჟურ. „რუსთველოლოგია“ (იბეჭდება).

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 



1. წერილში დეტალურადაა გაანალიზებული ცნობილი ქართველი მეცნიერების 
ალექსანდრე ცაგარელისა და ალექსანდრე ხახანაშვილის მიერ შეფასებული ილიასა და 
აკაკის მხატვრული შემოქმედება (მსგავსება - განსხვავება).

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

7.3. სტატიები 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო 
კოდი DOI; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; 
გვერდების რაოდენობა 

1. თამარ ციციშვილი. დანიელ ჭონქაძე. Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History 
1500-1900 (CMR1900), University of Birmingham, United Kingdom, (გადაცემულია 
დასაბეჭდად); 
https://www.birmingham.ac.uk/schools/ptr/departments/theologyandreligion/research/projects/C
MR1900/index.aspx

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. სტატიაში „დანიელ ჭონქაძე“  განვიხილავთ „სურამის ციხეს“ ქრისტიანული და 
მუსლიმური  ურთიერთობების კუთხით. სტატია მომზადებულია გამოცემისათვის 
„ქრისტიანულ-მუსლიმური ურთიერთობების“ მე-8 ტომი, რომელიც მე-19 საუკუნის 
მსოფლიო ლიტერატურას ეთმობა და რომელსაც გამოსცემს ბირმინგემის უნივერსიტეტი.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

8.1. საქართველოში 
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და 
ადგილი 

1. თამარ ციციშვილი. Representations of Traditions Against Infectious Diseases in the Texts of 
the Nineteenth-Century Georgian Writers and the Epoch Socio-Political Context. შედარებითი 
ლიტერატურის XXIII მსოფლიო კონგრესი - მსოფლიო ლიტერატურის გადააზრება. 
გლობალური და ლოკალური, ცენტრალური და მარგინალური. ივ. ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, თბილისი, 24-29 
ივლისი.
2. თამარ ციციშვილი. სამეცნიერო ტერმინოლოგიის ისტორიიდან: როგნედა ღამბაშიძე. 
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, III საერთაშორისო 
კონფერენცია: ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა. 29-30 ოქტომბერი, 
საქართველო, თბილისი. 

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

თამაზ ვასაძე



6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და 
ნომერი/ტომი ISSNის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. თამაზ ვასაძე, ბარათაშვილის პოეზიის ანტითეზები. ჰუმანიტარული განათლება 
სკოლაში, N1, გვ 21-30. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის 
გამოცემა, თბილისი

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. სტატიაში განხილულია ბარათაშვილის აზროვნების და მეტყველების სტილის 
ძირითადი თავისებურება - ანტითეტურობა, პოლარულობა. ბარათაშვილის პოეზიას, 
რომანტიკული ლიტერატურისთვის საერთოდ დამახასიათებელი ფუნდამენტური 
ანტითეზის გარდა - იგულისხმება რეალობის და იდეალის შეუთავსებლობა, ერთიანად 
მსჭვალავს შეპირისპირებები, კონტრასტები, ოპოზიციები. ეს ვლინდება პოეტური 
სტრუქტურის სხვადასხვა დონეებზე. სტატიაში ამ თვალსაზრისით გააანალიზებულია 
ბარათაშვილის მრავალი ლექსი და ნაჩვენებია, რომ ამგვარ ანალიზს არსებითი 
მნიშვნელობა ენიჭება ბარათაშვილის შემოქმედების ნიმუშთა ინტერპრეტირებისას. 

მეცნიერ-თანამშრომლები

საბა მეტრეველი

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

6.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი 
ISBN; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. საბა მეტრეველი, ესთეტიკა საბჭოთა ტოტალიტარიზმისა - პროლეტარული 
რეალიზმიდან სოციალისტურ რეალიზმამდე, ISBN 978-9941-974-24-3, თბილისი, 
საქართველოს აკადემიური გამომცემლობა, 300 გვერდი. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. მონოგრაფიაში შესწავლილია ქართულ მწერლობაში მიმდინარე პროცესები 
საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ; გაანალიზებულია პროლეტარული მწერლობისა და 
სტალინიზმის ესთეტიკური კოდექსის - სოციალისტური რეალიზმის - კანონი, თეორია 
და პრაქტიკა; გამოვლენილია ლიტერატურის პარტიულობის საშიში ტენდენციები, 
დომინანტური იდეოლოგიის პოეტურ ფორმად გადაქცევისა და მისი ესთეტიზაციის 
მეთოდები.  ქართული მწერლობის ბედი საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ, საბჭოთა 
ტოტალიტარიზმის ესთეტიკური საფუძვლების ჩამოყალიბების პროცესი, რთული 
მოვლენები ამ ეპოქის ლიტერატურასა და ხელოვნებაში. საგანგებოდ არის შესწავლილი: 
პროლეტარული მწერლობის გენეზისი, ლიტერატურის პარტიულობის პრინციპი, 
პარტიის გენერალური ხაზი, პროლეტარული რეალიზმი, კოლექტივიზმი, როგორც 



პიროვნების დასასრული, საქართველოს პროლეტარულ მწერალთა ასოციაციის 
დაარსების ისტორია, მხატვრული ფორმისა და შინაარსის პროლეტარიზაცია, 
პროლეტარული ეთიკა, ანტირელიგიური ტერორი, საბჭოთა სამშობლოს პროპაგანდის 
მეთოდოლოგია, კლასიკური მემკვიდრეობის საკითხი, სიძულვილის დისკურსი, 
სტალინიზმის ესთეტიკური კოდექსი _სოციალისტური რეალიზმის კანონი და მეთოდი, 
მოდერნიზმი და პოლიტიკური პოსტმოდერნიზმი, უკონფლიქტობის თეორია, ჰომო 
სოვიეტიკუსი, როგორც საბჭოთა ადამიანის ფსიქოტიპი, ადამიანთა ფსიქო-სოციალური 
მუტაციის პროგრამა და სხვ.

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და 
ნომერი/ტომი ISSNის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. საბა მეტრეველი, მარი აბრამიშვილი - 100, ჟურნალი „ლიტერატურული ძიებანი“, XLII, 
ISSN 0235-3776, თბილისი, თსუ გამომცემლობა, 10 გვერდი.

2. საბა მეტრეველი, გალობა - „ტკბილად თქმული მადლობა“. წგ. სადღესასწაულო 
საზეიმო საგალობლები, თბილისი 2022, ISBN 978-9941-33-263-0, თბილისი, უნივერსალი,  
გვ. 51-73

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1.  1945 წლის 27 მარტს უნივერსიტეტიდან გამოსული და სამსახურიდან შინ მიმავალი 
მარი აბრამიშვილი ხელნაწერი ჟურნალის („ანათემა“) გამოცემის გამო დააპატიმრეს და 
გადაასახლეს. სასჯელს იხდიდა ვიატკის ბანაკებში. ის ერთადერთი ქალია ქართველ 
რეპრესირებულ მწერალთა შორის. სახელმწიფომ ბრალად წარუდგინა 
კონტრრევოლუციური ლექსების წერა და საქართველოში მონარქიის აღდგენის სურვილი. 
        მარი აბრამიშვილმა, საკუთარ არსებაში პოეტი რომ გადაერჩინა, საკუთარ სულში  
პოეტური აღმაფრენა რომ არ ჩაეკლა, გამოსავალს მიაგნო: საკანში გამოკეტილი კიარ 
წერდა, ზეპირად თხზავდა და ხმამაღლა ამბობდა. ასე შეიქმნა 100 ლექსი ციხის 31-ე 
საკანში. მასთან ერთად გოლგოთის გზას გადიოდა ქართული მწერლობაც: თბილისი–
როსტოვი, როსტოვი–მოსკოვი, მოსკოვი–გორკი, გორკი–კიროვი, კიროვი–ვიატკა. ასე 
გამოიარა ცხოვრების ჯოჯოხეთი და, ალბათ, ფიზიკურ ტანჯვაზე უფრო მწარე იმის 
გაცნობიერება აღმოჩნდა, რომ ეს კატასტროფა თანამოაზრისა და „ანათემის“ ჯგუფის 
წევრის, მეგობრისა და თაყვანისმცემლის ღალატმა განაპირობა.
       დროსა და ჟამზე გამარჯვებულმა მხოლოდ ორი რამის ტყვეობას ვერ დააღწია თავი. 
ორივე მისი ცხოვრების საზრისი, არსებობის გამართლება, მისი ფიქრი, ტკივილი და 
სიყვარული იყო – პოეზია და სამშობლო, სამშობლო და პოეზია! მას არ ჰქონია ამისგან 
გაუმიჯნავი არც პირადი ცხოვრება, არც – სადარდელი, არც – საქმე და არც – ოცნება! 
იშვიათია სიცოცხლის ასეთი სახეობა!

2. თანამედროვე სამყაროს ხმაურით დაღლილი ადამიანი ეკლესია-მონასტრებში დაეძებს 
სულის სიმშვიდესა და „ცხოვრების წყაროსა“. ამ გზაზე, ღვთისმსახურების წმინდა 
საკურთხეველზე, განსაკუთრებულია როლი საეკლესიო გალობისა, რომელიც, ზოგადად, 



ანგელოზური წარმომავლობისაა. თითქოს ახლაც მოისმის ზეციდან ანგელოსთა გალობა 
ბაგაში განკაცებული იესოს სადიდებლად: „დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა, ქვეყანასა 
ზედა მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება“. 

როგორც ცნობილია, ქრისტიანობის პირველ ეტაპზე ღვთისმსახურება სრულდებოდა 
ფსალმუდიის პრინციპით, განვითარებული მუსიკალური ელემენტის გარეშე. წმინდა 
ეფრემ მცირის განმარტებით: „პირველთა მათ ჟამთა არარაი აქუნდა სხუაი საგალობელად 
საეკლესიოდ თვინიერ ფსალმუნთა წიგნისა“. გალობის ტონი იყო მდორე, მარტივი. ეს 
სიმარტივე და სტილური ერთგვაროვნება თან გაჰყვა ღვთისმსახურებასაც და, 
შესაბამისად, - საგალობელს. 

იმთავითვე უნდა ითქვას, რომ გალობა ლოცვის, ღვთისმსახურების თანამდევია და მან 
განწყობა კი არ უნდა შექმნას, არამედ ლოცვით მდგომარეობაში უნდა მოიყვანოს 
ადამიანი. განწყობასა და განწყობილებას ქმნის არა გალობა, არამედ - სიმღერა. გალობა 
ზეციურია, სიმღერა - მიწიერი, ადამიანური ემოციების გამომხატველი. „გალობის 
ფსალმუნური თვისება საეკლესიო გალობას ამა ქვეყნიურისგან, ხორციელებისგან 
სრულიად განაშორებს, ზეციურ მოვლენად წარმოგვიჩენს“ (ე. ჭელიძე). გალობა 
ლიტურგიის უცვლელი კომპონენტია, სიმღერა კი – ცხოვრების რიტმშია ჩართული 
(შრომა, სუფრა, ბრძოლა, დატირება, ქორწილი...). საგალობელი დროს აუქმებს, 
ზედროულია და ისე განსხვავდება სიმღერისაგან, როგორც ხუროთმოძღვრება - 
არქიტექტურისაგან, ხატწერა - მხატვრობისაგან.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

8.1. საქართველოში 
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და 
ადგილი 

1. საბა მეტრეველი, დავით გურამიშვილის მოთქმა ხმითა – „სად დავიმარხე! 
ხორცით აქ ვლპები...“, საქართველო, თბილისი. საქართველოს მეცნიერებათა 
ეროვნული აკადემია. ქართველოლოგიურ-კავკასიოლოგიური III საერთაშორისო 
კონგრესი, 3 ოქტომბერი.

მოხსენების ანოტაცია 

სად არ ატარა ბედისწერამ დავით გურამიშვილი, რამდენჯერ წამოაცდევინა გულიდან 
ამონაკვნესი „ვაი“, „ვამე“ და „ვაიმე“. ქვეყნის ავბედობის გამო საარაგვოდან ლამისყანას 
შეაფარა თავი, მაგრამ ლეკებმა გაიტაცეს. მათ ფული უნდოდათ, გურამიშვილის კი 
გამომსყიდველი არ გამოუჩნდა, ამიტომ გადაწყვიტეს გაყიდვა. პოეტმა გაპარვა მოახერხა 
და 1729 წელს მოსკოვში აღმოჩნდა. ვახტანგ VI-ის ამალაში თანამდებობაც ებოძა _ 
ჯაბადარბაშობა. მორიგი „ვაი“ ვახტანგის გარდაცვალება იყო. ყველაფერი ისევ 
თავდაყირა დადგა: 22 წელი შეალია ბრძოლებს შვეციის, ოსმალეთის, პრუსიის 
ფრონტებზე. ჯანმრთელობაშერყეული დაბრუნდა შინ და ხელმეორედ შეუდგა 
მეურნეობის აღდგენას. კიდევ არაერთხელ წამოსცდა „ვაი“: პრუსიაში ტყვეობისას 
საცხოვრებელი დაკარგა და „მწარეთ გაცრცვილი“ გოდებდა. სიბერის ჟამს ხშირად 
უჩიოდა „ბერწოვნებას“, უშვილობასა და „მით სახლ-კარის დამხობას“. 87 წლის ასაკში 



მიიცვალა. მკვიდრი მამულიდან გამოძევებული, სხვის ქვეყანას შეფარებული უწოდა 
თავის ყოფას, ამ იძულებით დევნილობას. თავის დროზე ისიც მიგვანიშნა, სად უნდა 
დაკრძალულიყო, საგვარეულო ძვალშესალაგში _ ზედაზენზე ან  შიომღვიმეში. არ ეღირსა 
სამშობლოს მიწა! 
          დავით გურამიშვილის გარდაცვალებიდან 230 წელი გავიდა. დღემდე ვერ 
ავუსრულეთ ოცნება და ვერ დავაბრუნეთ მამულში. 1946 წ. ეკრანებზე გამოსულმა 
ფილმმა „დავით გურამიშვილმა“ ბიძგი მისცა უკრაინელებს, აქტიურად დაეწყოთ ზრუნვა 
პოეტის სახელის უკვდავებისთვის. მეცნიერები მონდომებით ეძებდნენ მის საფლავს. 
შედგა სახელმწიფო კომისიაც, რომელმაც საგანგებო აქტით დაადასტურა განსასვენებლის 
ადგილმდებარეობა და იმ ადგილზე ძეგლიც დაიდგა, თუმცა ზოგიერთი მას სიმბოლურ 
საფლავად მიიჩნევს. არსებობს ლეგიტიმური კითხვები აქტის სანდოობის შესახებ. არც 
ისაა გამორიცხული, რომ დოკუმენტი პოლიტიკური კონიუნქტურის გათვალისწინებით 
შექმნილიყო. პრობლემის გადასაწყვეტად აუცილებელია აქტის შესწავლა, ოღონდ 
შემსწავლელი არა ჩანს.  დ. კოსარიკის ცნობა, რომ ეკლესიის დარაჯმა დავით 
გურამიშვილის სავარაუდო საფლავი მიანიშნა: უწინ აქ თუჯის ფილა იყო წარწერით 
"კნიაზ დავიდ გურამოვ", მთლად სანდო არ არის, რადგან, შესაძლოა, 150 წლის 
განმავლობაში თუჯის ფილისთვის ვინმეს ადგილი შეეცვალა. შესაბამისად, საეჭვო ხდება 
საფლავის პატრონის ვინაობა. გარდა ამისა, გურამიშვილს შთამომავლობა არ დარჩენია, 
ამიტომაც მისი ნეშტის დნმ-ის მონაცემებს ვერავის შეუდარებ. ახლა მის მეორე 
სამშობლოში ომია. რუსული ბომბი მირგოროდსაც მისწვდა; არც ქართლშია დიდი ლხინი 
- გარედანაც გვიტევენ და შიგნითაც კარგა ხნის აშლილები ვართ. გურამიშვილის 
გადმოსვენებას სჭირდება ორი სახელმწიფოს კეთილი ნება. ამჟამად კი ამ საკითხის წინ 
წამოწევა, სხვადასხვა მიზეზთა გამო, პოლიტიკურ სპეკულაციებს შეუწყობს ხელს და 
ამაო მოთქმად დარჩება `საწუთროს სოფლისაგან ბევრის გზით ვნებული, მრავალს 
განსაცდელსა შინა შეყვანებული~ წამებული პოეტის სიტყვები: „სად დავიმარხე! ხორცით 
აქ ვლპები...“

მაკა  ჯოხაძე

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 
6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და 
ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. მაკა ჯოხაძე, გურამ დოჩანაშვილის მოლანდება კაცხის მონასტერში, ჟურნ. „ცისკარი“,  
#3, თბილისი,  გვ. 3-18.

2. მაკა ჯოხაძე, დავით კლდიაშვილი-შტრიხები პორტრეტისთვის,  ჟურნ. „ცისკარი“,  #4, 
თბილისი, გვ . 10-18.

3. მაკა ჯოხაძე - ანუკი შატაკიშვილის რომანი „წუთით კოსმოსში“;  შესავალი წერილი 
რომანისა, გამომცემლობა „პალიტრა L“;   ISBN 978-9941-35-442-7; თბილისი, გვ. 3-11.



ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. სტატიაში „გურამ დოჩანაშვილის მოლანდება კაცხის მონასტერში“  
წარმოჩენილია გურამ დოჩანაშვილის შემოქმედების თავისებურებანი.  
გასაოცრად რომანტიკული ბუნების მიუხედავად, ჩვენს სინამდვილეში, 
საბჭოური პერიოდიდან მოყოლებული, შესაძლოა, ისეთი მათემატიკური 
სიზუსტით დანახული, ისეთი ფხიზელი და მძაფრად კრიტიკული 
დამოკიდებულება ქართული დაუდევრობისადმი, გადაჭარბებული, ხარბი 
ჰედონიზმისა და დროის დარდიმანდული ფლანგვისადმი არც არავის ჰქონია, 
როგორც გურამ დოჩანაშვილს. იქნებ ეს სინამდვილე ასე უცნაურად,  
ფანტასმაგორიულ-ალეგორიულად, იმდენნაირი თავბრუდამხვევი ილეთებით, 
მის მიერ აღმოჩენილი ხერხებითა და საშუალებებით, ისეთი თავაწყვეტილი 
სიცელქითა და ენერგიული ხალისიანობით, სიტყვადქმნადობისა თუ 
ენობრივი ნორმების დარღვევით ისე არც არავის გამოუხატავს, როგორც მას. 
ოღონდ, დავით კლდიაშვილისა არ იყოს, მასაც არასოდეს დაუცინია საკუთარი 
თავისათვის.

2. სტატიაში „დავით კლდიაშვილი-შტრიხები პორტრეტისთვის“   
გაანალიზებულია დავით კლდიაშვილის „ჩემი ცხოვრების გზაზე“. 
მემუარული ჟანრის ლიტერატურა, ალბათ, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო რტლად 
დასაძლევი ჟანრია, რადგან ავტორს ბრჭყინვალე მეხსიერებასთან, 
ობიექტურობასთან, თხრობის კარგ უნართან, ეპოქის ზედმიწევნით 
ცოდნასთან ერთად, ყველაზე დი ბარიერად მაინც საკუთარი თავი ეღობება. ამ 
ბარიერს, საკუთარ პერსონას, დავით კლდიაშვილი განსაკუთრებული 
სიიოლით უვლის გვერდს, ვითომ თვითონ არც არსებობს, არც ყოფილა, არც 
გაუვლია და ყველაფეერი ეს ხდება ისე,  რომ არცერთ აბზაცშო, არცერთ 
წინადადებაში არ ჟონავს ყალბი თავმდაბლობა. 

3. სტატიაში „ანუკი შატაკიშვილის რომანი „წუთით კოსმოსში“ წარმოჩენილია 
რომანის თავისებურებანი. ყველა ეპოქას თავისი ტენდენციები, მიზნები და 
ოცნებები გაააჩნია. დღეს ერთ-ერთი ასეთი ოცნებათაგანია კოსმოსის ათვისება. 
ეს მიზანი საკმაოდ რთული გამოწვევევებითა და ხიფათებითაა სავსე.   
რომანში შეყვარებულ წყვილთან ერთად მკითხველიც თანაგრძნობითა და 
ინტერესით მიუყვება სულიერი თუ ფიზიკური თავგადასავლებით სავსე ამ 
გზას.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

8.1. საქართველოში 



მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და 
ადგილი 

1. მაკა ჯოხაძე, გურამ დოჩანაშვილი - შემოქმედის პორტრეტი, სამეცნიერო კონფერენცია 
„ენა და კულტურა“, 3 დეკემბერი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, თბილისი.

2. მაკა ჯოხაძე, ორი ცხოვრება-ხელოვნება და რეალობა, საერთაშორისო კონფერენცია 
„მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრის ლიტერატურული პროცესი“, 22-23 აპრილი,  თამარ 
მეფის სახელობის უნივერსიტეტი,  თბილისი.

გია   არგანაშვილი

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და 
ნომერი/ტომი ISSNის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. გია არგანაშვილი; „სამყარო ისეთ შემოქმედს ბადებს, როგორიც მას ჭირდება“ (გიო 
ლომიძის პოეზია), ჟურნალი „კრიტიკა“-17, I ISSN 0206-5746, თბილისი, შოთა 
რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, 16 გვ.

2. გია არგანაშვილი, „თამაზ ნატროშვილი“, ჟურნალი „კრიტიკა“-17, ISSN 0206-5746 , 
თბილისი, შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, 18 გვ.

3. გია არგანაშვილი, „სამართლებრივი დავის გადაწყვეტის სხვადასხვა ფორმები  
გამოყენება ლიტერატურული კონფლიქტების მოსაგვარებლად  ვაჟა-ფშაველას პოემების 
მიხედვით.“ კრებული "XIX საუკუნე - ეპოქათა მიჯნა" N- 3, ISSN 2720-7862, თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 15 გვ.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. გიო ლომიძე თანამედროვე ქართული პოეზიის ერთ-ერთი წარმომადგენელია.  გიო 
ლომიძის ტექსტებს ცოტა რამ აქვთ საერთო  ტრადიციულ ლექსთან, რომელიც რატომღაც 
კვლავაც რიტმულად და ინტონაციურად მოწესრიგებულ მეტყველებად განიმარტება და 
ენის  განსაზღვრული ლექსთწყობის კანონებზეა დამყარებული. თუ მის შემოქმედებას 
გარკვეულ ექსპერიმენტად  ჩავთვლით, მაშინ  ამგვარი მცდელობები  სამიზდატის  და 
ალტერნატიული პოეზიის ეპოქაში უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ როდესაც ეს 
პერიოდი მთავრდება, აკადემიური ლექსის კარი მჭიდროდ იკეტება და  ამგვარი 
პოეტური ნიმუშები  კი მის შიგნით განაგრძობს არსებობას.  კრიტიკა იძულებულია მისი 
კანონიზაცია მოახდინოს და ან შესაფერის სახელდებაზეც იზრუნოს.

2. არიან მწერლები, რომელთა ცხოვრება ქვეყნის ლიტერატურულ პროცესთან იგივდება.  
ისინი ქმნიან ამა თუ იმ ეპოქის ეთიკურ და ესთეტიკურ ნორმებს, აყალიბებენ  
პროფესიული საქმიანობის ქცევის წესებს, განსაზღვრავენ შემოქმედებით ამინდს, 
უანგაროდ არიგებენ (გასცემენ) ნაწარმოების თემას, იდეას თუ სიუჟეტს. ასეთ 
შთაბეჭდილებას გვიქმნის  მწერლისა  და ისტორიკოსის, თამაზ ნატროშვილის (1937-2021 



წწ.) უკანასკნელი წლების ნამუშევართა ვრცელი სია, რომელიც რამდენიმე ათეულ 
გვერდს მოიცავს და მასში ისტორიულ  ესეებთან ერთდ მრავლად არის თარგმანები, 
ბელეტრისტული ტექსტები, პუბლიცისტური ნარკვევები, რეცენზიები, კრიტიკული 
წერილები  და მრავალი სხვა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია მწერლის  გამორჩეული  
წიგნი  „მაშრიყით მაღრიბამდე“,  რომელიც ისტორიულ ესეთა კრებულს წარმოადგენს. ის 
გასული საუკუნის 60 -იანი წლებიდან იწერებოდა და შესანიშნავი მაგალითი  იმისა, თუ 
როგორ შეიძლება ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებშიც მწერალმა შემოქმედებითი 
სიმაღლე და პროფესიული პატიოსნება შეინარჩუნოს.

3. სტატია არის მცდელობა, განსხვავებული კუთხიდან შევხედოთ მწერლის სხვადასხვა 
პოემას, ჩვენთვის კარგად ცნობილ სიუჟეტში რაღაც განსხვავებული დანახვის 
საშუალებას მოგვცემს. პირველ რიგში გავითვალისწინოთ, რომ ნებისმიერ 
დაპირისპირებაში მონაწილეობს და იბრძვის ორი მხარე, რომლებიც გამოხატავენ 
განსხვავებულსა და ურთიერთგამომრიცხავ ინტერესებს, მოქმედებებს. მხატვრული 
ნაწარმოების სიუჟეტის აგების საფუძველი კი სწორედ კონფლიქტია. ის განსაკუთრებულ 
მნიშვნელობას იძენს, რადგან  დრამატული მოქმედების განვითარების მთავარ 
მამოძრავებელ ძალას წარმოადგენს. ამ კუთხით უნდა გამოვარჩიოთ ვაჟას „ალუდა 
ქეთელაური“ (მედიატორი მინდია) და „სტუმარ-მასპინძელი“ (აქ მედიაციას თავად 
ჯოყოლა ცდილობს), თუმცა ორივე შემთხვევაში მედიაცია იშლება და კონფლიქტის 
გადაწყვეტა თემის სასტიკი სამართლის მსაჯულს გადაეცემა. მხატვრული ტექსტების 
ახალ (მედიაციის) პრიზმაში გატარება, ვფიქრობ ბევრ სიახლეს პირდება ვაჟა-ფშაველას 
შემოქმედებით დაინტერესებულ მკითხველს. 

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

8.1. საქართველოში 
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და 
ადგილი 

1. გია არგანაშვილი, „ლიტერატურის განვითარების პერსპექტივა კოლონიური რეჟიმის  
და ქვეყნის დამოუკიდებლობის პირობებში“, შედარებითითო 
ლიტერატურათმცოდნეობის მსოფლიო კონგრესი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 24-29 ივლისი.

2. გია არგანაშვილი, „ათი მართალი ლექსი პოეზიის გადასარჩენად - გივი გეგჭკორი“, 
ლექსმცოდნეობის XV სამეცნიერო სესია, შოთა რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის 
ინსტიტუტი, 26-27 ოქტომბერი.

3. გია არგანაშვილი, „ბასილ მელიქიშვილის შემოქმედება კინოში“, სამეცნიერო სესია 
ბასილ მელიქიშვილის შემოქმედებაზე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 6 
დეკემბერი

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 



3. მკითხველთა უმრავლესობა კარგად იცნობს იმ დრამატულ ისტორიას, რომელიც ბასილ 
მელიქიშვილის შემოქმედებას გადახდა წლების და ათწლეულების განმავლობაში. თუმცა 
ყველასათვის ნაცნობ ისტორიას მე აღარ გავყვები. პირველად ბასილ მელიქიშვილის 
სახელი იატაქვეშა გამოცემა „ოქროს საწმისში“ გაისმა. ბუნებრივია, მისი სახელის ხსენებამ 
ურთიერთსაპირისპირო რეაქცია გამოიწვია. ერთი მხრივ, პროსახელწიფოებრივმა 
ლიტერატურულმა კრიტიკამ საკმაოდ ნეგატიური წერილი მიუძღვნა „გველებიის ტბას“, 
ხოლო მეორე მხრივ, ახალი თაობა „დაგეშა“ უცნობი სახელის შემოქმედების 
გაცნობისთვის. სტატიაში საუბარია სცენარზე, რომელიც რამდენიმე ათული წლის წინათ 
შეიქმნა ერლომ ახვლედიანთან და რეჟისორ გოგიტა ჭყონიასთან თანამშრომლობით.

მანანა შამილიშვილი

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და 
ნომერი/ტომი ISSNის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. მანანა შამილიშვილი, „სატელევიზიო ეთერის (მა)ვნებ(ლობ)ანი“, ჟურნალი „კრიტიკა“, 
# 17, ISSN 0206-5746, თბილისი, ლიტინსტიტუტის გამომცემლობა, 10 გვერდი.

2. მანანა შამილიშვილი, “ამბის თხრობის დრამატურგია ქართულ სოციალურ ქსელში”, 
საერთაშორისო კონფერენციის „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ 
საზოგადოებაში - IV” მასალები, ბსუ-ს გამომცემლობა, 7 გვერდი.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. სტატიაში „სატელევიზიო ეთერის (მა)ვნებ(ლობ)ანი“ წარმოჩენილია თანამედროვე 
მედიაში სუიციდის გაშუქების ნეგატიური გამოცდილება. ნაშრომში საუბარია 
პრობლემის გამომწვევ მიზეზებზე, პრევენციულ მექანიზმებსა და მედიის 
ბრალეულობაზე ამ უკიდურესი ქმედების გაშუქებისას. საკითხი განხილულია 
გახმაურებული შემთხვევების  ანალიზზე დაყრდნობით.  კონკრეტული ნიმუშების 
მოხმობით დადასტურებულია როგორც მედიით არაპროფესიონალურად გაშუქებული 
თვითმკვლელობის მიბაძვის ტენდენცია, ე.წ. „ვერტერის სინდრომი“,   ასევე მისი 
პრევენციისთვის, ე. წ. „პაპაგენოს ეფექტისთვის“ საჭირო ღონისძიებების მნიშვნელობა. 
მედიის საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე ზემოქმედების სხვადასხვა თეორიის ჭრილში 
გაანალიზებულია ამ ორი ფენომენის არსი, მათი წარმოქმნის ისტორია და განხილულ 
პრობლემასთან ლიტერატურული პროტოტიპების კავშირი. 

2. სტატიაში “ამბის თხრობის დრამატურგია ქართულ სოციალურ ქსელში” წარმოჩენილია  
ქსელურ მედიაში ამბის თხზვის სპეციფიკა. დასახული მიზნის მისაღწევად თეორიული 
ჩარჩოს სახით გამოყენებულია ელიჰუ კატცისა და პოლ ლაზერფილდის „კომუნიკაციის 
ორსაფეხურიან თეორია“, რომლის მიხედვით, იდეები გადაეცემა ჯერ მედიიდან  
გავლენიან ადამიანებს, შემდეგ კი მათი მეშვეობით - ფართო საზოგადოებას.  შერჩეული 



ნიმუშები განხილულია თვისებრივი კვლევის მეთოდით. დასაკვირვებელი ტექსტების 
შერჩევის კრიტერიუმებად გათვალისწინებულია ავტორების პროფესიული კომპეტენცია, 
მრავალრიცხოვანი მიმდევარი („გამომწერი“) სოციალურ ქსელში, სტატუსების 
გამოქვეყნების ინტენსივობა და აქტუალურ თემებზე მსჯელობა. პოპულარული 
ავტორების პოსტინგზე დაკვირვებით განხილულია ამბის თხრობის დრამატურგია, 
გამოკვეთილია  მულტიმედიური ნარატივის ძირითადი მახასიათებლები.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

8.1. საქართველოში 
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და 
ადგილი 

1. მანანა შამილიშვილი, „სთორითელინგის“ სპეციფიკა ქართულ ინტერნეტმედიაში“, 
შედარებითი ლიტერატურის XIV მსოფლიო კონგრესი - "მსოფლიო ლიტერატურების 
გადააზრება: გლობალური და ლოკალური, ცენტრალური და მარგინალური 
მიმართულებები", 25 - 30 ივლისი, თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო.

2. მანანა შამილიშვილი, “ამბის თხრობის დრამატურგია ქართულ სოციალურ ქსელში”, 
საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ 
საზოგადოებაში - IV”, 02-04 დეკემბერი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ბათუმი, საქართველო.

ანა ლეთოდიანი

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და 
ნომერი/ტომი ISSNის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. ანა ლეთოდიანი, ვაჟა-ფშაველას „სტუმარ-მასპინძელი“ და ლიმინალობის თეორია 
(ინტერპრეტაცია), ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში IV“, 
კონფერენციის მასალები (იბეჭდება). 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. ლიმინალობის ანთროპოლოგიური თეორიის თანახმად, ნებისმიერი სახის 
ცვალებადობა გულისხმობს 3 ფაზას. 1. სეპარაცია ანუ გამოცალკევება; გარკვეული 
სოციალური ერთობისაგან გამიჯვნა ინდივიდუალური არჩევანის საფუძველზე; ამ დროს 
ინდივიდი ერთობისათვის ნიშნეულ მახასიათებლებს კარგავს. 2. ლიმინალობა, ეს, 
სტადია მოიცავს ნორმატიული კონტექსტისაგან გამოცალკევებას და ადრინდელის 



საპირისპირო სამყაროს შექმნას. 3. ინკორპორაცია/რეაგრეგაცია, გაერთიანება, 
საზოგადოებაში განახლებული სოციალური სტატუსით დაბრუნება.

გადანაცვლების რიტუალის სტადიების გამოვლენის თვალსაზრისით, ერთ-ერთი 
საყურადღებო ტექსტია ვაჟა-ფშაველას  „სტუმარ-მასპინძელი“. მისი  ლიმინალობის 
თეორიის დახმარებით გააზრებისას, საშუალება გვძლევა, სიუჟეტური ხაზის 
განვითარების კვალდაკვალ, თვალი მივადევნოთ პერსონაჟთა თვითშემეცნების  და 
ტრანსფორმაციის  პროცესის ფაზებსა და შედეგებს. 

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

8.1. საქართველოში 
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და 
ადგილი 

1. ანა ლეთოდიანი, შუა საუკუნეების იდეურ-პოლიტიკური დისკურსის (მეფის 
გაღმერთება თუ განღმრთობა?) ასპექტი ქართულ საისტორიო მწერლობაში; შედარებითი 
ლიტერატურის XIV მსოფლიო კონგრესი - "მსოფლიო ლიტერატურების გადააზრება: 
გლობალური და ლოკალური, ცენტრალური და მარგინალური მიმართულებები", 25 - 30 
ივლისი, თბილისი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი; შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი; 

2. ანა ლეთოდიანი, ვაჟა-ფშაველას „სტუმარ - მასპინძელი“ და ლიმინალობის თეორია 
(ინტერპრეტაცია); საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები 
ინფორმაციულ საზოგადოებაში - IV”, 02-04 დეკემბერი, ბათუმი; ბათუმის შოთა 
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 

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

  1.  უმაღლესი საერო ხელისუფლების ღვთისსწორობის იდეა უძველესი დროიდან 
არსებობდა. მეფობა გაიაზრებოდა ერთგვარ წმინდა ინსტიტუციად, რომელიც 
ღვთაებრივის სფეროს განეკუთვნებოდა. მეფის ხელისუფლება ღვთისაგან დადგენილად 
რომ იყო მიჩნეული ქართულ სინამდვილეშიც. ხელმწიფის ღვთისაგან კურთხეულობის 
იდეა, აისახა თამარ მეფის ისტორიებშიც. ნაშრომში თამარ მეფის მატიანეთა კონკრეტული 
პასაჟების ანალიზის საფუძველზე იკვეთება, რომ საქართველოში მიუხედავად საერთო 
რელიგიურ-კულტურული არეალისა, ბიზანტიისაგან განსხვავებული სიტუაცია იყო. 
ქრისტიანული ტრადიციის თანახმად, მეფეს აქაც ღვთისაგან ხელდასხმულად 
მიიჩნევდნენ, მაგრამ ის არ გაუღმერთებიათ. ჩანს, ქართულ რეალობაში კარგად ყოფილა 
გააზრებული ქრისტიანული სწავლება,-„ბუნებით ღმერთობისა“ და „მადლით 
ღმერთობის“ შესახებ.

ზოია ცხადაია

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 



6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და 
ნომერი/ტომი ISSNის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. ზოია ცხადაია, „მარი აბრამიშვილი, „გადაუღებელი წვიმების ელეგია“, „კრიტიკა“, #17, 
გვ. 235-247. ISSN 0206-5746
2. ზოია ცხადაია, „საიათნოვა, საქართველოს მეფის საზანდარი“, „ლიტერატურული 
ძიებანი“, XLII, ISSN 0235-3776, თბილისი, თსუ გამომცემლობა (იბეჭდება).

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. საუბარია პოეტ მარი აბრამიშვილის, ერთადერთი რეპრესირებული მწერალი ქალის, 
ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე. ნაშრომში ჩართულია დაპატიმრებისა და გადასახლების 
ფაქტები. ასახულია მისი პოეზიის ძირითადი ასპექტები, რითაც მან დაიმკვიდრა ერთ-
ერთი თვალსაჩინო პოეტი ქალის სახლი მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის ქართულ 
პოეზიაში.

2. ნაშრომი გამოქვეყნებულია ბირმინგემის უნივერსიტეტის ენციკლოპედიურ წიგნში 
„ქრისტიანულ-მუსლიმანურ კულტურათა ურთიერთობები“, 2018 წელს. ქართული 
ვარიანტი მოცულობით გაზრდილია – ციტირებით, რასაც არ ითხოვდა ინგლისური 
ვარიანტი. ნაშრომში საუბარია, ზოგადად, აშუღურ-ქალაქურ პოეზიაზე და 
კონკრეტულად განხილულია საიათნოვას პოეზია, როგორც ქალაქურ-აშუღური პოეზიის 
საუკეთესო შენაძენი.

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

7.3. სტატიები 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო 
კოდი DOI; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; 
გვერდების რაოდენობა 

1. ზოია ცხადაია, „ალექსანდრე ჭავჭავაძე (ბიოგრაფია და შემოქმედების ძირითადი 
ასპექტები)“ - Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History 1500-1900 (CMR1900), 
University of Birmingham, United Kingdom, (გადაცემულია დასაბეჭდად); 
https://www.birmingham.ac.uk/schools/ptr/departments/theologyandreligion/research/projects/C
MR1900/index.aspx 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. სტატიაში განხილულია ალექსანდრე ჭავჭავაძის ის ლექსები, და პირადი წერილები, 
რომლებშიც ჩანს ქრისტიანულ-მუსლიმური ურთიერთობების კვალი. გამოკვლეულია 
დამოკიდებულება ქრისტიანული და მუსლიმური აღმსარებლობის რელიგიურ ჯგუფებს 
შორის, რომელიც შეიმჩნეოდა მე-19 საუკუნის საქართველოში. სტატია მომზადებულია 
გამოცემისათვის „ქრისტიანულ-მუსლიმური ურთიერთობების“ მე-8 ტომი, რომელიც მე-



19 საუკუნის მსოფლიო ლიტერატურას ეთმობა და რომელსაც გამოსცემს ბირმინგემის 
უნივერსიტეტი. 

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

8.1. საქართველოში 
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და 
ადგილი 

1. ზოია ცხადაია, „ანდერძი, როგორც მხატვრული გამოსახვის ერთი სახეობა 
(რუსთაველიდან თანამედროვეობამდე)“: რუსთაველის, თეიმურაზ I-ის, ბესიკ 
გაბაშვილის, აკაკი წერეთლის, იროდიონ ივდოშვილის, ლადო ასათიანის, ირაკლი 
აბაშიძის, ვახტანგ ჯავახაძის, გივი გეგეჭკორის პოეტური ტექსტების მიხედვით). 
ლექსმცოდნეობა, მიძღვნილი გივი გეგეჭკორისადმი, 2022, 26-27 ოქტომბერი

2. ზოია ცხადაია, „მარი აბრამიშვილის მემუარები“, კონფერენცია „ენა და კულტურა“, 
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, 3-4 დეკემბერი. 

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

ლევან გელაშვილი

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

6.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი 
ISBN; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. ლევან გელაშვილი (შემდგენელი), საქართველოს კინოთეატრები. ქრონიკები 1920-1990, 
თბილისი, „აკადემიური წიგნი“, 426 გვ. ISBN: 978-9941-9616-9-4 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. წიგნში წარმოდგენილია პერიოდულ პრესაში გამოქვეყნებული სტატიები და ცნობები 
კინოთეატრების შესახებ, რომლებიც 1920-1990 წლებში ჟურნალ-გაზეთებში იბეჭდებოდა. 
აღსანიშნავია, რომ კრებულში შესულია როგორც ქართულენოვანი, ასევე რუსულენოვანი 
ჟურნალ-გაზეთების („Вечерний Тбилиси“, „Молодой сталинец“, „Молодежь Грузии“, 
„Советская Абхазия“, „Заря Востока“ „архитектура СССР“) მასალები. ეს არის პირველი ცდა 
კინოთეატრების შესახებ, ჟურნალებსა და გაზეთებში გაბნეული 
მრავალფეროვანი ცნობების ერთ წიგნად შეკვრის, რომელიც კინოთეატრების ისტორიის 
მიმოხილვით-პანორამულ სურათს ქმნის. წიგნში ასევე წარმოდგენილია დადგენილებები 
და სახელმწიფო არქივში დაცული თბილისის კინოთეატრების ფოტოები, კრებულს თან 
ერთვის კინოთეატრების საძიებელიც. წიგნი დიდ დახმარებას გაუწევს კინოს 



მკვლევარებს, ქართული კინოს საკითხებით დაინტერესებულ ფართო მკითხველს, 
სტუდენტებს და მეცნიერებს, თბილისის ურბანული განვითარების ისტორიით 
დაინტერესებულ ადამიანებს, არქიტექტორებს და ამ თემით დაინტერესებულ 
ისტორიკოსებს. 

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და 
ნომერი/ტომი ISSNის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. ლევან გელაშვილი, ქართული ფუტურიზმის 100 წელი, „კრიტიკა“, #17, გვ. 179-199. ISSN 
0206-5746

2. ლევან გელაშვილი, ქართული კინო ოციან წლებში, ჟურნალი „კინO“, 
ISSN 2667-9388, 10 გვ. 

3. ლევან გელაშვილი, „საქართველოს კინოთეტარები“, „პირველი სხივი“, ISSN 0135-1028, 
16 გვ. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. სტატიაში მოცემულია ქართული ფუტურიზმის ისტორია, წარმოშობა, 
მახასიათებლები, ნიშნები. შეკრებილი და გამოქვეყნებულია ქართველ ფუტურისტთა 
ისტორიები და მათ თავს გადახდენილი არაორდინალური ამბები. სტატიაში ასევე 
განხილულია ქართველ მწერალთა შეხედულებები და სტატიები ქართულ 
ფუტურიზმთან დაკავშირებით.  

2. სტატიაში შესწავლილია ოციანი წლების კინოპრესა, გაანალიზებულია გაზეთებში 
გამოქვეყნებული ცნობები ქართული კინოფილმების და კინოწარმოებასთან 
დაკავშირებით. შესწავლილია შუალედური პოზიტივების ქართული ფილმების 
აღდგენის სხვადასხვა საკითხები, ინტერვიუში საუბარია სახელმწიფო არქივის 
თანამშრომელთან შალვა მიქუტიშვილთან ქართული ოციანი წლების უხმო ფილმების 
აღდგენის სპეციფიკასთან დაკავშირებით. 

3.  სტატიაში შესწავლილია საქართველოს კინოთეატრების ისტორია დასაბამიდან 
დღემდე.

მზია  ჯამაგიძე

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და 
ნომერი/ტომი ISSNის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 



1. ჯამაგიძე მზია, ,,სივრცე შესაძლებლობების გარეშე: პოსტკოლონიური დისტოპია 
ცოტნე ცხვედიანის რომანში მაიაკოვსკის თეატრი“,  კრიტიკა #17, თსუ გამომცემლობა, 
თბილისი, ISSN 0206-5746 გვ. 85-96.

2. ჯამაგიძე მზია, ,,ნარატივების კრიზისი და გზა ლოკალურობიდან გლობალურისკენ“  
საერთაშორისო კონფერენციის მასალების კრებული - ,,გლობალიზაცია, იდენტობა, 
ლიტერატურა“, თსუ გამომცემლობა, თბილისი (იბეჭდება)

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. სტატიაში პოსტკოლონიური უტოპიისა და პოსტკოლონიური დისტოპიის ცნებების 
მოშველიებით, თანამედროვე ახალგაზრდა ავტორის, ცოტნე ცხვედიანის რომანის 
,,მაიაკოვსკის თეატრი“ (2016) განხილვის საფუძველზე,  გაანალიზებულია,  როგორ 
აფასებს თანამედროვე ქართველი საზოგადოება საკუთარ წარსულ გამოცდილებას 
გლობალური დრო/სივრცის გათვალისწინებით, დღეს რა ღირებულებებს ეფუძნება ჩვენი 
საზოგადოების უტოპიანისტური იდეალები, ან ძველი იდეოლოგიურ/ღირებულებითი 
მარცხებით რა ტიპის გამოცდილებაა დაგროვილი. განხილული ტექსტის საფუძელზე, 
შემოთავაზებულია მოსაზრება, განვიხილოთ ეს ტექსტი, როგორც პოსტკოლონიური 
დისტოპიის ჟანრის ნაწარმოები. 

2. სტატიაში ჰეტეროტემპორალობისა და ჰიბრიდიზაციის, თეორიული წანამძღვრების 
მოშველიებით, განხილულია თანამედროვე ქართული ლიტერატურის წინაშე არსებული 
ამოცანა - რა ფუნქცია უნდა შეასრულოს კოლონიზაციის შემდგომ პოსტკოლონიურობის 
ეტაპზე მხატვრულმა ლიტერატურამ იმისთვის, რომ გარდაქმნას ან ხელახლა შექმნას  
სოციუმის ნაციონალური  იდენტობა  და გააშინარსოს ის  არსებული ე. წ. ცარიელი დრო 
იმგვარად, რომ ერთი მხრივ, შენარჩუნებული იქნას ლოკალური მრავლფეროვნება და 
ამასთანავე, ადგილობრივი ლიტერატურა მსოფლიო ლიტერატურის ნაწილად აქციოს. 
სტატიაში ერთი კონკრეტული ტექსტის, ზურა ჯიშკარიანის რომანის ,,საღეჭი 
განთიადები უშაქროდ“ (2018) ანალიზის საფუძველზე, ნაჩვნებია, რამდენად ჩანს მასში 
პოსტკოლონიური საზოგადოებების მსგავსი თვითიდენტიფიკაციური დილემები-
შეიქმნას ახალი დრო და ცნობიერება პოსტკოლონიურ ქართულ რეალობაში და როგორი 
ფორმით ვლინდება  ნარატივების კრიზისულობა.  

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

8.1. საქართველოში 
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და 
ადგილი 

1. Jamagidze Mzia, ,,The futurology of postcoloniality in Georgian Literature”, შედარებითი 
ლიტერატურის XXIII მსოფლიო კონგრესი - მსოფლიო ლიტერატურის გადააზრება. 
გლობალური და ლოკალური, ცენტრალური და მარგინალური. ივ. ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, თბილისი, 24-29 
ივლისი.

 



ეკა ჩიკვაიძე

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

6.1. მონოგრაფიები/წიგნები 
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი 
ISBN; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. ეკა ჩიკვაიძე, ნანა მრევლიშვილი, სასულიერო მწერლობა (წერილები: ჰაგიოგრაფია, 
ჰიმნოგრაფია, ეგზეგეტიკა), რედაქტორი მაია ნაჭყებია, ISBN: 978-9941-8-4050-0, 
თბილისი, ,,მერიდიანი“, 592 გვ. 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

კრებულში თავმოყრილია ავტორთა მიერ სხვადასხვა დროს გამოქვეყნებული 
ლიტერატურული წერილები (40 ერთ. და ასახავს V-XVIII სკ.-ის სასულიერო მწერლობის 
ლიტერატურულ პროცესებს), რომლებიც ეხება სასულიერო მწერლობას. ნაშრომებში 
გაანალიზებულია როგორც აგიოგრაფიული მწერლობის, ისე – ჰიმნოგრაფიული და 
ეგზეგეტიკური ძეგლების საკითხები. გამოცემა განკუთვნილია ფილოლოგიური 
მეცნიერების მკვლევართათვის და, ზოგადად, ქართველოლოგიური მეცნიერებით 
დაინტერესებულ პირთათვის.

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და 
ნომერი/ტომი ISSNის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. ეკა ჩიკვაიძე, ქეთევანიანი - პოეტური ჰაგიოგრაფია, სემიოტიკა XXII, გამომცემლობა 
„უნივერსალი“, ISSN 1512-2409 (იბეჭდება).

2. ეკა ჩიკვაიძე, ნანა მრევლიშვილი, ,,თხუთმეტსაუკუნოვანი მთლიანობა“ და 
გლობალისტური გამოწვევები, ,,გლობალიზაცია, იდენტობა, ლიტერატურა“, თსუ 
გამომცემლობა, თბილისი (იბეჭდება)

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. ,,ქეთევანიანი“ თეიმურაზ I-ის პოემაა, რომელიც წმინდანის, დედის, 
სარწმუნოებისთვის თავშეწირული დედოფლის ღვაწლს წარმოაჩენს. თავად თეიმურაზის 
შემოქმედებას სხვადასხვაგვარად აფასებენ, მას ხან აღორძინების ხანის შემოქმედად, 
ზოგი მკვლევარი - განმანათლებლობის წარმომადგენლად, ბოლო პერიოდის სამეცნიერო 
კვლევებში კი ბაროკოული ლიტერატურის წარმომადგენლად მიიჩნევენ. სტატიაში 
განხილულია რამდენიმე საკითხი: 1. თავად პოემის ჟანრობრივი შეფასება (რადგან მას 
ისტორიულ და ბიოგრაფიულ პოემად მიიჩნევენ), 2. რატომ არ შეიძლება მივაკუთვნოთ ა. 
ჰიმნოგრაფიას, ბ. ბიოგრაფიას, გ. ისტორიულ პოემას და დ. რატომ არის ჰაგიოგრაფიული 
,,ქეთევანიანი“, 3. რამ განაპირობა პოეტური ფორმაცვალება ჰაგიოგრაფიული ჟანრისა.

2. ქართულ ლიტერატურას და ქართველ შემოქმედებს ოდითგანვე ჰქონდათ 
გამოკვეთილი და
განსაზღვრული, სად და რომელ სფეროში უნდა ეღვაწათ, რა უნდა ყოფილიყო მათი 
მოღვაწეობის მიზანი, გაცნობიერებული ჰქონდათ საკუთარი შემოქმედებითი ფუნქცია, 



გათვალისწინებული - აუდიტორია/მსმენელი (რომლისთვისაც იყო განკუთვნილი მათი 
ნააზრევი) და საჭიროებანი, რომლებიც შემოქმედების ტიპოლოგიას განაპირობებდა. 
შესაბამისად, ემიგრაციაც და მიგრაციაც ქართველი საზოგადოებისთვის, გარკვეული 
თვალსაზრისით, ისტორიული თანმდევი ხვედრიც იყო და გააზრებული, 
მიზანმიმართული ნაბიჯიც. თუმცა, უმნიშვნელოვანესია, რომ ემიგრაცია მათთვის არ 
გამხდარა კულტურული გაუცხოების საფუძველი. პირიქით, თითოეული მათგანის 
შემოქმედება კვებავდა, განაპირობებდა კიდეც ქართული კულტურის რაგვარობას, 
ავითარებდა იდეას, რომელიც ასაზრდოებდა და წვრთნიდა ერს (ამ თვალსაზრისით, 
ფაქტობრივად, ერთგვარია საზღვარგარეთის ქართველ მოღვაწეთა ნაამაგარი. 
შესაბამისად, ერთგვარია შავი მთისა და ათონის წარმომადგენლების, თეიმურაზის, 
არჩილის, ვახტანგის, საბას, დავით გურამიშვილის, მე-19 და (თვით) მე-20 საუკუნეთა 
შემოქმედების 1. მიზანი, 2. ენა, 3. აუდიტორიის საჭიროებათა გათვალისწინების 
ტიპოლოგია, 4. შინაარსის განმაპირობებელი მიზეზები, 5. თემატიკათა შერჩევის 
პრინციპები, 6. ქვეყნისთვის საჭირო იდეურ-პოლიტიკურ ტენდენციათა ასახვა, 7. 
დაკვეთა და ა.შ. აღნიშნული ასპექტებით გამონაკლისს მხოლოდ პროლეტმწერლობა, 
მასკულტურა, იდეოლოგიზებული ფსევდოშემოქმედება ქმნის და მრავალგვარი და 
მრავალფეროვანი 21-ე საუკუნე (რომლის ფესვებიც მე-20 საუკუნეში უნდა ვეძიოთ, 
რადგან სწორედ ამ დროს შემოდის ქართველ მოღვაწეთა შემოქმედებასა და ცნობიერებაში 
გლობალისტური ტენდენციები), სადაც სრულიად განსხვავებულ კულტურულ 
ვითარებას ვხედავთ.
რას გვთავაზობს 21-ე საუკუნე? ძნელია, გავიხსენოთ ქართველი მწერლები, რომელნიც 
მოღვაწეობენ საქართველოს ფარგლებს გარეთ, მაგრამ იღვწიან იმავე მიზნისთვის, 
რისთვისაც ჩვენი წინაპრები. ისინი წერენ, შრომობენ, მოღვაწეობენ იმ სივრცეში ადგილის 
დასამკვიდრებლად, რომელიც აირჩიეს საცხოვრებლად. და მხოლოდ ზოგიერთის 
შემოქმედებაში თუ იჩენს თავს საქართველოსა და ქართველ საზოგადოებაზე ფიქრი, 
ქართული თემატიკის, საჭიროებათა აღმოფხვრის, ესთეტიკური აზრის განვითარების, 
სწორი მიმართულების მიცემის .... სურვილი, მცდელობა. შესაბამისად, რიტორიკულ 
კითხვად გაისმის: უქმნის თუ არა საფრთხეს გლობალიზაცია მიკროკულტურას და რჩება 
თუ არა მიკროკულტურათა ადგილი გლობალისტურ საზოგადოებაში? სამწუხაროდ, ამ 
ეტაპზე საზღვარგარეთ მოღვაწე ჩვენს თანამემამულეთა ნაამაგარზე დაკვირვება 
ოპტიმისტური პროგნოზის უფლებას გვართმევს.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

8.1. საქართველოში 
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და 
ადგილი 

1. ეკა ჩიკვაიძე, ნანა მრევლიშვილი, კიმენის საკითხის ხელახალი გააზრებისთვის, 
შედარებითი ლიტერატურის XXIII მსოფლიო კონგრესი - მსოფლიო ლიტერატურის 
გადააზრება. გლობალური და ლოკალური, ცენტრალური და მარგინალური. ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, 
თბილისი, 24-29 ივლისი.
2. ეკა ჩიკვაიძე, ჰაგიოგრაფია, ბიოგრაფია/ავტობიოგრაფია - ჟანრობრივი მარკერები,  
საერთაშორისო კონფერენცია ,,საქართველო და კავკასია - წარსული, აწმყო, მომავალი“, 
საქართველოს უნივერსიტეტი, თბილისი, 26-27 ნოემბერი



3. ეკა ჩიკვაიძე, ქეთევანიანი - პოეტური ჰაგიოგრაფია, სემიოტიკის მე-12 სამეცნიერო 
კონფერენცია, თბილისი, გაუ, 17 დეკემბერი.

ირინა ნაცვლიშვილი

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო 
კოდი DOI (არსებობის შემთხვევაში); ჟურნალის/კრებულის დასახელება და 
ნომერი/ტომი; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. ირინა ნაცვლიშვილი, სახისმეტყველებითი მარკერები მირიან მეფის „წიგნი-ანდერძის“ 
რედაქციულ სახესხვაობათა კონტექსტში,  „ლიტერატურული ძიებანი“, XLII, ISSN 0235-
3776, თბილისი, თსუ გამომცემლობა (იბეჭდება).

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. „წმინდა ნინოს ცხოვრების“ უძველესი რედაქციები დიდი ხანია მრავალმხრივ იპყრობს 
მკვლევართა ყურადღებას. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ამ ტექსტთან 
მიმართებით კვლავ აქტუალურია, მისი მეტ-ნაკლებად პირვანდელი სახის ერთგვარი 
რეკონსტრუქციაა, რაშიც განუზომელ როლს ძეგლის პოეტიკა ასრულებს, რომელიც, 
თავის მხრივ,  ქრისტიანულ სახისმეტყველებას ეფუძნება. ამ თვალსაზრისით 
საგულისხმო მასალას შეიცავს „წმინდა ნინოს ცხოვრების“ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
ნაწილი - „მირიან მეფის წიგნ-ანდერძი“, რომელიც, შემორჩენილი ხელნაწერების 
მიხედვით (შატბერდული, ჭელიშური და სინური), ზოგიერთ პასაჟში განსხვავებულ 
იკითხვისებს ავლენს,  მათი სიღრმისეული ანალიზი კი, ბიბლიურ წყაროებთან 
მიმართებით, ფაქტობრივად, უძველესთან, სავარაუდო დედნისეულთან, მიახლოების 
საშუალებას იძლევა. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ჩვენი კვლევაც, რომლის შედეგებიც 
სტატიაშია წარმოდგენილი.

ლიანა  ბაშელეიშვილი

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და 
ნომერი/ტომი ISSNის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. ლიანა ბაშელეიშვილი, ანტიქალკედონური ტოპოსები ქართულ აგიოგრაფიაში, 
„ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში 4“, საერთაშორისო 
კონფერენციის მასალები, ბათუმი, ბსუ გამომცემლობა (იბეჭდება).

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. სტატიაში საუბარია იმ ანტიქალკედონურ გამოვლინებებზე, რაც ქართული 
აგიოგრაფიის წიაღში არსებობდა.



8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

8.1. საქართველოში 
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და 
ადგილი 

1. ლიანა ბაშელეიშვილი, ანტიქალკედონური ტოპოსები ქართულ აგიოგრაფიაში, 
საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ 
საზოაგდოებაში - 4“, ბათუმი, 2-4 დეკემბერი, შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

2. ლიანა ბაშელეიშვილი, ასკეტური ტოპოსები ქართულ აგიოგრაფიაში, არქეოლოგ 
ალექსანდრე რამიშვილისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, ხაშურის 
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, 10 დეკემბერი. 

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

8.2. უცხოეთში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და 
ადგილი 

1. Лиана Башелеишвили, «Два женских сословных типа в поеме Шота Руставели «Витязь в 
тигровой шкуре», Ломоносовские чтения – 2022, МГУ, 15 апреля, Москва.  

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

ემზარ  კვიტაიშვილი

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით 
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური; ჟურნალის/კრებულის დასახელება და 
ნომერი/ტომი ISSNის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა 

1. ემზარ კვიტაიშვილი, რეზო ჭეიშვილის გვერდით (ბიოგრაფიული რომანი), ჟურნალი 
„მწვანეყვავილა“, ქუთაისი, #2, გვ. 2-15, ISSN 1512-2476

2. ემზარ კვიტაიშვილი, აგვისტოს ნანადირევი, გალაკტიონოლოგია, #9, გვ. 140-148, ISBN 
978-9941-0-1052-1,  ISBN 978-9941- 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე) 

1. სტატია წარმოადგენს გაგრძელებას გამოკვლევისა, რომელიც ეხება რეზო ჭეიშვილის 
ცხოვრებასა და შემოქმედებას. ესაა ბოლო ნაწილი ვრცელი გამოკვლევისა, რომლითაც 



სრულდება მისი შემოქმედების კვლევა. ნაშრომი მომზადდება და გამოიცემა 
მონოგრაფიის ფორმით. 

2. სტატიაში გაანალიზებულია გალაკტიონ ტაბიძის ლექსი „გახედე: კახეთი!..“. პირველი 
სტროფი მოახლოებული ნადირობისთვის შემზადებაა. ჩამკეტი, მესამე სტროფი, 
ჯვარედინისგან განსხვავებული სამრითმიანი (aaba) კატრენია; იგი ჩვენი ხალხური 
პოეზიიდან აიღო და აითვისა აკაკიმ, ხოლო მის კვალდაკვალ გალაკტიონმა გარითმვის ამ 
ხერხს ფართო გასაქანი მისცა, საბოლოოდ დაამკვიდრა. ერთი უცნაური განსხვავება 
ისიცაა, რომ „არტისტული ყვავილების“ რიგით მესამე ლექსი, ეგებ გრძნობის 
გამძაფრებისა და მეტი სასოწარკვეთის გამოსახატავად, ცხრამარცვლიანი სტრიქონით 
(„მშვიდობით, მშვიდობით, მშვიდობით“) მთავრდება. ლექსს უამრავი ისეთი საიდუმლო 
აქვს, რაგინდ არ უკირკიტო, ვერ ამოხსნი, ვერ იტყვი, რა რისთვის და ასე რატომ დაიწერა.

სხვა აქტივობა

მანანა კვაჭანტირაძე ჟურნალ „კრიტიკის“ რედაქტორი.
მაია ჯალიაშვილი „გამორჩეული მოსწავლე“, ჟურნ. „მასწავლებელი“, N 5;  ISSN 1987-

6149, თბილისი, 2022,  მასწავლებლის პროფესიული 
განვითარების ეროვნული ცენტრის გამოცემა, გვ. 4-8;

მაია ჯალიაშვილი „თამაში, შემოქმედებითობა და თავისუფლება“, ჟურნ. 
„მასწავლებელი“, N 4;  ISSN 1987-6149, თბილისი, 2022,  
მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის 
გამოცემა, გვ. 13-20

მაია ჯალიაშვილი „კარი გავუღოთ თავისუფლებას“, ჟურნ. „მასწავლებელი“, N 3;  
ISSN 1987-6149, თბილისი, 2022,  მასწავლებლის პროფესიული 
განვითარების ეროვნული ცენტრის გამოცემა, გვ. 4-8

მაია ჯალიაშვილი „ვინ ასწავლის მასწავლებელს“; ჟურნ. „მასწავლებელი“, N 2;  ISSN 
1987-6149, თბილისი, 2022,  მასწავლებლის პროფესიული 
განვითარების ეროვნული ცენტრის გამოცემა, გვ. 4-8

მაია ჯალიაშვილი „ვინ გინდა გამოხვიდე“, ჟურნ. „მასწავლებელი“, N 1;  ISSN 1987-
6149, თბილისი, 2022,  მასწავლებლის პროფესიული 
განვითარების ეროვნული ცენტრის გამოცემა, გვ. 16-20

გოჩა კუჭუხიძე საერთაშორისო სამეცნიერო ცენტრ Elger-ის (აზერბაიჯანი) წევრი.  

გოჩა კუჭუხიძე საერთაშორისო სამეცნიერო კრებულ Buta-ს (თურქეთი) 
რედკოლეგიის  წევრი. 

თამარ ციციშვილი ილია ჭავჭავაძის აკადემიური გამოცემის მე-20 ტომის 
რედაქტორი.

ადა ნემსაძე ჟურნალ „კრიტიკის“ რედკოლეგიის წევრი

ადა ნემსაძე გრიგოლ კიკნაძის სახელობის პრემიის მიმნიჭებელი კომისიის 
წევრი

თამაზ ვასაძე  ‘საყოველთაო მზრუნველი’ (რელიგიის თემა ვაჟა ფშაველას 
‘სტუმარ-მასპინძელში’). ლიტერატურული საქართველო, 7-20 
ოქტომბერი, N.20, გვ. 4



მირანდა 
ტყეშელაშვილი

შედარებითი ლიტერატურის მსოფლიო კონგრესის (ICLA 2022 
Tbilisi) საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, კოორდინატორი

ანა ლეთოდიანი შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტის ბაზაზე არსებული ელექტრონული სტუდენტური 
სამეცნიერო ჟურნალის „სტუდენტური კვლევების“ 
რედკოლეგიის წევრი (პასუხისმგებელი მდივანი); 

ანა ლეთოდიანი თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
სტუდენტების 3 საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელი;

ანა ლეთოდიანი თსუ-ის დოქტორანტის, გიული კალატოშვილის სადისერტაციო 
ნაშრომის „ფუტურიზმი: ქართული და ევროპული 
ლიტერატურული გამოცდილება“ რეცენზენტი;

ანა ლეთოდიანი თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი; სალექციო კურსები საბაკალავრო და 
სამაგისტრო სწავლების საფეხურებზე: 
„ლიტერატურათმცოდნეობის შესავალი“, „ლიტერატურის 
თეორია“, „ლიტერატურის ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია“, 
„ჟანრის პოეტიკა“; „პოეტიკა, რიტორიკა, სტილისტიკა“, 
„ქრონოტოის თეორია“; „ქართული ლიტერატურათმცოდნეობა. 
მეთოდები და პრაქტიკა“; „წიგნის ბეჭდვის ისტორია და 
ტექნოლოგიები“, „საგამომცემლო სახლები. მიზნები და 
სტრატეგიები“; 

ლევან გელაშვილი შემდგენელ-რედაქტორი (ირაკლი ლომოურთან და ვატო 
წერეთელთან ერთად) წიგნისა „ქართული სამეცნიერო-
ფანტასტიკური მოთხრობების ანთოლოგია“, 144 გვ.

ეკა ჩიკვაიძე საქართველოს უნივერსიტეტის მიერ გამოცხადებული საგრანტო 
კონკურსის ექსპერტი, 2 შეფასებული გრანტი (,,გრიგოლ 
ნეოკესარიელის ცხოვრება“ და ,,წმინდა ნინოს ცხოვრების 
რედაქციები“)

ტექსტოლოგიის მიმართულება:

  

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების 
შესრულების შედეგები 
2.1. 
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები

1) 1. . ქართველ რომანტიკოსთა თხზულებების აკადემიური გამოცემა.2014–2023

2. 
2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. 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.
2. 



გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული 
და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის მესამე - 2018-2023  წლების  - 
ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია 

(ქართულ ენაზე)
რომანტიზმი მრავალსაუკუნოვანი ქართული ლიტერატურის განვითარების ერთ-ერთი 
უმნიშვნელოვანესი  ეტაპია. მიუხედავად ამისა, დღემდე არ გვაქვს ამ მიმდინარეობის 
უთვალსაჩინოესი წარმომადგენლების ალექსანდრე ჭავჭავაძის, ნიკოლოზ 
ბარათაშვილის, გრიგოლ ორბელიანის, ალექსანდრე ორბელიანისა და ვახტანგ 
ორბელიანის თხზულებათა სრულყოფილი აკადემიური გამოცემები, რაც უდავოდ 
შეუწყობდა ხელს ამ მიმართულებით წარმოებული სამეცნიერო კვლევების კიდევ უფრო 
დიდ წარმატებას.

პროექტის ამ ეტაპზე საბოლოო სახე მიეცა შედგა თითოეული ავტორის თხზულებათა 
ტექსტების სამეცნიერო პასპორტები. შედგა ინდივიდუალური სამუშაო გეგმები. შედგა 
თხზულებათა სხვადასხვა წყაროების ვარიანტები. თითოეულ ტექსტს გაუკეთდა 
კომენტარები შედგა პირთა, გეოგრაფიულ სახელთა, ჟურნალ-გაზეთებისა და სხვა 
საძიებლები.

ვარიანტების შესადგენად გამოვიყენეთ ისტორიულ-შედარებითი მეთოდი, 
კომენტირებისთვის - 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.

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.

თხზულებათა აკადემიური გამოცემები სრულად მოიცავს მწერალთა როგორც მხატვრულ, 
ისე დოკუმენტურ ტექსტებს და წარმოგვიდგენს ყველა ავთენტური წყაროს მონაცემებს. 



ამას გარდა, მათ ახლავს მდიდარი სამეცნიერო აპარატი, პასპორტებით, კომენტარებით, 
შენიშვნებითა და საძიებლებით, დაბეჭდილი ტექსტების სიზუსტე კი მეცნიერული 
კვლევის შედეგად არის დადგენილი. შესაბამისად, აკადემიური გამოცემა ქართული 
ლიტერატურისა და საქართველოს ისტორიის მკვლევართათვის (აქ პირველ რიგში 
ვგულისხმობთ დოკუმენტურ პროზას) ყველაზე სანდო დასაყრდენია. 

ჯგუფის  ამოცანა იყო ნიკოლოზ ბარათაშვილის თხზულებათათვის  სამეცნიერო 
პასპორტების შედგენა და მესამე ეტაპის ინდივიდუალური სტრატეგიული გეგმის 
შემუშავება. დამუშავდა ნიკოლოზ ბარათაშვილის თხზულებათა ვარიანტები და გაკეთდა 
საძიებლები.
 
2.2.
1) დასრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. ილია ჭავჭავაძის თხზულებათა აკადემიური გამოცემა (ოცტომეული). საქართველოს 
მეცნიერებათა აკადემია, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 
1987-2022

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ფილოლოგიის დოქტორები: მ.ნინიძე, ე. მანია, ქ. ხითარიშვილი, ნ. ფრუიძე.

2. 
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. 1987 წელს შესრულდა დიდი პოეტისა და საზოგადო მოღვაწის, ილია ჭავჭავაძის 
დაბადებიდან 150 წლისთავი. Aსხვა საზეიმო ღონისძიებებთან ერთად, ამ თარიღის 
აღსანიშნავად მაშინდელი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით დაიწყო ილია ჭავჭავაძის 
თხზულებათა სრული კრებულის გამოცემა ოც ტომად.
ამ დროისათვის არცთუ დიდი დრო იყო გასული ილიას თხზულებათა სრული 
კრებულის ბოლო გამოცემის განხორციელებიდან – საქართველოს სსრ მეცნიერებათა 
აკადემიის შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ისტორიის 
ინსტიტუტის გრიფით 1951-1961 წლებში დაიბეჭდა ათტომეული პავლე ინგოროყვას  
რედაქტორობით. იგი  ცნობილია აკადემიურის სახელით, თუმცა მასში ბოლომდე არ 
არის დაცული აკადემიური გამოცემის ყველა პრინციპი; ამასთან, ყველა წინამორბედი 
გამოცემის მსგავსად, არც ამ ათტომეულში იყო  გათვალისწინებული ილიას ხელით 
დაწერილი დოკუმენტები, საარქივო მასალები და თარგმანების ნაწილი. ახალ 
ოცტომეულში ყველა ხარვეზი უნდა გასწორებულიყო.
ილია ჭავჭავაძის თხზულებათა სრული კრებულის წინამდებარე მეოცე ტომი გახლავთ 
საცნობარო ტომი, რომელიც მოიცავს ცხრამეტივე ტომში დაბეჭდილი ყველა ტიპის 
მასალის საძიებო ინფორმაციას. 
XX ტომზე მუშაობისას ბევრ სიძნელეს წავაწყდით: ვინაიდან ტომების უმრავლესობა 
სხვადასხვა დროსა და სხვადასხვა გუნდის მიერ იყო შექმნილი, სამეცნიერო აპარატი 
ყოველ მათგანს მეტ-ნაკლებად განსხვავებული აღმოაჩნდა. რასაკვირველია, ზოგჯერ 
ტომის სპეციფიკაც ითხოვდა ერთიანი ჩარჩოდან გარკვეული დოზით გადახვევას, მაგრამ 
ხშირ შემთხვევაში  მსგავსი ტექსტური მასალის მქონე ტომებსაც ჰქონდათ განსხვავებული 
აპარატი. P



Oოცტომეულის I, II და IV ტომს საერთოდ არ ახლავს საძიებლები. თავდაპირველად 
გადავწყვიტეთ აღმოგვეფხვრა ეს ხარვეზი, მაგრამ სარედაქციო კოლეგიის მართებული 
გადაწყვეტილებით, ასეთ შემთხვევაში `ავცდებოდით~ რეალობას. Gგადაწყდა, რომ XX 
ტომში გაგვეერთიანებინა მხოლოდ არსებული საძიებლები; თუმცა ასე მხოლოდ 
ნაწილობრივ მოგვარდა პრობლემა. საქმე ისაა, რომ, მაგალითად,  თემატური საძიებელი 
პუბლიცისტიკის ყველა ტომს არ აქვს და რომელ ტომებსაც აქვს, თითოეულ მათგანში 
სრულიად განსხვავებული პრინციპითაა მასალა წარმოდგენილი. ზემოხსენებული 
მიზეზის გამო, თემატური საძიებლების ახლებულად გადალაგება დაუშვებელი 
იქნებოდა, ამიტომ ჩავთვალეთ, რომ მართებული იქნებოდა თემატურად გამსხვილებული 
ქვესათაურების ქუდქვეშ გაგვეერთიანებინა ტომებში წარმოდგენილი მასალა.
წინამდებარე XX ტომში რამდენიმე ტიპის საძიებელია წარმოდგენილი: თავდაპირველად 
შემოთავაზებულია თხზულებათა ანბანური საძიებელი, რომელიც მკითხველს 
დაეხმარება, სწრაფად დაადგინოს, გამოცემის რომელ ტომშია დაბეჭდილი მისთვის 
საინტერესო მასალა; ვინაიდან ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურული მემკვიდრეობა 
ჟანრობრივად მრავალფეროვანია, შევიმუშავეთ პირობითი ნიშნები (იხ.: წინასიტყვაობის 
ბოლოს), რომლის დახმარებითაც მარტივად დადგინდება თხზულების ჟანრი – ეს 
უკანასკნელი ლექსია, მოთხრობა, პუბლიცისტური წერილი თუ დოკუმენტი.
Yთხზულებათა ანბანურ საძიებელს მოსდევს პირთა ანოტირებული საძიებელი; რაკიღა 
ხშირია შემთხვევა, როცა ერთსა და იმავე პიროვნებას ავტორი ახსენებს სხვადასხვა ტომში 
დაბეჭდილ ტექსტებში, არაბული ციფრებით აღვნიშნეთ გვერდი, ხოლო რომაულით – 
ტომი. ტომების თანმიმდევრობა წარმოდგენილია რიგითობის მიხედვით. 
Aსაგულისხმოა, რომ ამ ტიპის საძიებელი არ ერთვის I, II და IV ტომებს. ასევე, გაირკვა, 
რომ III ტომში დაბეჭდილი ანოტირებული საძიებელი არის შერეული სახის, კერძოდ, არ 
არის ერთმანეთისგან გამოყოფილი პირთა, გეოგრაფიულ სახელთა და ა. შ. საძიებლები. 
რადგანაც ასეთი შემთხვევა ერთადერთი აღმოჩნდა, საჭიროდ მივიჩნიეთ, შეგვეტანა 
ცვლილება და დაგველაგებინა პირთა, ადგილთა და განმარტებით საძიებლებად. ამავე 
ტომის საძიებელში არ არის მითითებული, რომელ გვერდზეა ნახსენები პიროვნების 
სახელი თუ განმარტებული სიტყვა, შესაბამისად, ჩვენც იძულებული გავხდით, მხოლოდ 
ტომის რიგითი ნომრის მითითებით შემოვფარგლულიყავით. Aსამწუხაროდ, აღნიშნული 
ხარვეზის ერთეული შემთხვევები გვხვდება თითქმის ყველა ტომში. ცხადია, სადაც ეს 
შესაძლებელი იყო, მონაცემი ყველგან დაზუსტდა.
XVII ტომში ცალცალკე იყო წარმოდგენილი პირთა ანოტირებული და ადრესატთა  
საძიებელი, რაც XX ტომში უცვლელად გადმოვიტანეთ.  
შემდეგია გეოგრაფიულ სახელთა საძიებელი, რომელიც ზუსტად სახელთა 
ანოტირებული საძიებლის პრინციპითაა აგებული.
VI-XVI და XVIII ტომებს ერთვის თემატური საძიებლები, რომლებშიც ქვეპუნქტებადაა 
წარმოდგენილი დაჯგუფებული მასალა; აქვეა საძიებლები ბანკების, წიგნების, 
პერიოდულ გამოცემათა და ა.შ. შესახებ, ამიტომ მათ პირობითად ვუწოდეთ სხვადასხვა. 
მაქსიმალურად ვეცადეთ ერთ საგნობრივ საკითხთან დაკავშირებული საძიებლები 
გაგვეერთიანებინა.
ასევე, ვეცადეთ გაგვესწორებინა კორექტურა და ტექნიკური ხარვეზები.
2
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6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
.

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  
ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. აკაკი წერეთლის უცნობი წერილები და მათი ატრიბუციის საკითხი. სამეცნიერო-
რეფერირებადი ჟურნალი „ენა და კულტურა“, #27, ქუთაისი. ISSN  1987 72-32
2.
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. ცნობილია, რომ მწერლები ზოგჯერ შეგნებულად მალავენ თავიანთ ვინაობას და ისე 
აქვეყნებენ ნაშრომებს. ეს ბევრი მიზეზით შეიძლება აიხსნას. რასაკვირველია, მწერლის 
თანამედროვეებმა და, განსაკუთრებით, მისმა უახლოესმა გარემოცვამ, როგორც წესი, 
სიმართლე იცის, მაგრამ რაც  დრო გადის, მეცნიერებისათვის მით უფრო რთულდება 
ავტორობის დადგენა. არადა, თუკი არ გვექნება საშუალება, რომ სრულად გავეცნოთ 
მწერლის ლიტერატურულ მემკვიდრეობას, ვერც ამ უკანასკნელის სრულფასოვნად 
შესწავლაზე გვექნება პრეტენზია. ამიტომაცაა, რომ კლასიკოსთა მემკვიდრეობის 
გამოცემისას უყურადღებოდ არც სავარაუდო თხზულებებს ტოვებენ. 

თხზულებები, რომელთა მიკუთვნების საკითხი საეჭვოა და სპეციალურ კვლევა-ძიებას 
ითხოვს, იბეჭდება თხზულებათა კრებულის ცალკე განყოფილებაში. ამგვარ 
განყოფილებას „Dubia“ ჰქვია. თუ დროთა განმავლობაში კვლევა დაადასტურებს 
ავტორობის საკითხს, მომდევნო აკადემიურ გამოცემაში ტექსტი ძირითად ნაწილში 
გადაინაცვლებს; საპირისპიროს დამტკიცების შემთხვევაში კი ამგვარ ტექსტს „Dubia“-
დანაც ამოიღებენ.

ზოგადად, ავტორობის დაადგენა საკმაოდ რთული პროცესია და სამი ძირითადი 
მიმართულებით ითხოვს კვლევას.  ყველაზე მნიშვნელოვანი, ცხადია,  დოკუმენტური 
წყაროს მოპოვებაა;  ასევე, კვლევის საფუძველზე  უნდა  გამოვლინდეს იდეური და 
ენობრივ-სტილური მსგავსება ავტორის  აღიარებულ და სავარაუდო თხზულებებს შორის. 

 საგულისხმოა, რომ აკაკის თხზულებათა დღემდე დაბეჭდილ არცერთ გამოცემას არ აქვს 
მსგავსი განყოფილება, არადა  ნამდვილად არსებობს ისეთი ტექსტები, რომლებიც, 
შესაძლოა, მართლაც ეკუთვნოდნენ აკაკის კალამს. 

ამჯერად ჩვენი კვლევის საგანია 1905-1906 წლებში შექმნილი ორი სტატია: „რა 
გამოჟღავნდა?“ (ივერია, 1905, #45) და „იმერეთის თავად-აზნაურობის სულ-მოკლეობა“ 
(„ცნობის ფურცელი, 1906, #3034). ვფიქრობთ, ორივე  წერილის ავტორი  აკაკი წერეთელია 
და რაკი ამ მოსაზრებას მხოლოდ ირიბი მტკიცებულებები გააჩნია, ისინი უნდა 
დაიბეჭდოს ე.წ. „სავარაუდოთა“ განყოფილებაში. მაგრამ ამისათვის უნდა დაიშვას 
პრეცედენტი და აკაკი წერეთლის თხზულებათა სრულ აკადემიურ გამოცემას, რომელზეც 
ამჟამად მუშაობს შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის 
ტექსტოლოგიის განყოფილება, ხსენებული მასალაც უნდა დაემატოს.  



ჯულიეტა გაბოძე 

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  
ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა

1. ჯულიეტა გაბოძე „ სოციალ-დემოკრატებთან  აკაკის  ერთი პოლემიკის ისტორია 
(აკაკის უცნობი წერილების მიხედვით)“ დიმიტრი ყიფიანისადმი მიძღვნილი 
სამეცნიერო კონფერენციის მასალები ISBN 978-9941-8-3518-6 , ხაშური 2022, 
ხაშურის მუნიციპალიტეტის სამუზეუმო გაერთიანება , ხაშურის 
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (გვ. 22 -27)

2. ჯულიეტა გაბოძე „ემიგრაცია - შემოქმედებითი მრავალფეროვნების 
შესაძლებლობა (საფრანგეთში ქართული სათვისტომოს თავმჯდომარე, ჟურნალ 
„მერანის“ რედაქტორი ექიმი ვახტანგ ღამბაშიძე)-საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენციის გლობალიზაცია იდენტობა -ლიტერატურა-მასალები, თბილისი 
2022 (გადაცემულია დასაბეჭდად)

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. მოხსენებაში საუბარია  იმ პოლემიკის ისტორიის შესახებ, რომელიც მიმდინარეობდა 

აკაკი წერეთელსა და სოციალ-დემოკრატებს შორის (არჩილ ჯორჯაძე, სილოვან 
ხუნდაძე, სერგი ბახტაძე). კამათის მიზეზი გამხდარა  აკაკის დამარცხება  რწმუნებულთა 
არჩევნებში  1912 წლის 19 სექტემბერს. ამ ფაქტს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა  როგორც 
საქართველოში,   ასევე, რუსეთშიც.  თითქმის ყველა გაზეთში გამოქვეყნდა  ცნობა ამის 
შესახებ.   აკაკის ორი წერილი (“განცხადება“ გაზ.თემი“#99, 26 ნოემბერი,1912 და  „აკაკის 
წერილი“ გაზ. „თემი“ #105, 7 იანვარი,1913)  პირველად გამოქვეყნდება  აკაკის 
თხზულებათა ახალი ოცტომეულის მეთხუთმეტე ტომში შესაბამისი კომენტარებით. 
ისინი არ შესულა მწერლის თხზულებათა არც ერთ კრებულში.   ამ პოლემიკის 
ისტორიით   კიდევ ერთხელ წარმოჩნდა ჩვენი სასიქადულო მგოსნის რამდენმე 
ღირებული თვისება: პირუთვნელობა და დიდსულოვნება.

2. ქართული ემიგრანტული მწერლობა, ერთი მხრივ,  იყო იდენტობის გამოხატვის 
საშუალება, მეორე მხრივ, კი შემოქმედებითი მრავალფეროვნების გამოვლენის 
შესაძლებლობასაც წარმოადგენდა. ამ მხრივ, მეტად საინტერესოა პირველი ქართული 
პოლიტიკური ემიგრაციის ერთ-ერთი წარმომადგენლის  ცნობილი ექიმისა და  საზოგადო 
მოღვაწის ვახტანგ ღამბაშიძის  მრავალმხრივი შემოქმედება. მისი  თანარედაქტორობით 
პარიზში გამოდიოდა ჟურნალი „მერანი“.  პერიოდულ პრესაში ქვეყნდებოდა მისი 
წერილები. აქტიურად თანამშრომლობდა საფრანგეთში გამომავალ ჟურნალებში:  „ბედი 
ქართლისა“, „მამული“, „მერანი“ და სხვ. სრულიად განსხვავებულია ჟანრობრივად და 
თემატურად  ალბომი, რომელიც  აერთიანებს მის მიერ დაარსებული ბავშვთა  სანატორიუმ 
„პატარა ცემის“ დამსვენებელთა ჩანაწერებს: ქართველი და უცხოელი ცნობილი საზოგადო  
და პოლიტიკური მოღვაწეების, პოეტებისა და ექიმების მიერ 1904-1945 წლებში 
შესრულებულ 144 ავტოგრაფულ ჩანაწერს, ჩანახატს, ლექსებს, ესეებს,  შთაბეჭდილებებს 
სხვადასხვა ენაზე. ასევე ფერწერულ და გრაფიკულ ნამუშევრებს.



8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და 
ადგილი
1. ჯულიეტა გაბოძე   „ალბომი -ეპოქის მატიანე ვახტანგ ღამბაშიძის ალბომის 
უცხოენოვანი ჩანაწერები“.  შედარებითი ლიტერატურის მსოფლიო კონგრესი XXIII 24-29 
ივლისი 2022, თბილისი

მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში ან 
სხვა გამოცემაში არ გამოქვეყნებულა)
1. ცნობილი ქართველი ექიმისა და საზოგადო მოღვაწისვახტანგ ღამბაშიძის მიერ 
საქართველოში, ბორჯომის ხეობაში, დაარსებული ბავშვთა პირველი საზაფხულო 
გამაჯანსაღებელი  სანატორიუმის, „პატარა ცემის“, შთაბეჭდილებების ხელნაწერ 
ალბომში ინახება XIX-XX საუკეუნეების ქართველი და უცხოელი მწერლების, 
მეცნიერების, ექიმების, პოლიტიკოსების, ქართველოლოგების მიერ 1904-1946 წლებში  
ჩაწერილი ლექსები,  ესეები, შთაბეჭდილებები, ჩანახატები, მილოცვები, ხელმოწერები.  
144 პერსონის ჩანაწერი ქართულ, რუსულ, ფრანგულ, ინგლისურ, ოსმალურ, ესპანურ 
ენებზე. ალბომში  დაცულია დამოუკიდებელ საქართველოში დიდი ბრიტანეთის 
უმაღლესი კომისრის, ქართველოლოგის  ოლივერ უორდროპისა  მისი ოჯახის წევრების  
ხელმოწერები.  ცნობილი ქართველოლოგის რობერტ სტივენსონის ავტოგრაფი, 
კავკასიაში ფრანგული   მისიის  მთავარი ექიმის ლუი დარტიგის  შესანიშნავი ესსე. 
ესპანელი ექიმის დოქტორ აგილერას, რუსი  და აზერბაიჯანელი ექიმებისა და სხვათა  
ჩანაწერები.  ბრიტანელი და-ძმის: ლუის ერნესტ და მერი ამელია  მაიცერჰაგენების 
ხელმოწერები, პარიზელი კორესპდენტის, კავკასიში ფრანგული სანიტარული მისიის 
ატაშეს პოეტური ჩანახატი. გიბრალტარის ეპისკოპოსის ჰაროლდ ჯოსელინ ბაქსტონის 
ხელმოწერა. ბრიტანელი ოფიცრის, ნილ სტიუარტის ინგლისურენოვანი  ჩანაწერი, 
რომელიც მთავრდება  ცნობილი შოტლანდიელი პოეტის ჯონ ბუქანის ლექსით.  

1. ოქროპირ ბაგრატიონი - ქართული კულტურის პოპულარიზატორი; . ჰუმანიტარულ და 
პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 2022.03.26 - 2022.03.27
2. „აკაკის პუბლიცისტიკის საიდუმლოებები“. ს.უ.  თამაზ ბერაძის სახელობის 
ქართველოლოგიის ინსტიტუტი. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია „საქართველო 
და კავკასია ,საქართველოს - წარსული, აწმყო, მომავალი“.  2022.11.26-2011.11.27.  
საქართველოს უნივერსიტეტი.  თბილისი. გადაცემულია დასაბეჭდად. 

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

1. ოქროპირ ბაგრატიონს (1795-1857) ქართველი საზოგადოება იცნობს, როგორც  
1832 წლის  აჯანყების ერთ-ერთ ორგანიზატორს და  მხოლოდ სპეციალისტებმა იციან, 
რომ ის საკმაოდ კარგი პოეტიც იყო.



ოქროპირ ბატონიშვილს, როგორც ევროპულად განათლებულ ადამიანს, მთელი 
სისავსით ჰქონდა გაცნობიერებული თეატრის როლი და მნიშვნელობა საზოგადოების 
გონებრივი თუ ზნეობრივი თვალსაწიერის გაფართოების საქმეში. სავარაუდოდ, სწორედ 
ამიტომ გადაწყვიტა  „ვეფხისტყაოსნის“ ტექსტზე დაყრდნობით შეექმნა პიესა. 

მიუხედავად დასახული მიზნის სირთულისა, რამაც  გარკვეული ხარვეზების 
არსებობა განაპირობა, ოქროპირ ბაგრატიონმა მაინც  საკმაოდ კარგად  გაართვა საქმეს 
თავი. „ვეფხისტყაოსნის“ სცენური ვარიანტის შექმნა  ძალზე მნიშვნელოვანი იყო, ერთი 
მხრივ, ქართული კულტურის პოპულარიზების თვალსაზრისით, მეორე მხრივ - ეს დიდი 
წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო ქართული დრამატურგიის განვითარების საქმეში;  
ოქროპირ ბატონიშვილი თავისი პიესით, შესაძლოა, გაუცნობიერებლად, მაგრამ  დრამის 
ახალ გვარს, ე.წ. ახალ დრამას, ქმნის, რითაც ქართულ მწერლობას კვლავ   მსოფლიო 
ლიტერატურული  პროცესის ნაწილად აქცევს.  

2. პუბლიცისტიკას საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ თემაზე შექმნილ  არამხატვრულ 
ტექსტს უწოდებენ, რომელშიც ეპოქის პრობლემატური და/ან აქტუალური საკითხებია 
განხილული. პუბლიცისტი, როგორც წესი, თავისი თანამედროვეებისათვის წერს; იმ 
ადამიანებისათვის, რომლებიც თვალს ადევნებენ საზოგადოებრივ ცხოვრებას და 
ინფორმირებულები არიან მიმდინარე მოვლენების შესახებ. მათთვის არათუ შეუფარავად 
გამოთქმული აზრი, არამედ სრულიად უწყინარი ფრაზის ქვეტექსტიც გასაგებია, რადგან 
იციან, რას შეიძლება გულისხმობდეს ავტორი და რა მიზეზის გამო „ნიღბავდეს“ 
სათქმელს. დროის სვლასთან ერთად ეს ცოდნა „იკარგება“. სწორედ ესაა მიზეზი, რომ 
კლასიკოსთა მიერ შექმნილი პუბლიცისტური ტექსტების ბევრი ნიუანსი სხვა ეპოქის 
მკითხველისათვის შეიძლება სრულიად გაუგებარი აღმოჩნდეს ან არასწორად იქნას 
გაგებული. ამ თვალსაზრისით გამონაკლისი არც აკაკი წერეთელია. 

XXI საუკუნის მკითხველისათვის  აკაკი წერეთლის  სტატიებს აქტუალურობა არ 
დაუკარგავთ: რაკი ხშირ შემთხვევაში მათში წამოჭრილი პრობლემები დღესაც 
მოუგვარებელია, ბუნებრივია, რომ სწორედ ამგვარ - ერთგვარად „ზედაპირზე“ ამოტანილ 
საკითხებს ვაქცევთ ყურადღებას და ბევრი რამ  შეუმჩნეველი გვრჩება. აკაკის 
პუბლიცისტურ წერილებში უამრავი დიდი თუ მცირე „საიდუმლოა“ დამალული. ჩვენი 
აზრით, მათი კვლევა საშური საქმეა, რადგან რაც  მეტი დრო გავა, მით უფრო ძნელი 
იქნება შეფარული აზრის ამოკითხვაცა და მისი განმარტებაც.

 
ნათელა ჩიტაური

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  
ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა

1. თანამედროვე ინტერკულტურულ - მიგრაციული მწერლობა და რელიგიურ 
იდენტობათა გამოწვევები (ორჰან ფამუქი „თოვლი“. გაბრიელ ტანიე „ქანაანის შვილები“)



 საერთაშორისო სამეცნიერო ონლაინ-კონფერენციის „გლობალიზაცია – იდენტობა – 
ლიტერატურა“ (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, კომპარატივისტული 
ლიტერატურის ქართული ასოციაცია, (GCLA) ა(ა)იპ ინტელექტუალური მიგრაციის 
ინსტიტუტი (IMI), შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 9 დეკემბერი. 
თბილისი. 2021) თსუ ონლაინმასალები. გადაცემულია . 2022

2.  რეკონსტრუქცია და ხსოვნის კულტურა როგორც ახალი ‘Weltliteratur’-ის გამოწვევა 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა 
გზაჯვარედინზე“    (ბათუმი,5- 6 . 07. 2022)    მასალების კრებული.  12 გვ. გადაცემულია 
დასაბეჭდად.

3. საბჭოთა წარსულის რეცეფცია ახალი „Weltliteratur“-ის ჭრილში  

 „VIII საერთაშორისო კონფერენციის „ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა განვითარების 
პერსპექტივები“ (თსუ, 13-14.10. 2022) მასალების კრებული  9 გვ. გადაცემულია 
დასაბეჭდად.

4. ნაციონალურ იდენტობათა მოდერნიზაცია ახალი „Weltliteratur“-ის კონტექსტში 

შედარებითი ლიტერატურის მსოფლიო XXIII კონგრესის „მსოფლიო ლიტერატურის 
გადააზრება: გლობალური და ლოკალური, ცენტრალური და მარგინალური“ ( 
შედარებითი ლიტერატურის მსოფლიო ასოციაცია (ICLA), შედარებითი ლიტერატურის 
ქართული ასოციაცია (GCLA), ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი და შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის 
ინსტიტუტი.      2022 წლის 24-29 ივლისი) მასალები. გადაცემულია დასაბეჭდად.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.  პოსტსაბჭოთა საქართველოში,  როდესაც რელიგიამ თავი დააღწია იდეოლოგიურ 
წნეხს და  გაძლიერდა  ნაციონალური დისკურსები, სწორედ რელიგია აღმოჩნდა 
ნაციონალური დისკურსის ეპიცენტრში. საზოგადოება ტოტალურად რელიგური გახდა,  
თუმცა  ამ დროს კიდევ უფრო მეტად გამოიკვეთა  ნაპრალი ცნობიერებასა და ქმედებას 
შორის.  საზოგადოების მნიშნელოვანი ნაწილისათვის რწმენა  უფრო მეტად 
დეკლარაციული ხასიათისაა. 

  საქართველოში ეკლესიის მოდერნიზაცია//პოსტმოდერნიზაციის პროცესი ნაკლებად 
შეინიშნება, თუმცა . საზოგადოების გარკვეული ნაწილი  ეძებს ახალ ორიენტირებს. 
გაჩნდა ბევრი კითხვა, რომლებზეც პასუხი, შესაძლოა,  ქართულ ინტერკულტურულ - 
მიგრაციული მწერლობაში მოვიძიოთ. 

ის ფაქტი, რომ საეკლესიო დღესასწაულები საჯარო ზეიმების მოწყობის გავრცელებული 
საშუალებაა და  ეს ადამიანებს ხელს უწყობს კომუნიკაციასა და ტრადიციული 
რიტუალების შესრულებაში, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ემიგრაციაში მყოფი 
ადამიანებისთვის. უცხოეთში მყოფისათვის, მით უმეტეს ქართველისათვის,  
ადგილობრივ ეკლესიაში მისვლა ქართველებთან შეხვედრის თითქმის  ერთადერთი  



საშუალება, ტრადიციების შენარჩუნების მიზანმიმართული მცდელობაა.  უცხოეთში 
ქართველისათვის მისი მამაპაპური რელიგია იქცევა ნაციონალური იდენტობის 
შემადგენელ ნაწილად, კულტურული მეხსიერების ისეთ გამოხატულებად, 
მოცემულობად, რომელსაც ალტერნატივა არ გააჩნია.

თანამედროვე ქართული ინტერკულტურულ - მიგრაციულ მწერლობაში რელიგიური 
იდენტობა  სხვა იდენტობებთან  შედარებით მაინც ნაკლებად აისახება. მაგრამ 
რეპრეზენტაციები  გაცილებით  კრიტიკული, მრავალგანზომილებიანია, ვიდრე 
„ადგილზე შექმნილ“ მწერლობაში. 

განვიხილავთ გაბრიელ ტანიეს ნაწარმოებებს “ქანაანის შვილები“ ( 2017) რომანი  
„ანგელოზთა საკითხავი“  (2021), რომლებიც ზემოთაღნიშნულ შთაბეჭდილებას 
ერთგვარად აქარწყლებს.

2. კატია პეტროვსკაიას და ნინო ხარატიშვილს ბევრი რამე აერთიანებთ: ორივე 
გერმანულენოვანი ავტორია, ორივე შავი ზღვისპირა რეგიონის ქვეყნებიდანაა (უკრაინა, 
საქართველო) ემიგრირებული გერმანიაში, ორივე წარმატებული ქალი ავტორია, 
რომლებმაც პირველივე ნაწარმოებებიდან მიიპყრეს გერმანელი ლიტერატურული 
კრიტიკოსების ყურადღება და მნიშვნელოვანი პრემიებიც დაიმსახურეს. ორივენი 
მათთვის საერთო საბჭოთა წარსულზე წერენ, წინაპრებს კვალში უდგანან, საკუთარი თუ 
საზოგადო ოჯახის ისტორიის მაგალითზე ცდილობენ გადმოსცენ ქვეყნისა თუ 
საზოგადოების ისტორია, მოიცვან ბევრი მოვლენა, მათ შორის სტალინიზმი და 
ჰოლოკოსტი. და ბოლოს, ორივენი ახალი ‘Weltliteratur’-ის ავტორები არიან.
  როგორც ვიცით, გლობალური მიგრაციული პროცესების დაჩქარების კვალდაკვალ 
გოეთეს „Weltliteratur“-ის ცნება გაფართოვდა. მწერლობამ გადალახა ნაციონალური 
მოდელები,  შექმნა გეოგრაფიული და თვისობრივი (მენტალური, თემატური და 
ენობრივი პრაქტიკები) თვალსაზრისით შეცვლილი ლიტერატურული სამყარო. ახალი 
„Weltliteratur“-ის უმთავრეს მახასიათებლად იქცა კულტურათაშორისი ანუ „მესამე 
სივრცის“ არსებობა. ამ სივრცეს ქმნიან უმეტესად ტექსტები, რომლებიც იქმნება არა 
„ადგილზე“, არამედ საზღვარგარეთ, ან მასში ასახულია მიგრაციული თემები. 
აქტუალური ხდება თანამედროვე ლიტერატურული პროცესების შეფასება 
ლიტერატურათმცოდნეობის პერსპექტივიდან, როდესაც ავტორები ამა თუ იმ მიზეზის 
გამო აქტიურად იცვლიან საცხოვრებელ ადგილებს და ნაწარმოებებს ქმნიან სამშობლოს 
დაკარგვისა და შეგუება/ვერშეგუების კრიტიკულ და ამავე დროს პროდუქტიულ 
დინამიკაში. ისინი გამუდმებით გახსენებასა და დავიწყების შორის მოძრაობენ და ეს 
გამოიხატება წერის ტრანსნაციონალურ მანერაში, რომელიც გულისხმობს 
სხვადასხვაგვარ მრავალენოვანებას, იქნება ეს მიმღები ქვეყნის ენაზე დაწერილ ტექსტში 
ჩართული მშობლიურ ენაზე დაწერილი ტექსტები, ასევე მიმღები ქვეყნის ენაზე 
დაწერილ ტექსტებში მშობლიური აზროვნების კვალი, გამოხატული იდიომებში, 
მეტაფორებში. 

  კატია პეტროვსკაიას  "ალბათ ესთერი" და ნინო ხარატიშვილის „მერვე სიცოცხლე“ 
მოიცავს ბევრ ძალიან განსხვავებულ ისტორიას: ეს ტექსტები იკითხება, როგორც 
წარსულის რეკონსტრუქცია, როგორც ოჯახის კვლევის ანგარიში ან როგორც სააზროვნო 
სივრცე კოლექტიური და ინდივიდუალური იდენტობის ფორმირებისათვის, ასევე 
ხსოვნის კულტურის, როგორც კოლექტიური მეხსიერების  ისტორიულად და 
კულტურულად ცვალებადი ფორმების ჩამოსაყალიბებლად,  აგრეთვე იმის 



წარმოსაჩენად, თუ როგორ ექცევა ინდივიდი თუ საზოგადოება თავის წარსულს თუ 
ისტორიას, რამდენად კრიტიკულად და პირუთვნელად გაიაზრებს მას.

3. გლობალური მიგრაციული პროცესების გააქტიურების ფონზე მწერლობაც გასცდა  
ნაციონალურ მოდელებს,  შეიქმნა გეოგრაფიული და თვისობრივი (მენტალური, 
თემატური და ენობრივი პრაქტიკები) თვალსაზრისით შეცვლილი ლიტერატურული 
სამყარო, რამაც თავის მხრივ მოითხოვა ლიტერატურათმცოდნეობაში შესაბამისი აღქმის 
გააქტიურება.

იდეა ახალი მსოფლიოს ლიტერატურის შესახებ, რომელიც ეკუთვნის ელკე შტურმ-
ტრიგონაკისს, მეცნიერებს სთავაზობს ახალი პერსპრექტივიდან განიხილოს მიგრაციული 
ლიტერატურის ადგილი და გვერდი აუარონ კამათს იმის შესახებ, ეკუთვნის თუ არა ესა 
თუ ის ლიტერატურა ამა თუ იმ ნაციონალურ ლიტერატურას. 

ქართული ინტერკულტურულ-მიგრაციული მწერლობა ახალ Weltliteratur-ის ჭრილში 
ერთვება სწორედ ამ დიდი ტალღით, რასაც საბჭოთა წარსულის რეცეფცია ჰქვია. საქმე 
ეხება საბჭოთა ტოტალიტარული წარსულის შესწავლას, საბჭოთა მემკვიდრეობის 
პოლიტიკური, სამართლებრივი და მორალური პასუხისმგებლობის გააზრებას და მის 
ასახვას ლიტერატურაში.

ამ ქმედების აუცილებლობას კარგად აცნობიერებენ საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველი 
მწერლები. გავიხსენოთ ნინო ხარატიშვილი:  „პირველად ამ რამდენიმე წლის წინ 
დავფიქრდი, რომ ჩვენი საუკუნის ისტორიას დასავლეთევროპული პერსპექტივიდან 
უკეთ ვიცნობ, ვიდრე აღმოსავლეთევროპულიდან. თუნდაც ნაციზმზე ბევრად მეტი ვიცი, 
ვიდრე სოციალიზმის შესახებ, რადგან გერმანიამ ეს ეპოქა გაანალიზა, შეაფასა, მოინანია 
და მხოლოდ შემდეგ შესძლო ისტორიის ახალი ფურცლის გადაშლა. საქართველოში, 
ისევე როგორც ბევრ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში, ეს არ მომხდარა.“

აღსანიშნავია, რომ საქართველოში წარსულის შესახებ მსგავსი სწორხაზოვანი და 
ერთხმოვანი დამოკიდებულება, ძირითადად, საზოგადოების ელიტარული ფენის ხედვას 
და თვითაღქმას იმეორებს, სადაც ხშირად გამორიცხულია უბრალო ხალხის და რიგითი 
ადამიანების გამოცდილებები. ამ მიდგომით, წარსული ერთ დიდ მონოლითურ და 
ერთგვაროვან დროით მონაკვეთად საღდება, სადაც პოლიტიკური, სოციალური თუ 
კულტურული მრავალშრიანობა მარტივდება და მარტივ ამხსნელებამდე დაიყვანება. რაც 
შეეხება გერმანულ გამოცდილებას, რაზეც ნინო ხარატიშვილი საუბრობს, ესაა წარსულის 
დაძლევა ან წარსულის გადამუშავება. 

  ახალი ‘Weltliteratur’-ის ავტორები იტალიელ-ქართველი რუსკა ჟორჟოლიანი, გერმანელ-
უკრაინელი კატია პეტროვსკაია და გერმანელ-ქართველი ნინო ხარატიშვილი 
წარმატებული ქალი ავტორები არიან, რომლებმაც თავიანთი პირველივე ნაწარმოებებით 
ევროპული კრიტიკის ყურადღება მიიპყრეს და მნიშვნელოვანი ჯილდოებიც 
დაიმსახურეს. სამივენი მათთვის საერთო საბჭოთა წარსულზე წერენ, წინაპრებს კვალში 
უდგანან, საკუთარი თუ საზოგადო ოჯახის ისტორიის მაგალითზე ცდილობენ 
გადმოსცენ ქვეყნისა თუ საზოგადოების ისტორია, მოიცვან ბევრი მოვლენა, მათ შორის 
სტალინიზმი და ჰოლოკოსტი. 

4. დღეს ლიტერატურაც და ნაციონალური იდენტობაც შემდეგი გამოწვევების წინაშეა:



გოეთეს „Weltliteratur“-ის ცნება გაფართოვდა. მწერლობამ გადალახა ნაციონალური 
მოდელები,  შექმნა გეოგრაფიული და თვისობრივი (მენტალური, თემატური და 
ენობრივი პრაქტიკები) თვალსაზრისით შეცვლილი ლიტერატურული სამყარო. ახალი 
„Weltliteratur“-ის უმთავრეს მახასიათებლად იქცა კულტურათაშორისი ანუ „მესამე 
სივრცის“ არსებობა. ამ სივრცეს ქმნიან უმეტესად ტექსტები, რომლებიც იქმნება არა 
„ადგილზე“, არამედ საზღვარგარეთ, ან მასში ასახულია მიგრაციული თემები. ამ 
ლიტერატურას ჩვენ ვუწოდეთ ინტერკულტურულ-მიგრაციული მწერლობა. 

იდენტობა, რომელიც  სტაბილური მდგომარეობის აღმნიშვნელ მარკერად ითვლებოდა, 
დღეს ექვემდებარება  „მოძრავ“ გარემოს. იგი მუდმივად ტრანსფორმირდება და 
სოციალიზდება.

ევროპისა და ამერიკის წამყვან უნივერსიტეტებში უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს 
იდენტობათა კვლევა საზღვარგარეთ შექმნილ ლიტერატურაში; რაც შეეხება 
საქართველოს: ეროვნულ მწერლობაში ნაციონალური იდენტობის მარკერების მოძიების 
პროცესი უკვე დაიწყო, ხოლო საქართველოს გარეთ შექმნილ ტექსტებში ნაციონალური 
იდენტობის კვლევა სიახლეა ქართულ სააზროვნო სივრცეში.

ახალი Weltliteratur-ის თეორიაზე დაყრდნობით ჩვენ შევქმენით ინტერდისციპლინური 
მეთოდოლოგია, რომელიც კარგი ინსტრუმენტი აღმოჩნდა ნაციონალური იდენტობის 
საკვლევად საზღვარგარეთ შექმნილ ტექსტებში, სადაც მიგრაციის აღწერისას წინ 
წამოიწია ჰეტეროგენულობამ და განსხვავებულობამ, ნაცვლად ჰომოგენიზაციისა და 
აკულტურაციისა.

ამ მწერლობაში კულტურული მეხსიერების დომინანტი,  ასევე იმაგოლოგიის 
თანამედროვე ოპოზიციები, ნაციონალურის დისტანციიდან შეფასება   ქმნის 
იდენტობათა მნიშვნელოვან რეპრეზენტაციებს:

-იკვეთება  ეთნოკულტურულ მოდელთა თუ ტრადიციულ/თანამედროვე ფასეულობათა 
ოპოზიციები.

-შესაძლებელი ხდება მიგრაციისა და „მოძრაობის ვითარებაში“   ნაციონალური 
იდენტობის სუსტი და ძლიერი მხარეების შეცნობა. 

-აისახება  ნაციონალური  „კულტურა-ხასიათის“, ნაციონალური  ყოფიერების მიმართება 
შეცლილ, გლობალურ / მიგრაციულ / ინტერკულტურულ გარემოსთან;  

-ხდება გააზრება  იმისა, თუ რა არის დღეს მნიშვნელოვანი ნაციონალურ მენტალობაში, 
როგორია  მისი გლობალურთან ადაპტაციის ხარისხი. დღეს მეტად ვეცნობით 
პერსონაჟებს, რომელთათვისაც პრიორიტეტულია უცხო გარემოსთან ადაპტაციის, 
ალტერნატივების ძიების ტენდენციები.

საბოლოოდ, ამ მწერლობაში, გაცნობიერებულად თუ გაუცნობიერებლად, ყალიბდება 
ნაციონალურ იდენტობათა მოდერნიზაციის კონტექსტები.

აღნიშნულ საკითხებს განვიხილავთ ზურაბ გურულის, ელიფ შაფაკის ტექსტების 
საფუძველზე.



8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და 
ადგილი
1. ნათელა ჩიტაური. თანამედროვე ინტერკულტურულ - მიგრაციული მწერლობა და 
რელიგიურ იდენტობათა გამოწვევები (ორჰან ფამუქი „თოვლი“. გაბრიელ ტანიე „ქანაანის 
შვილები“)

 საერთაშორისო სამეცნიერო ონლაინ-კონფერენცია „გლობალიზაცია – იდენტობა – 
ლიტერატურა“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, კომპარატივისტული 
ლიტერატურის ქართული ასოციაცია (GCLA), ა(ა)იპ ინტელექტუალური მიგრაციის 
ინსტიტუტი (IMI), შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 9 დეკემბერი. 
თბილისი. 2021. ონლაინ.

2. შორენა შამანაძე/ნათელა ჩიტაური.  რეკონსტრუქცია და ხსოვნის კულტურა როგორც 
ახალი ‘Weltliteratur’-ის გამოწვევა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 
„შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე“ . ბათუმი, 5-6. 07.2022.

3. შორენა შამანაძე/ნათელა ჩიტაური.  საბჭოთა წარსულის რეცეფცია ახალი ‘Weltliteratur’-
ის ჭრილში. „VIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქართულ-ოსურ 
ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები“. თსუ 13-14. 10. 2022.

4. ნათელა ჩიტაური/შორენა შამანაძე.  ნაციონალურ იდენტობათა მოდერნიზაცია   ახალი 
„Weltliteratur“-ის კონტექსტში. შედარებითი ლიტერატურის მსოფლიო XXIII 
კონგრესი.მსოფლიო ლიტერატურის გადააზრება: გლობალური და ლოკალური, 
ცენტრალური და მარგინალური. შედარებითი ლიტერატურის მსოფლიო ასოციაცია (ICLA), 
შედარებითი ლიტერატურის ქართული ასოციაცია (GCLA), ივანე ჯავახიშვილის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტი.      2022 წლის 24-29 ივლისი.



საანგარიშო 2022წელს შოთა რუსთაველის  ქართული 
ლიტერატურის ინსტიტუტის ჩატარებული  სამეცნიერო 

ღონისძიებები:

 ლოკალური სამეცნიერო ღონისძიებები:

• 17   მარტს  ჩატარდა  „გალაკტიონის კვლევის ცენტრის“ ყოველწლიური 
სამეცნიერო სესია - „გალაკტიონის დღე“  ;

 28 სექტემბერს  გაიმართა ფოლკლორისტთა  ყოველწლიური, 54 ე სამეცნიერო 
კონფერენცია;

• 26-27 ოქტომბერს  ჩატარდა გივი გეგეჭკორის შემოქმედებისადმი  მიძღვნილი 
ლექსმცოდნეობის XI სამეცნიერო სესია ;

• 16 ნოემბერს  ჩატარდა „გალაკტიონის კვლევის ცენტრის“ სამეცნიერო ღონისძიება 

საერთაშორისო ფორუმი: 

• 24-29 ივლისს „შედარებითი ;იტერატურის ქართული ასოციაციის (GCLA) 
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტისა და თსუ  შოთა 
რუსთაველის სახელობის  ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის 
თანაორგანიზებით ჩატარდა

 შედარებითი ლიტერატურის მსოფლიო კონგრესი (ICLA 2022 
Tbilisi) 

კონგრესის სამუშაო ენები იყო : ინგლისური, ფრანგული, ქართული

სამეცნიერო ფორუმში მონაწილეობდა ათასზზე მეტი მეცნიერი-მკვლევარი 
მსოფლიოს  სხვადასხვა ქვეყნიდან.

შედარებითი ლიტერატურის მსოფლიო კონგრესი მსოფლიოს მასშტაბით 
ლიტერატურისა და კრიტიკის სფეროში ყველაზე მასშტაბურ და მნიშვნელოვან 
სამეცნიერო და კულტურულ ფორუმად მიიჩნევა. საგულისხმოა, რომ კონგრესს 
პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან პირველად საქართველომ უმასპინძლა.

შედარებითი ლიტერატურის მსოფლიო კონგრესის მიზანი საერთაშორისო 
აკადემიური წრეების კომუნიკაციების მასშტაბისა და ხარისხის ზრდაა.

2022 წლის კონგრესის თემა იყო „მსოფლიო ლიტერატურის გადააზრება: 
გლობალური და ლოკალური, ცენტრალური და მარგინალური“. თემა 



ზედმიწევნით კარგად ერგებოდა ამოცანას, წარმოეჩინა პატარა ერებისა და მცირე 
ლიტერატურების ადგილი მსოფლიო ლიტერტურულ რუკაზე დღეს და ახლა. 
თემა ეხმაურებოდა არა მარტო ქართული ლიტერატურისა და 
ლიტერატურათმცოდნეობის, არამედ - საერთაშორისო ფილოლოგიის აქტუალურ 
პრობლემებს, რომლებმაც ასახვა ჰპოვა კონგრესის თემატურ 
პროგრამაში/სექციებში, მათ შორის: პატარა ლიტერატურების როლსა და ადგილს 
გლობალიზაციის ეპოქაში, უმცირესობების ლიტერატურას და უმცირესობებს 
ლიტერატურაში, კოლონიურ და პოსტკოლონიურ გამოცდილებებს, აღოსავლური 
და დასავლური კულტურებისა და ლიტერატურების ურთიერთმიმართებას, 
გენდერის, რასობრივი და ეთნიკური განსხვავებების პრობლემებს, ციფრულ 
კულტურასა და მედიას, ენობრივ გამოწვევებს.

პირველად თბილისის კონგრესზე იმუშავა ნაციონალური ასოციაციების 
პრეზიდენტების სესიამ, ახალგაზრდა მეცნიერთა სესიამ  (NEXT GEN)  და 
ინტერდისციპლინურმა სპეციალურმა სესიებმა. ამავე დროს კონგრესის ფარგლებში 
ფუნქციონირებდა 55 ჯგუფური და ინდივიდუალური სესიები.

კონგრესს ესტუმრენენ შედარებითი ლიტერატურის საერთაშორისო 
ასოციაციის (ICLA) აღმასრულებელი საბჭოს წევრები, რომლებიც წარმოადგენენ 
მსოფლიოს წამყვან აკადემიურ ინსტიტუციებს: პრინსტონის, ბერკლის, 
სტენფორდის, ჰარვარდის, სან დიეგოს, სორბონას, კემბრიჯის, ოქსფორდის, 
ჰუმბოლდტის, ტოკიოს, ოსაკას, სეულის, ჰონგ კონგის უნივერიტეტებს და სხვ. 

შედარებითი ლიტერატურის სამეცნიერო ფორუმმა მრავალფეროვანი და 
თანამედროვე ლიტერატურათმცონეობისთვის აქტუალური თემატიკით, 
ვფიქრობთ, ხელი შეუწყო კულტურათაშორის დიალოგს, კომპარატივისტებისა და 
კულტურის მოღვაწეთათვის მნიშვნელოვანი კომუნიკაციის ქსელის შექმნას და  
საერთაშორისო პარტნიორებთან თამშრომლობის შემდგომი განვითარების 
პერსპექტივებს გაჩენას, დასახა ერთობლივი რეგიონალური პროექტების 
განხორციელების გეგმები, გააუმჯობესა კოლაბორაციის ხარისხი და 
უზრუნველყო ქართული ლიტერატურის ჩართულობა მსოფლიო ლიტერატურულ 
პროცესში. 

ამავე დროს, კონგრესის ფარგლებში მსოფლიო სამეცნიერო საზოგადოება 
გაეცნო უდიდესი ისტორიისა და ტრადიციების მქონე ქართულ ლიტერატურას. 
ქართული ლიტერატურისადმი ინტერესი გააქტიურებს: 

➔ მთარგმნელობით პროცესს; 
➔ საერთაშორისო ფესტივალებსა და წიგნის ბაზრობებზე ქართული 

ლიტერატურის პრეზენტირების საკითხს.

ინსტიტუტის მიერ 2022 წელს გამოცემული სამეცნიერო 
ჟურნალები, კრებულები, წიგნები და მონოგრაფოები:



1. „სჯანი“ 22_ ჟურნალი ლიტერატურის თეორიასა და შედარებით 
ლიტერატურათმცოდნეობაში.

2. „ლიტერატურული ძიებანი“ LXI (41) _ ყოველწლიური 
ლიტერატურათმცოდნეობითი სამეცნიერო კრებული. 

3. „გალაკტიონოლოგია“ #9  სამეცნიერო-ლიტერატურული კრებული; გამოდის ორ 
წელიწადში ერთხელ.

4. „ქართული ფოლკლორი“ X, სამეცნიერო კრებული; გამოდის ორ წელიწადში 
ერთხელ. 

5. „მე-20 საუკუნის ქართული ლიტერატურა“, ნაწილი მესამე. სახელმძღვანელო 
უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისათვის. წიგნი მომზადდა შოთა 
რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის საგამომცემლო პროგრამის 
„ქართული მწერლობა. პერიოდები და მიმართულებანი“ ფარგლებში. 

6. ჟურნალი „კრიტიკა“, 16.  ლიტერატურული ჟურნალი, მიმდინარე 
სალიტერატურო პროცესის შესახებ. 

7. „ლექსმცოდნეობა XIV“  (ნიკო სამადაშვილი);  ლექსმცოდნეობის ყოველწლიური 
სამეცნიერო სესიის მასალების კრებული. 

8. „ილია ჭავჭავაძე და ევროპული ღირებულებები“ (საიუბილეო სამეცნიერი 
კრებული). წიგნი მომზადდა ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში,  დაიბეჭდა 
საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს 
საგამომცემლო პროექტის ფარგლებში.

9. „ქართული დრამატურგია. ქრესტომათია. ნაცნობი და უცნობი ტექსტები “ 
(პირველი და მეორე ნაწილი);ირწიგნეული  მომზადდა შოთა რუსთაველის 
ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის საგამომცემლო პროგრამის „მე-19 
საუკუნის ქართული დრამატურგია“ - ფარგლებში.

10. პიერ ბრუნელი „ჟანრების მითოპოეტიკა“ (ქართულ ენაზე ითარგმნა და 
სამეცნიერო აპარატი დაერთო ლიტერატურის ინსტიტუტის სამეცნიერო 
თარგმანის პროექტის ფარგლებში).

11. მაია ნაჭყებია „მხატრვრული ტექსტი ლიტერატურულ მიმდინარეობათა 
კონტექსტში! (წიგნი გამოიცარუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 
საგამომცემლო პროექტის ფარგლებში).



 
 

 

 

 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის  

სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის   

 

2022 წლის ანგარიში  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური  

და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის 

 

დირექტორი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი  

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი   

ქეთევან ებრალიძე                                       

 

 

სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე,  

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი  

ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი,              

 

აკადემიკოსი                  

ვლადიმერ ციციშვილი                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 2022   



 

 

 

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 - 23,  

მეცნიერ თანამშრომელი - 39.  

 

2022 წლის განმავლობაში ინსტიტუტში ხორციელდებოდა სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები 

სახელმწიფო დაფინანსებით (საქართველოს განათლებისა და მევნიერების სამინისტროს მიერ 

დამტკიცებული პროგრამა „ქიმია და ქიმიური ტექნოლოგიები საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარებისათვის“) დაგეგმილ 16 თემაზე: 

 

1. ჩამდინარე წყლების გაწმენდა პოლუტანტებისაგან ბუნებრივი ცეოლითებით (ხელმძღვანელი 

ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორიის გამგე, ქიმიის მეცნიერებათა 

დოქტორი თეიმურაზ კორძახია) 

2. არქიტექტურისა და კულტურის ძეგლებში გამოყენებული დუღაბების, აგრეთვე მსგავსი 

შემადგენლობის ცეოლითურ–დანამატიანი დუღაბის მიღება და ქიმიურ–მექანიკური 

მახასიათებლების კვლევა (ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი გიორგი 

წინწკალაძე) 

3. ბუნებრივი ცეოლითების ანიონური ფორმები, მათი მიღება, თვისებების შესწავლა და 

გამოყენების პერსპექტივები (ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი გიორგი 

წინწკალაძე) 

4. ჰუმინური ორგანო–მინერალური სასუქის გავლენა ტესტური მცენარის განვითარებაზე  

(ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი ლუბა ეპრიკაშვილი) 

5. ბუნებრივი ალუმინსილიკატების კრისტალიზაციის და მოდიფიცირების პროცესების კვლევისა 

და რეგულირების საფუძველზე სხვადასხვა დანიშნულების წვრილდისპერსული სორბენტების 

და იონმიმომცვლელების შექმნა (ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი ნანული 

დოლაბერიძე) 

6. პარანიტრობენზომჟავას და იზონიკოტინმჟავას ფუნქციონალიზაცია საქართველოს ბუნებრივი 

ნედლეულის საფუძველზე მომზადებულ ნანოკატალიზატორებზე და უკატალიზატოროდ 

(ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი ციური რამიშვილი) 

7. ორგანული და არაორგანული ნაერთების ერთობლივი პიროლიზის პროცესების კვლევა და 

მეტალთა კარბიდების, ბორიდების,  ოქსიდების, 2D და  3D ნახშირბადის ფორმების მიღების 

ახალი მეთოდების დამუშავება (ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი როინ 

ჭედია) 

8. მცირე მოცულობის, მაღალი ღირებულების მქონე ნაერთების მიღება მეორადი ნედლეულიდან 

(ხელმძღვანელი ორგანულ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორიის გამგე, ქიმიის მეცნიერებათა 

კანდიდატი მზია ციცაგი) 
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9. აფლატოქსინების ადსორბცია სულფიდური ლიგნინისა და იონიზირებული 

კლინოპტილოლიტის ბაზაზე დამზადებული პრეპარატებით (ხელმძღვანელი ქიმიური 

ეკოლოგიის ლაბორატორიის გამგე, ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი ირმა მიქაძე) 

10. გარემოზე მავნე ზეგავლენის შემცირების მეთოდების შემუშავება ქიმიური ეკოლოგიის 

მიდგომების გამოყენებით, მათი გამოცდა  და შეფასება (ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა 

კანდიდატი ნინო ქავთარაძე) 

11. პოლიკონდენსაციის  რეაქციის  კანონზომიერებათა შესწავლა,  განსხვავებული  ტიპის და 

სტრუქტურის  მქონე  პოლიფუნქციური მონომერების საფუძველზე,  სხვადასხვა კლასის 

პოლიმერების სინთეზის განსახორციელებლად (ხელმძღვანელები: მაღალმოლეკულურ 

ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორიის გამგე, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი გივი პაპავა და 

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი ია ჩიტრეკაშვილი) 

12. კვლევების განვითარება პოლიკონდენსაციის რეაქციის მიზანმიმართული წარმართვით 

ნანოსტრუქტურული კომპონენტებით პლაკირებული პოლიმერების მისაღებად 

(ხელმძღვანელები: მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორიის გამგე, ქიმიის 

მეცნიერებათა დოქტორი გივი პაპავა და ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი მარინა 

გურგენიშვილი) 

13. საქართველოს ენერგეტიკული დანიშნულების წიაღისეულის (ნავთობი და ბუნებრივი ბიტუმები) 

შესწავლა, პასპორტიზაცია და რანჟირება ადგილობრივ მრეწველობაში გამოყენების მიზნით 

(ხელმძღვანელი ნავთობის ქიმიის ლაბორატორიის გამგე, ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი 

ნათელა ხეცურიანი); 

14. ბიოსაწვავების მიღება და მათი მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება (ხელმძღვანელი ნავთობის 

ქიმიის ლაბორატორიის გამგე, ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი ნათელა ხეცურიანი); 

15. ბიოლოგიურად აქტიური ლიგანდების შემცველი 3d-მეტალების კოორდინაციული ნაერთების 

სინთეზი და ფიზიკურ-ქიმიური კვლევა (ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი კობა 

ამირხანაშვილი)  

16. სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების კომპოზიციების შექმნა, კვლევა და გამოყენება 
(ხელმძღვანელი აგრარული ქიმიის ლაბორატორიის გამგე, ტექნიკურ მეცნიერებათა 

კანდიდატი ომარ ლომთაძე)  

 

და  საგრანტო დაფინასებით მიმდინარე 3 პროექტზე:  

 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტები: 

1. FR-21-4196  „აგროინდუსტრიული ნარჩენებიდან ურსოლის, ოლეანოლის, ბეტულინის მჟავების 

მიღება, მათი დერივატების სინთეზი და ბიოლოგიური კვლება“ (პროექტის ხელმძღვანელი 
ქიმიის აკადემიური დოქტორი იმედა რუბაშვილი) 

2. AR-18-741 „ჰიდროსაიზოლაციო მასალების მაღალეფექტური პენეტრატის და სხვა 
პროდუქტების მიღება ზოგიერთი სამრეწველო და ნავთობური ნარჩენის უნაშთო 
გადამუშავებით“ (პროექტის ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი გურამ 

ხიტირი); 
 

საერთაშორისო მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის (International Science and Technology Center, 

ISTC) გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი: 
3. GE-2506  „ახალი ბაქტერიციდული ცეოლითური მფილტრავი მასალების შექმნის 

შესაძლებლობის მეცნიერული დასაბუთება, სხვადასხვა წყაროდან წყლის გაწმენდა-

გაუვნებელყოფის მიზნით“, (სამეცნიერო ხელმძღვანელი ვლადიმერ ციციშვილი); 

  

პუბლიკაციები და სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა 

2022 წელს ინსტიტუტის თანამშრომლების მიერ სულ გამოქვეყნებულია 64 სამეცნიერო ნაშრომი 

ქართულ (2), ინგლისურ (61) და რუსულ (1) ენებზე, მათ შორის 1 სახელმძღვანელო საქართველოში, 

1 მონოგრაფია ევროკავშირში მომუშავე გამომცემლობაში, 25 სტატია პერიოდულ ჟურნალებში (4 
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საქართველოში და 22 საერთაშორისო) და 36 სტატია/თეზისი საქართველოში (4) და საზღვარგარეთ 

(32) გამოცემულ კრებულებებში ან ჩატარებული სამეცნიერო ფორუმების მასალებში. ინსტიტუტის 

თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს ერთ ადგილობრივ და 16 საერთაშორისო სამეცნიერო 

ფორუმში, მათ შორის 1 ჩატარდა საქართველოში, 15 - საზღვარგარეთ; სამეცნიერო ფორუმების 

პროგრამებში სულ შეტანილი იყო 40 მოხსენება, გაკეთდა 6 ზეპირი (3 საქართველოში და 3 

საზღვარგარეთ) მოხსენება და 26 პრეზენტაცია ონლაინ რეჟიმში, გამოქვეყნებულია 37 

სტატია/თეზისი (3 საქართველოში და 34 საზღვარგარეთ) ჩატარებული კონფერენციების მასალებში. 

ინსტიტუტის თანამშრომლების მიერ მიღებულია 3 ეროვნული პატენტი.  

 

სხვა შედეგები და აქტივობა 

 
ინსტიტუტის თანამშრომლებმა აქტიური მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს მეცნიერებათა 
ეროვნული აკადემიის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და სხვა უწყებების თათბირებისა 
და სემინარების მუშაობაში, აგრეთვე სამეცნიერო ფორუმების ორგანიზებასა და მუშაობაში.  

ინსტიტუტი ყურადღებას აქცევს ახალგაზრდა კადრების მომზადებას -  
ინსტიტუტის ნავთობის ქიმიის ლაბორატორიის მეცნიერ თანამშრომელმა მადლენა ჩხაიძემ  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის 

ფაკულტეტზე 2022 წლის 25 ივლისს  დაიცვა დისერტაცია  თემაზე: “სიმინდის ნარჩენებიდან მიღებული 

ბიობენზინების საავტომობილო საწვავად გამოყენების შესაძლებლობების გამოკვლევა“; 2022 წელს 
სასწავლო–კვლევითი სამეცნიერო ცენტრის მიერ მოვლინებულმა 6 დოქტორანტმა, სადოქტორო 

სამუშაოების შესასრულებლად, გაიარა სასწავლო კურსი ი.წ. სპექტროსკოპიულ, რენტგენულ-

დიფრაქტომეტრულ და მაღალეფექტურ სითხურ ქრომატოგრაფიაში, ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის 7 ბაკალავრს მაღალეფექტურ სითხურ 

ქრომატოგრაფიაში უტარდება (04.11.2022 – 28.01.2023) საწარმოო პრაქტიკა.  
  
პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტის ანგარიში 

წარმოდგენილია ნაბეჭდი (50 გვერდი, 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 

2020 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 

 

1-2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები და 

მათი შესრულების შედეგები  

 

1. პროექტის დასახელება - ჩამდინარე წყლების გაწმენდა პოლუტანტებისაგან ბუნებრივი 

ცეოლითებით 

 

მეცნიერების დარგი და სამეცნიერო მიმართულება - ფიზიკური ქიმია და ეკოლოგია 

 

პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები - 2018-2025 

 

პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი:  

1. თეიმურაზ კორძახია (მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი) - ხელმძღვანელი;  

2. ლუბა ეპრიკაშვილი (მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი) –კვლევის დაგეგმვა, ამსახველი ანგარიშის და 

სამეცნიერო პუბლიკაციის მომზადება;  

3. მარინე ზაუტაშვილი  – საკვლევი ნიმუშების მომზადება, ექსპერიმენტული ნაწილის შესრულება 

(ქრომატოგრაფიული ნაწილი);  

4. ნინო ფირცხალავა (უფროსი მეცნიერ თანამშრომლები) – საკვლევი ნიმუშების მომზადება, 

ექსპერიმენტული მონაცემების დამუშავება და კვლევის ამსახველი ანგარიშის მომზადება;  

5. მაია ძაგანია (უფროსი მეცნიერ თანამშრომლები) – საკვლევი ნიმუშების მომზადება, ექსპერიმენტული 

ნაწილის შესრულება (ადსორბციული ნაწილი).  

 

პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები: 

თანამედროვეობის ერთ–ერთ მნიშვნელოვან ეკოლოგიურ ამოცანას წარმოადგენს ჩამდინარე წყლების 

ეკოტოქსიკანტი დამბინძურებლებისგან (ფენოლი და ფენოლწარმოებულები) გაწმენდა. გარემოში 

ფენოლების ფართო გავრცელება განპირობებულია მათი კარგი ხსნადობით წყალში, ორგანულ 

მატრიცებში და მაღალი რეაქციისუნარიანობით.  კანცეროგენული და მუტაგენური თვისებების მქონე 

ფენოლების წყალში მოხვედრა იწვევს წყლის თვითაღდგენის უნარის შემცირებას ბიოცენოზის 

დარღვევისა და დიოქსინების წარმოქმნის გამო. ფენოლი და მისი წარმოებულები აშშ-ს გარემოს დაცვის 

სააგენტოსა (USEPA) და ევროკავშირის (EC) მიერ შეტანილია პირველხარისხოვან საშიშ 

დამაბინძურებელთა სიაში, რაც გამოწვეულია მათი ტოქსიკურობით. წყალში ფენოლწარმოებულების 

ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია შეადგენს 1 მკგრ/ლ. 

ფენოლწარმოებულების კონცენტრაციის კონტროლისათვის საჭიროა  რაოდენობრივი 

ქრომატოგრაფიული ანალიზის მეთოდიკის შემუშავება და  ამ  მეთოდის ვალიდაციის ჩატარება, 

რისთვისაც გამოყენებული იყო  მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფიული მეთოდი, (სითხური 

ქრომატოგრაფი - (LC-20 Prominence" - Shimadzu, იაპონია) ულტრა- იისფერი დიოდურმატრიცული 

დეტექტორით).  

ოპტიმალური ქრომატოგრაფიული პირობების დასადგენად ამ ეტაპზე შემოწმებული იყო მოძრავი ფაზა - 

დეიონიზირებული წყალი + 0,1% ძმარმჟავა + აცეტონიტრილი. ანალიზისთვის გამოყენებული იყო 

საკვლევი ადსორბატების ანალიზური რეფერენს სტანდარტები, ქრომატოგრაფიული სისუფთავის 

რეაქტივები (HPLC grade). მომზადდა  ფენოლისა და ერთ- და ორ -ჩანაცვლებული ქლორფენოლების 

სხვადასხვა კონცენტრაციის სტანდარტული ნიმუშების   წყალხსნარები, კერძოდ: ფენოლი 0.5მგ/მლ, 

0.05მგ/მლ, 0.005მგ/მლ, 0.001მგ/მლ და 0.0005მგ/მლ; ო–ქლორფენოლი 0.0005მგ/მლ, 0.0001მგ/მლ, 

0.00005მგ/მლ და 0.000005მგ/მლ; 2,6დიქლორფენოლი 0.5მგ/მლ, 0.1მგ/მლ, 0.05მგ/მლ და 0.001მგ/მლ; 

2,3დიქლორფენოლი 0.5მგ/მლ, 0.1მგ/მლ, 0.05მგ/მლ და 0.001მგ/მლ; 2,5დიქლორფენოლი 0.5მგ/მლ, 

0.1მგ/მლ, 0.05მგ/მლ და 0.001მგ/მლ. ნივთიერებათა დაყოფა განხორციელდა იზოკრატულ რეჟიმში   

შებრუნებულ-ფაზურ სტანდარტულ სვეტზე C18 (250X4მმ),  ნაკადის სიჩქარე იცვლებოდა 0,5 – 1,5 მლ/წთ 

დიპაზონში, ტალღის სიგრძე - 220ნმ, 230ნმ, 254ნმ, 280ნმ. ქრომატოგრაფიული სვეტის ტემპერატურა 

იცვლებოდა 30 – 400C დიაპაზონში.  
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ექსპერიმენტის შედეგად დადგინდა რომ ნაკადის ოპტიმალური სიჩქარე არის 1მლ/წთ, სვეტის 

ოპტიმალური ტემპერატურა -  400C და  ტალღის სიგრძე - 220ნმ. აღსანიშნავია, რომ ნარევთა უკეთესი 

დაყოფის თვისებებით გამოირჩევა ზემოთ აღნიშნული მოძრავი ფაზა. ამ პირობებში მიღებული იყო 

მოდელური ნარევის თითქმის სრული დაყოფა: ფენოლი - ო-ქლორფენოლი - 2,6-დიქლორფენოლი - 2,3-

დიქლორფენოლი - 2,5-დიქლორფენოლი. 

სტანდარტული ნიმუშის ხსნარიდან და თანმიმდევრული განზავებებებით კონცენტრაციის შემცირება 

ჩატარდა მანამ, სანამ არ იქნა დადგენილი აღმოჩენის ქვედა ზღვარი. აგებული იქნა კონცენტრაციაზე 

პიკის ფართობის დამოკიდებულების გრაფიკი. მოვახდინეთ მომზადებული ხსნარების 

ქრომატოგრაფირება. მიღებული შედეგების საფუძველზე აგებული იყო საკალიბრო მრუდები, 

რომელიც გამოსახავს ნარევში შემავალი კომპონენტების კონცენტრაციის (C) დამოკიდებულებას 

ქრომატოგრაფიული პიკის ერთ-ერთ პარამეტრზე – ფართობზე (s). ეს დამოკიდებულება წრფივია და 

გადის კოორდინატთა სისტემის ნულოვან წერტილზე.. 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. პროექტის დასახელება - არქიტექტურისა და კულტურის ძეგლებში გამოყენებული დუღაბების, 

აგრეთვე მსგავსი შემადგენლობის ცეოლითურ–დანამატიანი დუღაბის მიღება და ქიმიურ–

მექანიკური მახასიათებლების კვლევა 

 

მეცნიერების დარგი და სამეცნიერო მიმართულება - ფიზიკური ქიმია, ეკოლოგია,  ახალი 

მასალები 

 

პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები - 2020-2025 

 

პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი:   

1. გიორგი წინწკალაძე (მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი) - ხელმძღვანელი;  

2. თეიმურაზ კორძახია (მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი) –კვლევის ამსახველი ანგარიშის და 

სამეცნიერო პუბლიკაციის მომზადება;  

3. მანანა ბურჯანაძე (მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი) –ექსპერიმენტული ნაწილის შესრულება;  

4. მარინე ზაუტაშვილი (უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი) – ექსპერიმენტული მონაცემების დამუშავება 

და კვლევის ამსახველი ანგარიშის მომზადება;  

5. თინათინ შარაშენიძე (მეცნიერ თანამშრომელი) – საკვლევი ნიმუშების მომზადება და ექსპერიმენტული 

ნაწილის შესრულება;  

6. ვახტანგ გაბუნია (მეცნიერ თანამშრომელი) – საკვლევი ნიმუშების რენტგენოდიფრაქტომეტრული 

ანალიზი. 

 

პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები: 

სამხრეთ საქართველოს რეგიონში, სადაც ქართული ისტორიული და არქიტექტურის მრავალი ძეგლია, 

სამშენებლო მასალებში, კერძოდ დუღაბის შემადგენლობაში, როგორც დანამატი ხშირადაა 

გამოყენებული ადგილობრივი მინერალური ნედლეული პემზა, რომლის რამდენიმე ათეული საბადოა 

რეგიონში. მიმდინარე წლის პროექტის ფარგლებში შესწავლილი იყო საქართველოს ჯავახეთის რეგიონის 

ოთხი სხვადასხვა ადგილმდებარეობის პემზების ექვსი ნიმუში (ხულგუმოს ორი ნიმუში, ოკამის ორი 

ნიმუში, მოდეგამის და ფარავანის). კვლევებისათვის გამოყენებული იყო ქიმიური, 

რენტგენოდიფრაქტომეტრული, ი.წ.სპექტროსკოპიული, პეტროგრაფიის და გრანულომეტრული 

მეთოდები. დადგინდა შესწავლილი ნიმუშების ქიმიური და მინერალოგიური შემადგენლობა, მათი 

სტრუქტურების სპეციფიკურობა, აგრეთვე ნაყარი და შემკვრივებული მოცულობითი მასები. 

განისაზღვრა მათი გრანულომეტრიული შემადგენლობა.  

კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ შესწავლილი პემზების ნიმუშებს საშუალო მჟავა არე აქვთ (SiO2–ის 

შემცველობა 54–65%–ს შორისაა), თუმცა ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდებიან როგორც ქიმიური, ასევე 

მინერალოგიური შედგენილობით და ფორების ზომებით. შესწავლილ ნიმუშებს განსხვავებული აქვთ 

აგრეთვე როგორც ნაყარი, ასევე შემკვრივებული მოცულობითი მასა. ექსპერიმენტმა დაგვანახა, რომ 

შედეგების მიხედვით შესაძლებელია შეირჩეს და რეკომენდაცია მიეცეს განსხვავებული შემადგენლობისა 

და მოცულობის ფოროვან მასალებს, შესაბამისი სიმტკიცისა და შემადგენლობის სამშენებლო და 

სარესტავრაციო დუღაბის მისაღებად.  

_________________________________________________________________________________ 
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3. პროექტის დასახელება - ბუნებრივი ცეოლითების ანიონური ფორმები, მათი მიღება, თვისებების 

შესწავლა და გამოყენების პერსპექტივები  

 

მეცნიერების დარგი და სამეცნიერო მიმართულება - ფიზიკური ქიმია 

 

პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები - 2020-2025 

 

პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი:  

1.  გიორგი წინწკალაძე (მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი) – ხელმძღვანელი;  

2. თეიმურაზ კორძახია (მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი) – კვლევის ამსახველი ანგარიშის და 

მიღებული შედეგების საფუძველზე სამეცნიერო/საკონფერენციო მასალების მომზადება;  

3. ლუბა ეპრიკაშვილი (მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი) – ანიონური ფორმების მიღება, მათი 

თვისებების და გამოყენების პერსპექტივების შესწავლა;  

4. მარინე ზაუტაშვილი (უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი) – ანიონური ფორმების მიღება, მათი 

თვისებების და გამოყენების პერსპექტივების შესწავლა;  

5. თინათინ შარაშენიძე (მეცნიერ თანამშრომელი) – ანიონური ფორმების მიღება, მათი თვისებების და 

გამოყენების პერსპექტივების შესწავლა;  

6. ვახტანგ გაბუნია (მეცნიერ თანამშრომელი) – ანიონური ფორმების რენტგენოდიფრაქტომეტრული 

ანალიზი. 

 

პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები: 

ბუნებრივი ცეოლითების გამოყენებას მის სხვა თვისებებთან ერთად იონმიმოცვლითი უნარიც 

განაპირობებს. ცეოლითური კარკასი უარყოფითი მუხტით ხასიათდება, თუ მოვახდენთ ცეოლითური 

სტრუქტურის მოდიფიცირებას ისე, რომ მისი მუხტი გახდეს ნეიტრალური, ან უკეთეს შემთხვევაში 

დადებითი, მაშინ ცეოლითების გამოყენების არეალი მკვეთრად ფართოვდება. ფოსფორის იზომორფული 

ჩანაცვლება ცეოლითურ ალუმინსილიკატურ კარკასში შესაძლებლობას გვაძლევს შევცვალოთ 

ცეოლითური კარკასის მთლიანი მუხტი უარყოფითიდან დადებითზე. ასეთი სახის ცეოლითური 

ნივთიერებები ანიონმიმომცვლელი ნანო–ფოროვანი მასალებია, რომელთა მიმართ ინტერესი დიდია, 

როგორც  სელექტურ, რადიაციულ და თერმომედეგ მიმომცვლელებად გამოყენებისა. ფოსფატები 

ცოცხალი ორგანიზმების შემადგენლობის განსაკუთრებული ნაერთებია, რომლებიც მცენარეულ და 

ცხოველურ სამყაროში დიდ როლს თამაშობენ. ამიტომ ამ ტიპის მასალებისადმი ინტერესი დიდია, 

გამოყენების არეალი კი უზარმაზარი – სოფლის მეურნეობიდან მედიცინამდე. ცეოლითის 

შიგაკრისტალური სივრცის ანიონებით ათვისება შესაძლებლობას გვაძლევს ცეოლითურ კარკასში 

ამაღლდეს მჟავური წყალბადური ცენტრების ეფექტურობა. ასეთ სისტემაში გარდა მჟავური ცენტრების 

კონცენტრაციის გაზრდისა ხდება მთელი სისტემის თავისუფალი ენერგიის შემცირება, რაც ცეოლითის 

აქტივობას განაპირობებს.  

ცეოლითური ანიონური ნანომასალების მისაღებად გამოყენებული იყო ორი განსხვავებული მეთოდი. 

პირველი მეთოდი ემყარება ფოსფატების წყალხსნარის ცეოლითებთან ერთად ქვიშის აბაზანაზე 

გარკვეული დროის განმავლობაში დუღილს. მეორე მეთოდი ემყარება ცეოლითისა და შესაბამისი 

ფოსფოროვანი მარილის გარკვეულ ტემპერატურაზე შელღობას გარკვეული დროის განმავლობაში. 

ექსპერიმენტისთვის გამოყენებული იყო საქართველოს (კასპის რაიონი, ზემო ხანდაკი) 

ადგილმდებარეობის ბუნებრივი ცეოლითი – კლინოპტილოლიტი და ნატრიუმის სამი, ორი და 

ერთჩანაცვლებული ფოსფატი. მიღებული ფოსფორჩანაცვლებული ნანოფოროვანი მასალები ფურიე 

ი.წ.სპექტროსკოპული მეთოდით შესწავლილი იყო საშუალო ი.წ.უბანში (350–5000სმ–1). კვლევა ჩატარდა 

დანადგარზე – Agilent Cary 630 FTIR Spectrometer დიაპაზონში 350-5000 სმ-1 (აშშ). კვლევამ გვიჩვენა, რომ 

ორივე შემოთავაზებული მეთოდით შესაძლებელია ცეოლითური ანიონური ფორმების მიღება. 

განსხვავება მდგომარეობს იმაში, რომ ქვიშის აბაზანაზე ცეოლითისა და ნატრიუმის ფოსფატის 

სხვადასხვა ჩანაცვლების მქონე მარილთა წყალხსნარის დუღილის პირობებში ცეოლითის სტრუქტურაში 

შელღობის მეთოდისაგან განსხვავებით შედარებით ნაკლები რაოდენობის ანიონი შედის. ექსპერიმენტმა 

დაგვანახა, რომ სამჩანაცვლებული ნატრიუმის ფოსფატის ანიონები უფრო ძნელად შედიან ცეოლითურ 

სტრუქტურაში, ვიდრე ორ– და ერთჩანაცვლებული მარილებია. ექსპერიმენტის დროს ცეოლითის 

სტრუქტურა შენარჩუნებულია და მხოლოდ მცირე დეფორმაცია გვაქვს. მიღებული ნანომასალების დიდი 
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რაოდენობის წყლით ჩავრეცხავდით, ნიმუშიდან მარილების თითქმის მთლიანი გამორეცხვა ხდება, 

ცეოლითის სტრუქტურა კი უცვლელი რჩება. 

_________________________________________________________________________________ 

 

4. პროექტის დასახელება - ჰუმინური ორგანო–მინერალური სასუქის გავლენა ტესტური მცენარის 

განვითარებაზე    

 

მეცნიერების დარგი და სამეცნიერო მიმართულება - აგრარული მეცნიერება და ფიზიკური ქიმია 

 

პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები - 2020-2025 

 

პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი:  

1. ლუბა ეპრიკაშვილი (მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი) – ხელმძღვანელი;  

2. თეიმურაზ კორძახია (მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი) – კვლევის დაგეგმვა, ამსახველი ანგარიშის და 

მიღებული შედეგების საფუძველზე სამეცნიერო/საკონფერენციო მასალების მომზადება;  

3. მაია ძაგანია (უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი) – საწყისი საკვლევი ნიმუშების (ცეოლითი და მურა 

ნახშირი) და ნანომოდიფიცირებული ცეოლითისა და მურა ნახშირის სუბსტრატების მომზადება; 

4. ნინო ფირცხლავა (უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი) – ტესტური მცენარის თესლის ვარგისიანობის 

დადგენა და ნიადაგის ანალიზი;  

5. მარინე ზაუტაშვილი (უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი) – საკვლევ ნიმუშებზე აღმოცენებულ 

მცენარეში საკვები ელემენტების განსაზღვრა, საკვლევი ნიმუშების ანალიზი;  

6. ნინო ბურკიაშვილი (მეცნიერ თანამშრომელი) – ცეოლითისა და მურა ნახშირის მექანიკური 

დამუშავება და მცენარის ფენოლოგიური დაკვირვება. 

 

პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები: 

სასურსათო უსაფრთხოება აგრომეწარმეებისგან მოითხოვს საერთაშორისო კონკურენციაში 

მონაწილეობას, მიწათმოქმედების ახალი, პროგრესული და  ეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვას. ამ 

მიზეზით სულ უფრო მეტი მეწარმე იყენებს არატრადიციულ მინერალურ ნედლეულს.  ბუნებრივი 

ცეოლითები - მინერალებია, რომლის გამოყენება მთელს მსოფლიოში აღიარებულია. 

სამუშაოში ნიადაგის აგროეკოლოგიური ლანდშაფტის გასაუმჯობესებლად გათვალისწინებულია 

საქართველოს ბუნებრივი რესურსების (ბუნებრივი ცეოლითი, მურა   ნახშირი)   საფუძველზე 

მომზადებული სუბსტრატების  გამოყენება. ასევე  KOH და NH4OH -ით დამუშავებული ცეოლითისა და 

მურა ნახშირის ნიადაგის ნაყოფიერებაზე გავლენის შესწავლა.  

ასეთი კომპლექსური სასუქის ერთი კომპონენტი - ბუნებრივი  ცეოლითი (კლინოპტილოლითი 

ძირითადი მინერალის შემცველობით 60%) თავისი ჰიდროფილურობის ხარჯზე განაპირობებს წყლის 

ოპტიმალურ რეჟიმს, ხელს უწყობს ჰაერიდან აზოტის ფიქსირებას და მცენარის კვებისათვის მისაწვდომ 

ფორმაში გარდაქმნას, ნიადაგის კონდიცირებას, მავნე ნივთიერებებისაგან დეტოქსიკაციას,  რაც 

ნაყოფიერი ფენის წარმოქმნას უწყობს ხელს. სასუქის მეორე კომპონენტი არის  ახალციხის 

მუნიციპალიტეტის ქალაქ ვალეს  ნახშირი, რომელიც ტიპიურ ჰუმუსურ მაღალნაცრიან მურა ნახშირს 

განეკუთვნება. მასში ორგანული მასის შედგენილობა არის: ნახშირბადი 68-70%, წყალბადი 5,3%, 

ჟანგბადი 24,5%, აზოტი 1%. საბადოს გეოლოგიური მარაგი 110-120 მლნ. ტ-მდეა. მურა ნახშირის 

ქიმიური შემადგენლობა დადგენილი იყო ქიმიური ანალიზისა და ი.წ. სპექტროსკოპიის მეთოდით, 

შესწავლილია მინერალის სტრუქტურული აღნაგობა. 

ექსპერიმენტი განხორციელდა სავეგეტაციო ჭურჭლებში ათ ვარიანტად, ოთხ-ოთხი განმეორებადობით. 

სუბსტრატებით გამდიდრებული ნიადაგის  ნაყოფიერების ცვლილების დასადგენად გამოყენებული იყო 

საშემოდგომო ხორბალი. ტესტური მცენარის ბიომეტრიული მაჩვენებლები (აღმოცენება, მწვანე მასის 

წონა, ფესვის წონა, აღმონაცენის საშუალო სიმაღლე) შედარებული იყო სუფთა მიწაზე (კონტროლი) 

მიღებულ მონაცემებთან. შედეგებმა აჩვენა, რომ ნიადაგის გამდიდრება ასეთი კომპლექსური სასუქით 

დადებითად მოქმედებს  მარცვლოვანი კულტურების  ბიომეტრულ მაჩვენებლებზე, კერძოდ ტუტით 

დამუშავებულ ფორმებზე ეს მაჩვენებლები უკეთესია მეორე და მესამე დათესვის დროს. ნაჩვენებია 

აგრეთვე სუბსტრატების პროლონგირებული მოქმედება და ყოველი დათესვის შემდეგ ნიადაგის 

(კონტროლი) გამოფიტვის ხარისხი.  სამუშაოები გრძელდება. 

 

_________________________________________________________________________________ 
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5. პროექტის დასახელება - ბუნებრივი ალუმინსილიკატების კრისტალიზაციის და მოდიფიცირების 

პროცესების კვლევისა და რეგულირების საფუძველზე სხვადასხვა დანიშნულების 

წვრილდისპერსული სორბენტების და იონმიმომცვლელების შექმნა  

2021 წლის ეტაპი: ქართული ბუნებრივი ალუმინსილიკატური ნედლეულის,  ანალციმშემცვეკლი 

ქანის გადაკრისტალების პროცესის კვლევა და რეგულირება მაღალეფექტური 

იონმიმომცვლელის, წვრილდისპერსული NaA ტიპის ცეოლითური მასალის მიღების მიზნით 

 

მეცნიერების დარგი და სამეცნიერო მიმართულება - ფიზიკური ქიმია 

 

პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები - 2020-2025 

 

პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი:  

ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი ნანული 

დოლაბერიძე (ცეოლითური ადსორბენტ–იონმიმომცვლელების სინთეზისა და მოდიფიცირების 

ჯგუფის ხელმძღვანელი),  

კონსულტანტი აკადემიკოსი ვლადიმერ ციციშვილი,  

შემსრულებლები: უფროსი მეცნიერ თანამშრომლები ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატები მანანა 

ნიჟარაძე (ცეოლითების სინთეზისა და ქიმიური მოდიფიცირების კვლევა, მიღებული მასალების 

ფიზიკურ–ქიმიური თვისებების დადგენა) და ნატო მირძველი (ცეოლითების გადაკრისტალებისა და 

იონმიმოცვლითი მოდიფიცირების კვლევა, ცეოლითური მასალების ფიზიკურ–ქიმიური თვისებების 

კვლევა); მეცნიერ თანამშრომლები ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი ზურაბ ამირიძე 

(ცეოლითების სინთეზისა და მოდიფიცირების კვლევა, მიღებული ადსორბენტ-იონმიმომცვლელების 

ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევა) და ქიმიის აკადემიური დოქტორი ბელა ხუციშვილი 

(ცეოლითური ადსორბენტების თერმოსტაბილობის დადგენა).  

 

პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები: 

ბუნებრივი ცეოლითშემცველი ქანის მინერალური მჟავით დამუშავება მნიშვნელოვანია 

მაღალხარისხიანი წვრილდისპერსული, გააქტივებული მიკრო- და მეზოფორიანი ცეოლითური 

ადსორბენტების მისაღებად. საკითხის გადაჭრის მეცნიერული ინტერესი ითვალისწინებს არამარტო 

მჟავასთან ურთიერთობის მექანიზმის გამოვლენას, არამედ ცეოლითის` სასარგებლო თვისებების 

მიზანმიმართული ცვლილებების მიზნით თეორიული საფუძვლების შემუშავებასაც. 

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა, საქართველოს ადგილმდებარეობის ფილიპსიტშემცველი ქანის 

საფუძველზე, პოლარული (წყალი) და არაპოლარული (ბენზოლი) ნივთიერებების მიმართ მაღალი 

სორბციული ტევადობის მქონე ადსორბენტების მიღების მეთოდის დახვეწა – შემუშავება,  შემდგომში  

მათი გამოყენების სფეროების გაფართოების  თვალსაზრისით;  (მათ შორის ორგანული   ნივთიერებებით 

დაბინძურებული ნიადაგების გასაწმენდად).   

 შესწავლილია საქართველოში  ფართოდ გავრცელებული ფილიპსიტშემცველი ქანები გურიის რეგიონის 

შუხუთის უბნიდან–PSH  და ახალციხის რეგიონის წინაუბნიდან-PA, არჩევანი გაპირობებული იყო  მათი 

მინერალოგიური და ქიმიური შედგენილობით (ცეოლითური ფაზა PSH–თვის 80%, მინარევებით 

ჰეილანდიტი, მონტმორილონიტი; იონმიმოცვლის ტევადობით  E=3,31 მგ–ექვ/გ: ცეოლითური ფაზა PA-

თვის  70% , მინარევებით: თიხა, მინდვრის შპატი, ქარსი,  იონმიმოცვლის ტევადობით E= 4,51 მ –ექვ/გ). 

 მიკროფორების ეფექტური ზომების გაზრდისა და მეზოფორების წარმოქმნის მიზნით (რაც აპირობებს 

მათ მაღალ შთანთქმითუნარიანობას წყლისა და ორგანული ნივთიერებების მიმართ) ფხვნილის სახემდე 

დაწვრილმანებული PSH და PA ფრაქციის (0.063–0.071მმ) დამუშავება   ხდებოდა მარილმჟავას 0.25, 0.5, 

1.0 და 2.0ნ კონცენტრაციის ხსნარებით, წყლის აბაზანაზე 3 სთ–ს განმავლობაში. მყარი და თხევადი  

ფაზების   შეფარდება 1:10. ფაზების გაყოფისა და მყარი ფაზის ქლორ იონების არყოფნამდე გარეცხვის 

შემდეგ ნიმუშები შრებოდა ჯერ ჰაერზე, შემდეგ თერმოსტატში 95–100o C  პირობებში.  თითოეული 

კონცენტრაციის მჟავით  დამუშავება მეორდებოდა 3–ჯერ. მიღებული საწყისი და მათგან  წარმოებული 

ნიმუშების ქიმიური შედგენილობა  განსაზღვრულია ქიმიური ანალიზის კლასიკური მეთოდით, 

კრისტალური ფაზა იდენტიფიცირებულიაა  რენტგენულ–დიფრაქტომეტრული მეთოდით, რომელიც 

მიღებულია მოდერნიზებულ  Dron-4-რენტგენის დიფრაქტომეტრზე  და ადსორბენტების ფორიანი 

სტრუქტურა შეფასებულია ადსორბციის მეთოდებით. გაზომილია PSH-ის ხვედრითი ზედაპირი და 

ფორების მოცულობა. 
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ქიმიური ანალიზის მონაცემების  თანახმად მჟავას კონცენტრაციის ზრდასთან ერთად( 0,25–დან 1,0ნ–

მდე) შეინიშნება სილიკატური მოდულის  ზრდა (13,87%–ით)  ალუმინსილიკატური კარკასის 

დაურღვევლად. საწყისი და მჟავური დამუშავების შედეგად მიღებული მოდიფიკაციების მდგრადობის 

შენარჩუნება დადასტურებულია რენტგენულ–დიფრაქტომეტრული  ანალიზით.  

საკვლევი ნიმუშების  მჟავით მოდიფიცირების პროცესს თან ახლავს ადსორბციული თვისებების ზრდა 

წყლის ორთქლისა და ბენზოლის მიმართ. გაზომილია წყლისა და ბენზოლის ორთქლის ადსორბცია  

გარკვეული კონცენტრაციის გოგირდმჟავას ხსნარის ორთქლზე ექსიკატრული მეთოდით P/Ps=0,4 და 

P/Ps=1 ფარდობით წნევაზე.  წყლის ორთქლის მიმართ მაღალი ადსორბციული ტევადობით გამოირჩევა 

1ნ HCl-ით დამუშავებული   PSH (a=4,71მმოლ/გ), შედარებით დიდი ადსორბციული ტევადობით  

ბენზოლის მიმართ გამოირჩევა 2.0ნ HCl-ით დამუშავებული PSH (a=1,15მმოლ/გ) რაც 2,5–ჯერ მეტია 

საწყისი ნიმუშის ადსორბციაზე. საკვლევ ნიმუშებზე, როგორც წყლის ორთქლის ისე ბენზოლის მიმართ 

ადსორბციის ცვლა შეიძლება არხების გასუფთავებით და ნაწილობრივ ამორფიზებულ ფაზაში 

გარდამავალი (მეზო –  და  მაკრო –) ფორების განვითარებით აიხსნას.  PSH-ის კრისტალების მაღალი 

დისპერსულობა დასტურდება აზოტის დაბალტემპერატურული ადსორბცია–დესორბციის მონაცემებით.  

ბეტის მიხედვით PSH-ის ზედაპირის ფართი შეადგენს 73,5 მ2/გ, 121 ნმ დიამეტრზე ნაკლები ზომის 

ფორების მოცულობა შეადგენს 0,2777  სმ3/გ. 

ჩატარებულია ბუნებრივი ნიმუშების თერმული დამუშავება 100-400o C ინტერვალში   დროსთან 

დამოკიდებულებით; ნიმუშისათვის PSH წყლის ორთქლის ადსორბცია  მონოტონურად კლებულობს, 

მაგრამ ნარჩუნდება მისაღებ დონემდე  (1,5 სთ-ის შემდეგ 3.91,  3 სთ-ის შემდეგ 4,05მმოლ/გ) , მაშინ 

როდესაც ნიმუშისათვის  PA იგივე პირობებში  გაზომილი ადსორბციის მნიშვნელობები დროზე 

დამოკიდებულებით მკვეთრად ეცემა (1.55 მმოლ/გ 1,5 სთ-ში გამომწვარი ნიმუშისათვის და 0,34 მმოლ/გ 

3სთ-ის განმავლობაში გამომწვარისთვის ). რაც PSH-ში ნიმუშების ქიმიური შედგენილობაში PA-თან 

შედარებით კალიუმის სიჭარბითა და სილიკატური მოდულის მაღალი მნიშვნელობითაა გამოწვეული. 

ჩატარებულია ღენტგენულ-დიფრაქტომეტრული ანალიზით გამოვლენილი, 1,5 სთ-ს განმავლობაში, 300o 

C  თერმულად დამუშავების შედეგად მოწესრიგებული  კრისტალური  სტრუქტურის ცეოლითური 

ნიმუშების ქლორწყალბადმჟავას 0,25ნ კონცენტრაციის ხსნარით მოდიფიცირების პროცესი. 

გამოვლენილია  ორივე ადგილმდებარეობის ნიმუშისათვის ადსორბციის ზრდა წყლის ორთქლის მიმართ 

( PSH-თვის 1 მმოლ/გ და  PA-თვის  !,7 მმოლ/გ-ით).  იმავე ტემპერატურაზე, 3 სთ-ის განმავლობაში 

გახურებული  ნიმუშებისათვის იგივე კონცენტრაციის მჟავით დამუშვება მონოტონურად ამცირებს 

ადსორბციისუნარიანობას,  PA -თვის იგი მინიმუმამდე ეცემა (0,36 მმოლ/გ,) რაც მისი კრისტალური 

სტრუქტურის  ამორფიზაციით არის გამოწვეული. 

ჩატარებული კვლევის საფუძველზე მიღებული ადსორბენტების ფიზიკურ–ქიმიური თვისებების 

გათვალისწინებით მოწოდებული მეთოდი ფილიპსიტშემცველი ქანების თვისებების ცვლის   და აქედან 

გამომდინარე, მათი გამოყენების სფეროების გაფართოების საშუალებას იძლევა. 

_________________________________________________________________________________ 

 

6. პროექტის დასახელება - პარანიტრობენზომჟავას და იზონიკოტინმჟავას ფუნქციონალიზაცია 

საქართველოს ბუნებრივი ნედლეულის საფუძველზე მომზადებულ ნანოკატალიზატორებზე და 

უკატალიზატოროდ 

ეტაპი: იზონიკოტინმჟავას ფუნქციონალიზაცია საქართველოს ბუნებრივი ნედლეულის 

საფუძველზე მომზადებულ ნანოკატალიზატორებზე და უკატალიზატოროდ 

 

მეცნიერების დარგი და სამეცნიერო მიმართულება - ფიზიკური ქიმია, ჰეტეროგენული 

კატალიზი, ბგერაქიმია, მიკროტალღური სინთეზი 

 

პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები - 2020-2025 

 

პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი: ხელმძღვანელი და შემსრულებელი ქიმიის 

მეცნიერებათა დოქტორი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი ციური რამიშვილი, კონსულტანტი 

აკადემიკოსი ვლადიმერ ციციშვილი  

 

პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები: 

გაერო-ს მიერ მოწოდებული მდგრადი განვითარების კონცეფციის შესაბამისად, უნდა მოხდეს 

გარემოსთვის მავნე ნივთიერებათა არა უტილიზაცია, არამედ მაღალი ატომური ეფექტურობის 
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ტექნოლოგიების შემუშავება, განსაკუთრებით ნატიფი ორგანული ნაერთების წარმოებაში, სადაც 

შელდონის (R.A.Sheldon) 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.  

წარმოდგენილი თემა ეხება ”მწვანე” (გარემოსთვის არამავნე) ზემოთაღნიშნული ორივე მიდგომის 

გამოყენებას მედიცინაში ფართო გამოყენების მქონე იზონიაზიდის წარმოებისთვის საჭირო 

წინამორბედის ˗ იზონიკოტინმჟავაეთილის ესტერის  სინთეზს. მიღების აღნიშნული 

ტექნოლოგია ქიმური თვალსაზრისით გულისხმობს იზონიკოტინმჟავას  კატალიზურ ან 

არაკატალიზურ ესტერიფიკაციას ეთილის სპირტით; ამ რეაქციების არსებული კატალიზატორები 

გარემოსთვის მავნე ნივთიერებებია: H2SO4, HCI, SiCI4, რომლებიც ხვდება გარემოში და ამდენად 

ეს პროცესები საჭიროებს გაუმჯობესებას. თემის სიახლე:  

1.ზემოთაღნიშნულ პროცესში ეთილის სპირტით იზონიკოტინმჟავას ესტერიფიკაციაში 

საქართველოს ბუნებრივი ცეოლითების საფუძველზე მომზადებული, სინთეზურ ცეოლითებთან 

შედარებით იაფი, ჰეტეროგენული კატალიზატორების – გარემოსთვის სრულიად უვნებელი 

სისტემების გამოყენება, რომელთა მოცილება სარეაქციო არედან, სხვა ცნობილ ჰომოგენურ და 

კოროზიის გამომწვევ კატალიზატორებთან (H2SO4, HCI, NaOH) შედარებით, მოითხოვს მხოლოდ 

გაფილტვრას;  

2. ბუნებრივი ცეოლითების საფუძველზე მომზადებული მაღალი დისპერსულობის ნაწილაკების 

შემცველი კატალიზატორების გამოყენება აღნიშნული ესტერიფიკაციების რეაქციებში;  

3.ესტერიფიკაციების რეაქციების უკატალიზატოროდ წარმართვა სხვადასხვა სახის გამოსხივების 

ზემოქმედების პირობებში (სონო-კატალიზური და ზემაღალსიხშირულ-კატალიზური ხერხების 

გამოყენება).  

კვლევებში გათვალისწინებულია:  

ა) საქართველოს ბუნებრივი ცეოლითების (კლინოპთილოლითის, ჰეილანდიტის, ფილიფსიტის, 

მორდენიტის) საფუძველზე მაღალი დისპერსულობის ნაწილაკების შემცველი 

კატალიზატორების მომზადება ორიგინალური გზით; 

ბ) მიღებული კატალიზატორების გამოცდა იზონიკოტინმჟავას  ეთილესტერის მიღების 

თერმოკატალიზურ რეაქციებში.  

გ) იზონიკოტინმჟავას ეთილესტერების მიღების რეაქციების ჩატარება ბგერაქიმიური და 

მიკროტალღოვანი სინთეზებით. 

პროგრამა შესრულებულია.  ძირითადი შედეგი. გამოცდილი იყო იზონიკოტინმჟავას  ეთილის 

სპირტთან ურთიერთქმედების რეაქციაში  კლინოპთილოლითის, ჰეილანდიტის, ფილიფსიტის, 

მორდენიტის წყალბადური ფორმების მიკრომეტრული და  ულტრადისპერსული 

კრისტალიტების შემცველი ცეოლითები, როგორც კატალიზატორები 100–120 °C 

ტემპერატურებზე არგონის არეში და იზონიკოტინმჟავასა და ეთანოლის მოლური 

თანაფარდობებისთვის 1/11,5. ნაჩვენებია, რომ აღნიშნულ ტემპერატურულ უბანში და  

კატალიზატორებზე  იზონიკოტინმჟავას გარდაქმნის ხარისხი იზრდება 20–45%–დე, მაგრამ 

მცირდება ეთილიზონიკოტინატის მიმართ  გამოსავლიანობა. განსაკუთრებით დაბალი 

აქტიურობა გააჩნია H–PHI-ს;  მხოლოდ მიკროტალღების ან ულტრაბგერის ზემოქმედებისას 

იზონიკოტინმჟავას გარდაქმნის ხარისხი  7–8%–ია; აღნიშნულ პირობებში მიკროტალღებით და 

ულტრაბგერით დასხივება კატალიზატორებთან ერთად არ ზრდის სამიზნე პროდუქტის–

ეთილიზონიკოტინატის გამოსავლიანობას და სელექციურობას; სავარაუდოა, რომ ამ შედარებით 

მაღალ ტემპერატურაზე  მიკროტალღური სინთეზისას და ბგერაქიმიური გარდაქმნისას არ ხდება 

მათი ეფექტურად შთანთქმა და მთავარი როლი ეთილირების რეაქციაში კატალიზატორების 

მჟავურ ცენტრებს ეკუთვნის. 

_________________________________________________________________________________ 

 

7. პროექტის დასახელება - ორგანული და არაორგანული ნაერთების ერთობლივი პიროლიზის 

პროცესების კვლევა და მეტალთა კარბიდების, ბორიდების,  ოქსიდების, 2D და  3D ნახშირბადის 

ფორმების მიღების ახალი მეთოდების დამუშავება; ეტაპები:  

• ბიონახშირების გამოყენება მატრიცული კერამიკული კომპოზიტების მიღების პროცესში; 
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• მულტიკომპონენტიანი კომპოზიციური ფხვნილების (B4C-TiB2-WC და B4C-TiB2-WC-Co) 

მიღების მეთოდების დამუშავება. 

  

მეცნიერების დარგი და სამეცნიერო მიმართულება - ნანოტექნოლოგია, მასალათმცოდნეობა 

 

პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები - 2020-2025 

 

პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი: ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი 

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი როინ ჭედია, კონსულტანტი აკადემიკოსი ვლადიმერ 

ციციშვილი, შემსრულებლები - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ნათია ბარბაქაძე, მეცნიერ 

თანამშრომლები ქეთევან სარაჯიშვილი, თამარ ქორქია, მაია ჯაფარიძე, დოქტორანტი - თამარ 

დუნდუა.  

 

პროექტის 2022 წლის ეტაპების ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები: 

ბიოგანახლებადი რესურსებიდან და მათი გარდაქმნის პროდუქტებიდან მიღებულია აქტივირებული 

ნახშირი, რომელიც გამოყენებული იქნა   მაკარბიდიზირებელ აგენტად და შესაბამისად მეტალთა 

კარბიდების მისაღებად. ნახშირის მისაღებად გამოყენებული იქნა ცელულოზა, ლიგნინი და ცელულოზის 

ჰიდროლიზის პროდუქტები (ნახშირწყლები). პიროლიზის პირველი საფეხური ხორციელდება 200-6000C-

ზე, ხოლო მისი აქტივაცია ჩატარებული იქნა 850-9500C-ზე სხვადასხვა რეაგენტების გამოყენებით (H2O, 

NH3, CO2, CH3COOH). ნიმუშებიდან არაორგანული მინარევებს აცილებენ მჟავის ხსნარებით. ამ 

ოპერაციების ჩატარების შედეგად მიღებული ნიმუშებში ნახშირბადის შემცველობა 97-99% აღწევს. ასეთი 

სისუთავის ნახშირების კომერციული სახელწოდებაა „შავი ნახშირბადი“ (Black Carbon), რომელსაც ფართო 

გამოყენება აქვს თანამედროვე მეცნიერებისა და ტექნიკის მრავალ დაგში. ნიმუშების სტრუქტურულ-

მორფოლოგიური კვლევა და ფიზიკური მახასიათებლები განსაზღვრული იქნა როგორც ჩვენს 

ინსტიტუტში, ასევე ფ. თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტში. მიღებული 

ნახშირი გმოყენებული იქნა მეტალთა კარბიდების, ბორიდების და მეტალოკერამიკული სალი მასალების 

ულტრადისპერსული ფხვნილების მისაღებად. მათი მიღება დაფუძნებულია შემდეგი კარბოთერმული 

რეაქციებზე, რომლებიც მიმდინარეობენ სხვადასხვა ტემპერატურაზე (800-15000C) WO3 + C→WC +CO;  

WO3 +CoO+C→WC-Co + CO; B2O3 +C → B4C+CO ; WO3+ B4C + TiO2 + C → W2B5 + TiB2 + B4C + CO; 5 B4C + 8 

WC → 4 W2B5 + 13 C.  

B4C-TiB2-WC და B4C-TiB2-WC-Co კომპოზიტები მიღებულია ამორფული ბორი-ტიტანის 

ტეტრაიზოპროპოქსიდი-ამონიუმის პარავოლფრამატი-კრისტალური ცელულოზა-კობალტის აცეტატის 

ნარევის პიროლიზით 200-700°C-ზე. მაღალ ტემპერატურაზე (800-1200°C) პრეკერამიკული 

პრეკურსორების გამოწვისას მიმდინარეობს შემდეგი ქიმიური პროცესები: კობალტისა და ვოლფრამის 

ოქსიდების კარბოთერმული აღდგენა >700°C-ზე; WC–Co კომპოზიტის მიღება 700–1000°C 

ტემპერატურაზე; ტიტანის კარბიდის TiC ფაზის წარმოქმნა 1000-1200°C ტემპერატურაზე და მისი 

გარდაქმნა TiB2-ად >1200°C-ზე; B4C ფაზის ფორმირება >1000°C-ზე; და W2B5 ფაზის ნაწილობრივი 

წარმოქმნა 1000°C-ზე. 1300°C-ზე ზემოთ WC გარდაიქმნება W2B5 ფაზაში. დადგენილია, რომ კობალტის 

გარეშე 1000°C-ზე W2B5 ფაზის წარმოქმნა არ ხდება. მიღებული კერამიკული კომპოზიტური ფხვნილების 

გამოწვა წარმოებს 1500–1800°C (50 მპა, 10 წთ) SPS მეთოდით. B4C–TiB2–W2B5–Co კერამიკული ნიმუშების 

მარცვლების ზომები 0,5–2,0 μm დიაპაზონშია. შეიძლება დავასკვნათ, რომ კობალტის და ვოლფრამის 

ნაერთები მარცვლის ზომის ზრდის ეფექტური ინჰიბიტორები არიან მრავალკომპონენტიანი ბორის 

კარბიდის მატრიცულ კერამიკებში. ფხვნილების კომპაქტირება განხორციელდა ნაპერწკლოვან-

პლაზმური მეთოდით დანადგარზე, რომელიც დამზადებულია საქართველოს ტექნიკურ 

უნივერსიტეტში. ნიმუშების სტრუქტურულ-მორფოლოგიური კვლევა ჩატარდა მასკანირებელ 

ელექტრონულ მიკროსკოზე, რომელიც აღჭურვილია ენერგოდისპერსული სპექტროსკოპით (JEOL JSM- 

6510LV, Oxford Instruments X–Max analyzer). ფხვნილებისა და კერამიკის ნიმუშების ფაზური ანალიზი 

ჩატარდა დიფრაქტომეტრებზე DRON-3M და XZG-4(Cu Kα, Ni filter, 2 °/min, λ = 1.5418 Ǻ).  

_________________________________________________________________________________ 

 

8. პროექტის დასახელება - მცირე მოცულობის, მაღალი ღირებულების მქონე ნაერთების მიღება 

მეორადი ნედლეულიდან  
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მეცნიერების დარგი და სამეცნიერო მიმართულება - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, 

ორგანული ქიმია 

 

პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები - 2020-2025 

 

პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი:  

ხელმძღვანელი ორგანულ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორიის გამგე, ქიმიის მეცნიერებათა 

კანდიდატი მზია ციცაგი მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი; პასუხისმგებელია: საკვლევ 

თემატიკასთან დაკავშირებული სამეცნიერო სტატიების მოძიებაზე და დამუშავებაზე;  წლიური გეგმის, 

ანგარიშის, სტატიებისა და საკონფერენციო თეზისების მომზადებაზე; შესრულებული სამუშაოს 

განსჯასა და ინტერპრეტაციაზე; 

შემსრულებლები -  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი ქეთევან ებრალიძე (სამეცნიერო სტატიებისა 

და თეზისების მომზადება. სამუშაოს დაგეგმვა და ლოჯისტიკური საკითხების მოგვარება), უფროსი 

მეცნიერ თანამშრომლები მარიამ ჩხაიძე (საფეხურებრივი ექსტრაქციის დაგეგმვა, ოპტიმალური 

პირობების შერჩევა, მიღებული შედეგების გაანალიზება), იმედა რუბაშვილი (მიღებული 

პენტაციკლური ტერპენოიდების ანალიზის მეთოდის შერჩევა და დამუშავება; სტატიებისა და 

თეზისების მომზადება), მეცნიერ თანამშრომლები მირანდა ხაჩიძე (პენტაციკლური 

ტრიტერპენოიდების დაგროვება და გასუფთავება), მანანა ბუზარიაშვილი (ნედლეულის 

საექსტრაქციოდ მომზადება; შრობის დინამიკის შესწავლა). 

 

პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები: 

მიმდინარე წელს, სამუშაოები ტარდებოდა აგრო-სამრეწველო ნარჩენებიდან გამოყოფილი მცირე 

მოცულობის მაღალი ღირებულების მქონე ნაერთების ფუნქციონალიზაციის მიმართულებით. 

საკვლევად შევარჩიეთ კვერცეტინი, რომლის ხახვის გარეთა კანიდან გამოყოფის მარტივი და 

სელექტიური მეთოდი შემუშავებული იქნა რამოდენიმე წლის  წინ.  კვერცეტინს ახასიათებს 

მაღალი ბიოაქტივობა, მაგრამ დაბალია წყალში ხსნადობა და ამის გამო ბიოშეღწევადობა. 

სამუშაოს მიზანს წარმოადგენს დერივატიზაციის გზით წყალში ხსნადობისა და 

ბიოშეღწევადობის გაზრდა. ვინაიდან, ფუნქციონალიზაციისთვის მაღალი სისუფთავის 

კვერცეტინია საჭირო, კვლევა გაგრძელდა გასუფთავების მარტივი და ეფექტური მეთოდის 

შესამუშავებლად. თავდაპირველად მოხდა, ხახვის გარეთა კანიდან გამოყოფილი  კვერცეტინის 

გადაკრისტალება სხვადასხვა გამხსნელებიდან (ეთანოლი, ეთილაცეტატი, მეთანოლი, 

იზოპროპილის სპირტი და სხვ.) მაგრამ მიზნობრივი პროდუქტის დანაკარგი იყო დიდი. 

შემდგომ მოხდა ქრომატოგრაფიულ სვეტზე (Flash chromatography) დაყოფა, ელუენტი: 

ჰექსანი/ეთილაცეტატი, მეთოდი იყო ხანგრძლივი და მოითხოვდა დიდი რაოდენობით 

გამხსნელებს. ყველაზე ეფექტური აღმოჩნდა DCVC (Dry Column Vacuum Chromatography-მშალ 

სვეტიანი ვაკუუმ ქრომატოგრაფია)-ქრომატოგრაფიული მეთოდი; ელუენტი-ჰექსანი : 

ეთილაცეტატი, გრადიენტი 2.5%. ელუენტის ერთჯერადი ულუფა 20მლ.  მიზნობრივი 

პროდუქტი ძირითადად არის №10-12 მიმღებებში. მიღებული კვერცეტინის სისუფთავე შემოწმდა 

მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფით.  

ვინაიდან ქვერცეტინი ნაკლებად რეაქტიულია, შემუშავდა ფუნქციონალიზაციის  რამოდენიმე   

სქემა.  
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 სინთეზის პირველი ეტაპი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ამიტომ ხდება რეაქციის პირობების 

დეტალური შესწავლა. 

_________________________________________________________________________________ 

 

9. პროექტის დასახელება - „აფლატოქსინების ადსორბცია სულფიდური ლიგნინისა და 

იონიზირებული კლინოპტილოლიტის ბაზაზე დამზადებული პრეპარატებით“, ეტაპები: 

• ახალი მცენარეული ნარჩენის პრეპარატების შემუშავება და კვლევა აფლატოქსინისა და 

მიკოტოქსინების ადსორბციისთვის; 

• საკვებ პროდუქტებში დაბინძურების ხარისხის განსაზღვრა და მათი ადსორბცია სულფატური 

ლიგნინით; 

  

მეცნიერების დარგი და სამეცნიერო მიმართულება - ეკოლოგია, ბიოტექნოლოგია 

 

პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები - 2020-2023 

 

პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი: ხელმძღვანელი ქიმიური ეკოლოგიის 

ლაბორატორიის გამგე, ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი ირმა მიქაძე, შემსრულებლები -  

უფროსი მეცნიერ თანამშრომლები - ნინო ქარქაშაძე, რუსუდან ცისკარიშვილი, მეცნიერ 

თანამშრომლები -  რუსუდან ურიდია, ნანა წეროძე, ლეილა ტატიაშვილი, ალექსანდრე ცერცვაძე. 

 

პროექტის 2022 წლის ეტაპების ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები: 

შესწავლილია სულფატური ლიგნინის მიერ აფლატოქსინების ადსორბცია, რომელიც მიღებული 

იქნა  ხე-ტყის გადამუშავების ნარჩენისაგან - ნეხერხისაგან. კვლევის ობიექტად შერჩეული იქნა 

კარტოფილი და პური. აფლატოქსინის ადსორბციისთვის გამოყენებული იქნა სულფატური 

ლიგნინი და ნატრიუმის თიოსულფატით დამუშავებული კლინოპტილოლითი. დადგენილია, 

რომ ლიგნინთან მოთავსებული საღი პროდუქტი ინარჩუნებს სასაქონლო სახეს 50-60 დღის 

განმავლობაში.  

ადსორბირებული აფლატოქსინის რაოდენობრივი განსაზღვრა განხორციელდა 2 მეთოდით:  

1 მეთოდი - ორივე ადსორბენტის ნიმუში (50 გ) დამუშავებული იქნა აცეტონის წყალხსნარით 

(9:1), შემდეგ ტოქსინი ექსტრაგირებული იქნა ბენზოლით. ნიმუშების ხსნარები გატარებული იქნა 
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ქრომატოგრაფიული სვეტზე, რომელიც შევსებულია  1 სმ სილიკაგელით (ქვედა ფენა), შემდეგ 2-

2.5 სმ ალუმინის ოქსიდით (შუა ფენა) და გაუწყლოებული ნატრიუმის სულფატით. ტოქსინის 

თვისობრივი ანალიზი ჩატარებული იქნა თხელფენოვანი ქრომატოგრაფიული მეთოდით.  

2 მეთოდი - ორივე ადსორბენტის ნიმუში (50 გ) დამუშავებული იქნა აცეტონის წყალხსნარით 

(9:1), შემდეგ ტოქსინი ექსტრაგირებული იქნა ქლოროფორმით. ბენზოლით. ნიმუშების ხსნარები 

გატარებული იქნა ქრომატოგრაფიული სვეტზე, რომელიც შევსებულია  1 სმ სილიკაგელით 

(ქვედა ფენა), შემდეგ 2-2.5 სმ ალუმინის ოქსიდით (შუა ფენა) და გაუწყლოებული ნატრიუმის 

სულფატით. ტოქსინის თვისობრივი ანალიზი ჩატარებული იქნა თხელფენოვანი 

ქრომატოგრაფიული მეთოდით. 

_________________________________________________________________________________ 

 

10. პროექტის დასახელება - „გარემოზე მავნე ზეგავლენის შემცირების მეთოდების შემუშავება 

ქიმიური ეკოლოგიის მიდგომების გამოყენებით, მათი გამოცდა  და შეფასება“.  

2022 წლის ეტაპები: 

• მძიმე მეტალებით დაბინძურებული ნიადაგების გაუვნებელყოფა; 

• Fe (III)  იონებით დაბინძურებული წყლის გაწმენდა ადგილობრივი ვულკანური წარმოშობის, 

ბუნებრივი მინერალის - პერლიტის ბაზაზე დამზადებული ადსორბენტების გამოყენებით. 

 

მეცნიერების დარგი და სამეცნიერო მიმართულება - ეკოლოგია, ბიოტექნოლოგია 

 

პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები - 2020-2023 

 

პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი: ხელმძღვანელები ქიმიის მეცნიერებათა 

კანდიდატები უფროსი მეცნიერი თანამშრომლები ნინო ქავთარაძე და დალი იოსელიანი, 

შემსრულებლები - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ლიპარიტ დოლიძე, მეცნიერ 

თანამშრომლები -  გულნარა ბალარჯიშვილი, ნელი ყალაბეგაშვილი ლია სამხარაძე, ნინო 

ნონიკაშვილი, მაია სტეფანიშვილი, ქეთევან ქოჩიაშვილი, მაია ჯაფარიძე, თამარ დგებუაძე 

 

პროექტის 2021 წლის ეტაპების ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები: 

• მძიმე მეტალებით დაბინძურებული ნიადაგების გაუვნებელყოფა. მძიმე მეტალებით 

დაბინძურებული ნიადაგების გასუფთავების ოპტიმალურ გზას წარმოადგენს  ბიოლოგიური 

რემედიაცია. ამ მიმართულებით განსაკუთრებით ეფექტიანი აღმოჩნდა ჩვენს მიერ შერჩეული 

ბაქტერიის (Myxococcus) და მიკროსკოპული სოკოს (Rhizopus) კონსორციუმის გამოყენება, 

რომელებსაც  ერთმანეთის მიმართ ანტაგონისტური  ზემოქმედება არ გააჩნიათ. შერჩეულია  

მიკროორგანიზმების შტამები მძიმე მეტალებით დაბინძურებული ნიადაგების 

ბიორემედიაციისათვის.  ექსპერიმენტები ჩატარებული იქნა  ნიადაგის მოდელური ნიმუშების 

გამოყენებით, რომლებიც დაბინძურებულია მძიმე მეტალების (Pb+2, Cr+3, Cd+2, Sr+2, Ni+2, Cu+2) 

ხსნადი მარილების წყალხსნარებით.   განსაზღვრულია  ხელოვნურად  დაბინძურებული 

ნიადაგების ნიმუშების მჟავიანობა და განხორციელდა მისი კორექცია. მძიმე მეტალების 

ადსორბციისათვის გამოყენებული იქნა მოდიფიცირებული  ბუნებრივი სორბენტები. ჩატარდა 

საკონტროლო  და ხელოვნურად დაბინძურებული ნიდაგების ნიმუშების რაოდენობრივი და 

თვისობრივი მიკრობიოლოგიური ანალიზი. დადგენილია რომ, მძიმე მეტალებით 

დაბინძურებული ნიადაგის გასუფთავების ოპტიმალურ გზას წარმოადგენს ბიოლოგიური 

რემედიაცია ადგილობრივი მიკროორგანიზმების (Myxococcus, Rhizopus) გამოყენებით. 
• Fe(II)-საგან წყალხსნარების გასუფთავება ქართული პერლიტით. ჩატარებულია წყლის გაწმენდა 

ადსორბციული მეთოდით, ადგილობრივი, ბუნებრივი-ვულკანური წარმოშობის მინერალის - 

პერლიტის ბაზაზე დამზადებული ადოსრბენტების გამოყენებით. შესწავლილია პერლიტის 

საწყისი (არააფუებული) და აფუებული ფორმები. ცდები ჩატარებული იქნა როგორც სტატიკურ 

ისე დინამიკური მეთოდების გამოყენებით.  სტატიკურ პირობებში Fe(III)  განიცდის ადსორბციას   

დაბალი ხარისხით, ამიტომ კვლევები გაგრძელდა  აფუებულ ფორმაზე დინამიურ რეჟიმში. 

შესწავლილი იქნა აფუებული პერლიტის ადსორბციის ხარისხის და მოცულობითი ტევადობის 

დამოკიდებულება ადსორბენტის რაოდენობაზე, ცდის ხანგრძლივობაზე, იონის კონცენტრაციაზე 

და pH-ზე. შერჩეული იქნა Fe(III)  იონების ადსორბციის წყლის გაწმენდის ოპტიმალური 

პირობები . აფუებულ პერლიტზე Fe(III)  ადსორბციის ხარისხი შეადგენდა - 89%, ხოლო 
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ადსორბციული ტევადობა - 4,45მგ/გ. ჩატარებულია მოსამზადებელი სამუშაოები თუთიის 

იონებით დაბინძურებული წყლის გაწმენდის პროცესის შესასწავლად. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

11. პროექტის დასახელება - პოლიკონდენსაციის  რეაქციის  კანონზომიერებათა 

შესწავლა,  განსხვავებული  ტიპის და სტრუქტურის  მქონე  პოლიფუნქციური მონომერების 

საფუძველზე,  სხვადასხვა კლასის პოლიმერების სინთეზის განსახორციელებლად  

 

მეცნიერების დარგი და სამეცნიერო მიმართულება - მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმია 

 

პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები - 2020-2025 

 

პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი:  

ხელმძღვანელები: მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორიის გამგე, ქიმიის 

მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გივი პაპავა და უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, 

ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი ია ჩიტრეკაშვილი,  

შემსრულებლები: -  

უფროსი მეცნიერი თანამშრომლები  

ეთერ გავაშელიძე (პოლიმერების ფიზიკურ–მექანიკური თვისებების გაუმჯობესების 

მიზნით  განხორციელებულია  მაკრომოლეტკულების  ქიმიური სტრუქტურის ცვლილებები) და 

რივა  ლიპარტელიანი (შესწავლილია დიგლიციდის ეთერების   სინთეზის ზოგიერთი 

კანონზომიერებანი. კერძოდ, ტემპერატურის, ტუტის, ეპიქლორჰიდრინის რაოდენობის, 

პროცესის ხანგრძლივობის გავლენა დიგლიციდის ეთერების წარმოქმნის პროცესზე, რაც 

შესწავლილია  ეპიქლორჰიდრინისა და ინდანის  ჯგუფის შემცველი პოლიციკლური  

ბისფენოლის ურთიერთქმედების  მაგალითზე),  

მეცნიერი თანამშრომლები  

ნაზი გელაშვილი (შესწავლილია ტემპერატურის გავლენა დიგლიციდის ეთერის 

წარმოქმნის პროცესზე  ნორბორნანის ტიპის პოლიციკლური ბისფენოლების შემთხვევაში 

ეპიქლორჰიდრინთან ურთიერთქმედებისას სხვადასხვა ტემპერატურაზე (70, 80 და 950 С–ზე)),  

ნორა დოხტურიშვილი (დიგლიციდის ეთერების მისაღებად  პირველადაა  

გამოყენებული   ბისფენოლის ცენტრალურ ნახშირბადის ატომთან მდებარე ნორბორნანის ტიპის  

ციკლური ჯგუფების შემცველი პოლიციკლური ბისფენოლები. ეს სტრუქტურები 

არაკოპლანარულია  და ყველა მიმართულებით  აქვს მნიშვნელოვანი  ზომები) და  

ნანული  ხოტენაშვილი (დიგლიციდის ეთერების სინთეზის ოპტიმალური პირობებია: 

რეაქციის ხანგრძლივობა 60 წუთი, ტემპერატურა 950С, ტუტის კონცენტრაცია 50%, ბისფენოლის, 

ეპიქლორჰიდრინისა და ტუტის მოლური თანაფარდობა 1: 10 : 4). 

 

პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები: 

ეპოქსიდური პოლიმერების თვისებებზე დიდ გავლენას ახდენს მაკრომოლეკულების ქიმიური 

სტრუქტურა. ამიტომ, პოლიმერების ფიზიკურ–მექანიკური თვისებების გაუმჯობესების მიზნით 

ჩვენს მიერ განხორციელებული იყო მაკრომოლეკულების ქიმიური სტრუქტურის ცვლილებები. 

ეს მით უფრო მნიშვნელოვანი იყო, რამეთუ ამ მიზნით ხისტი სტრუქტურის მქონე  პოლიმერების 

მისაღებად  ბისფენოლების გამოყენების შესახებ ლიტერატურაში ძლიერ მცირე მონაცემები 

მოიპოვებოდა. დიგლიციდეს ეთერების მისაღებად ჩვენს მიერ პირველად  იყო  გამოყენებული   

ბისფენოლის ცენტრალურ ნახშირბადის ატომთან მდებარე ნორბორნანის ტიპის  ციკლური 

ჯგუფების შემცველი პოლიციკლური ბისფენოლები. ეს სტრუქტურები არაკოპლანარულია  და 

ყველა მიმართულებით  აქვს მნიშვნელოვანი  ზომები. 

ვინაიდან ეპოქსიდური პოლიმერების მისაღებად დიგლიციდის ეთერები ძირითად კომპონენტს 

წარმოადგენენ, ჩვენს მიერ  შესწავლილი იყო მათი  სინთეზის ზოგიერთი კანონზომიერებანი. 

კერძოდ შესწავლილი იყო ტემპერატურის, ტუტის, ეპიქლორჰიდრინის რაოდენობის, პროცესის 

ხანგრძლივობის გავლენა დიგლიციდის ეთერების წარმოქმნის პროცესზე, რაც შესწავლილი იყო 

ეპიქლორჰიდრინისა და ინდანის  ჯგუფის შემცველი პოლიციკლური  ბისფენოლის 

ურთიერთქმედების  მაგალითზე მყარი ტუტის გამოყენების შემთხვევაში. 



16 
 

რეაქციის მიმდინარეობაზე რეაქციის ხანგრძლივობისა და ტემპერატურის (80, 95, 1050С)   

გავლენის შესწავლამ გვიჩვენა, რომ ამ პირობებში დიგლიციდის ეთერის წარმოქმნა სწრაფად 

მიმდინარეობს პირველ 5 წუთში და პრაქტიკულად მთავრდება 30 წუთში.  ეპოქსიდის ჯგუფის 

შემცველობისა და დიგლიციდის ეთერის გამოსავლის მიხედვით უკეთესი შედეგი მიიღება 

რეაქციის ჩატარებისას 95 0С-ზე. როგორც მიღებული შედეგებიდან ჩანს, მყარი ტუტის 

შემთხვევაში მიიღება  დიგლიციდის ეთერი  ეპოქსიდის ჯგუფის მაღალი შემცველობით,  მაგრამ 

ძლიერ დაბალი გამოსავლით. აღმოჩნდა, რომ როდესაც ტუტე გამოიყენება წყალხსნარის სახით 

(50%–იანი) მაშინ მიიღება უკეთესი შედეგები, თუმცა ეპოქსიდის ჯგუფის შემცველობა  

რამდენადმე მცირდება. სამაგიეროდ გამოსავალი რაოდენობრივია. 

გამოკვლევამ აგრეთვე აჩვენა, რომ უკეთესი შედეგი მიიღწევა, როდესაც ტუტის მოლური 

თანაფარდობა ბისფენოლის მიმართ შეადგენს 4:1.ტუტის მეტი სიჭარბის შემთხვევაში შედეგები 

უარესდება. რეაქციაზე გავლენას ახდენს აგრეთვე ეპიქლორჰიდრინის რაოდენობაც. 

ოპტიმალური აღმოჩნდა როდესაც ბისფენოლისა და  ეპიქლორჰიდრინის მოლური თანაფარდობა 

შეადგენს 1:10. ასეთი თანაფარდობის დროს გამოსავალი შეადგენს 95%–ს, ეპოქსიდის ჯგუფის 

შემცველობა კი 16,1%–ს. 

შესწავლილია ტემპერატურის გავლენა დიგლიციდის ეთერის წარმოქმნის პროცესზე  

ნორბორნანის ტიპის პოლიციკლური ბისფენოლების შემთხვევაში ეპიქლორჰიდრინთან 

ურთიერთქმედებისას სხვადასხვა ტემპერატურაზე (70, 80 და 950С–ზე). როგორც შედეგებიდან 

ჩანს რეაქცია განსაკუთრებით სწრაფად მიმდინარეობს  პირველ 5 წუთში სარეაქციო არეში  

ტუტის  წყალხსნარის შეტანიდან. ასე მაგალითად, ეპიქლორჰიდრინის ურთიერთქმედებისას 

ნორბორნანის ჯგუფის შემცველ ბისფენოლთან 700C - ზე, 5 წუთის შემდეგ ეპოქსიდის ჯგუფის 

შემცველობა არის  13,6% (თეორიული 21,9%), გამოსავალი 62% და 1 საათის განმავლობაში  

იზრდება 16 და 72%–მდე, შესაბამისად. ხანგრძლივობის შემდგომი გაზრდა გავლენას აღარ 

ახდენს. ასეთივე ტენდენცია შეინიშნება აგრეთვე სხვა ბისფენოლების შემთხვევაშიც. 

ტემპერატურის გაზრდისას ეს მაჩვენებლებიც იზრდება. 

ამრიგად, დიგლიციდის ეთერების სინთეზის ოპტიმალური პირობებია: რეაქციის ხანგრძლივობა 

60 წუთი, ტემპერატურა 950С, ტუტის კონცენტრაცია 50%, ბისფენოლის, ეპიქლორჰიდრინისა და 

ტუტის მოლური თანაფარდობა 1: 10 : 4. 

_________________________________________________________________________________ 

 

12. პროექტის დასახელება - კვლევების განვითარება პოლიკონდენსაციის რეაქციის 

მიზანმიმართული წარმართვით ნანოსტრუქტურული კომპონენტებით პლაკირებული 

პოლიმერების მისაღებად  

 

მეცნიერების დარგი და სამეცნიერო მიმართულება - მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმია 

 

პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები - 2020-2025 

 

პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი:  

ხელმძღვანელები: მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორიის გამგე, ქიმიის 

მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გივი პაპავა, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ქიმიის 

მეცნიერებათა კანდიდატი მარინა გურგენიშვილი და უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ქიმიის 

მეცნიერებათა კანდიდატი ია ჩიტრეკაშვილი 

შემსრულებლები:  

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი ეთერ გავაშელიძე (განხორციელერბულია 

ეპოქსიდური პოლიმერების სინთეზი  და შესწავლილია  ნორბორნანის ტიპის პოლიციკლური 

ბისფენოლების დიგლიციდის ეთერების დიამინებთან ურთიერთქმედების  პროცესის 

კანონზომიერებანი), 

მეცნიერი თანამშრომლები:  

ნორა დოხტურიშვილი (შესწავლილია რეაქციის მიმდინარეობაზე სხვადასხვა ფაქტორის 

გავლენა. კერძოდ რეაქციის სიჩქარეზე გამხსნელის ბუნების გავლენა. სარეაქციო არის 

პოლარობის გავლენის შესწავლამ ბუთილენგლიკოლის მაგალითზე გვიჩვენა, რომ სარეაქციო 

არის  პოლარობა ახდენს არსებით გავლენას. ამ პირობებში რეაქცია მიმდინარეობს ძლიერ 
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სწრაფად და პირველივე წუთებში მთავრდება. საწყისი კომპონენტების კონცენტრაციის გაზრდით 

რეაქციის სიჩქარე და გარდაქმნის ხარისხი იზრდება),  

ქეთევან არჩვაძე (ტემპერატურის გავლენა შესწავლილი იყო 80, 90 და 100°C–ზე. ყოველ 

ტემპერატურაზე  პირველ 2 საათში შეინიშნება რეაქციის ინტენსიური მიმდინარეობა, შემდეგ 

სიჩქარე კლებულობს. პროცესის ხანგრძლივობის გაზრდა არ იწვევს გარდაქმნის ხარისხის 

არსებით ამაღლებას),  

ზურაბ  თაბუკაშვილი (პროცესის მიმდინარეობისას რეაქცია არის ერთნახევარი რიგის. 

სიჩქარის  კონსტანტები  ინარჩუნებენ მუდმივ მნიშვნელობას პროცესის მიმდინარეობისას ღრმა 

გარდაქმნამდე. სიჩქარის მუდმივას ცვლილება გლიციდის ეთერისა და დიამინის 

ურთიერთქმედებისას შებრუნებული აბსოლუტური ტემპერატურისაგან ხდება არენიუსის 

განტოლების შესაბამისად. როცესის აქტივაციის ენერგია აგრეთვე გამოთვლილი იყო არენიუსის 

განტოლების მიხედვით და უდრის 1996 კკალ/მოლს. ნაჩვენებია, რომ  კარდული ჯგუფის 

მოცულობის გაზრდასთან ერთად  დიგლიციდის ეთერის  რესქციისუნარიანობა მცირდება) და 

ნაზი გელაშვილი  (ეპოქსიდური პოლიმერების წარმოქმნის პროცესი შესწავლილია 

აგრეთვე იწ სპექტროსკოპიული ანალიზის მეთოდით. გამოკვლევებთ დასტურდება, რომ 

რეაქციის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს პოლიმერების წარმოქმნა  მეორეული ამინური 

ჯგუფების ურთიერთქმედებით  ეპოქსიდის ჯგუფებთან, რასაც თან სდევს მეორეული 

ჰიდროქსილის და  მესამეული ამინური ჯგუფების წარმოქმნა). 

 

პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები: 

უკანასკნელ დრომდე  სამეცნიერო ლიტერატურაში არ მოიპოვებოდა ცნობები კარდული ტიპის 

ბისფენოლების  დიგლიციდის ეთერების საფუძველზე ეპოქსიდური პოლიმერების წარმოქმნის 

კინეტიკის შესახებ. ფიზიკურ–მექანიკური და  თვისებების სხვა კომპლექსის გათვალისწინებით, 

რომლითაც ხასიათდებიან ეპოქსიდური პოლიმერები და აგრეთვე კარდული ტიპის მონომერების 

საფუძველზე სხვადასხვა კლასის  პოლიმერების თვისებების ფორმირებაში კარდული ჯგუფების 

გავლენის შესახებ  მონაცემების გათვალისწინებით,  ჩვენ  მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ 

გაგვეხორციელებინა ეპოქსიდური პოლიმერების სინთეზი  და შეგვესწავლა ნორბორნანის ტიპის 

პოლიციკლური ბისფენოლების დიგლიციდის ეთერების დიამინებთან ურთიერთქმედების  

პროცესის კანონზომიერებანი. შესწავლილია რეაქციის მიმდინარეობაზე სხვადასხვა ფაქტორის 

გავლენა. 

რეაქციის სიჩქარეზე გამხსნელის ბუნების გავლენის შესწავლის მიზნით ჩვენს მიერ სარეაქციო  

არედ  გამოყენებული  იყო მაღალმდუღარე სპირტები, მაგალითად ბუთილის სპირტი. რეაქცია  

ტარდებოდა  90 °C–ზე, საწყისი კომპონენტების  0,05 მოლი/ლ  კონცენტრაციის დროს. ამ 

პირობებში  რეაქცია მიმდინარეობს ისეთი სიჩქარით, რომ საწყისი კომპონენტების  გარდაქმნის 

სიჩქარისადმი თვალის მიდევნება დროში შესაძლებელია, მაგრამ გარდაქმნის ხარისხი ამ დროს 

დაბალია. 

 სარეაქციო არის პოლარობის გავლენის შესწავლამ ბუთილენგლიკოლის მაგალითზე გვიჩვენა, 

რომ სარეაქციო არის  პოლარობა ახდენს არსებით გავლენას. ამ პირობებში რეაქცია 

მიმდინარეობს ძლიერ სწრაფად და პირველივე წუთებში მთავრდება. გარდაქმნის ხარისხი ამ 

დროს აღწევს  94%–ს. 

 საწყისი კომპონენტების კონცენტრაციის გაზრდით რეაქციის სიჩქარე და გარდაქმნის ხარისხი 

იზრდება. ტემპერატურის გავლენა შესწავლილი იყო 80, 90 და 100°C–ზე. ყოველ ტემპერატურაზე  

პირველ 2 საათში შეინიშნება რეაქციის ინტენსიური მიმდინარეობა, შემდეგ სიჩქარე 

კლებულობს. პროცესის ხანგრძლივობის გაზრდა არ იწვევს გარდაქმნის ხარისხის არსებით 

ამაღლებას. მაგრამ ტემპერატურის გაზრდით სიჩქარე და გარდაქმნის ხარისხი იზრდება. როგორც 

გამოკვლევამ გვიჩვენა პროცესის მიმდინარეობისას რეაქცია არის ერთნახევარი რიგის. სიჩქარის  

კონსტანტები  ინარჩუნებენ მუდმივ მნიშვნელობას პროცესის მიმდინარეობისას ღრმა 

გარდაქმნამდე. სიჩქარის მუდმივას ცვლილება გლიციდის ეთერისა და დიამინის 

ურთიერთქმედებისას შებრუნებული აბსოლუტური ტემპერატურისაგან ხდება არენიუსის 

განტოლების შესაბამისად. როცესის აქტივაციის ენერგია აგრეთვე გამოთვლილი იყო არენიუსის 

განტოლების მიხედვით და უდრის 1996 კკალ/მოლს. შესწავლილია  გლიციდის ეთერისა და 

კარდული  და ფენილის ჯგუფს ჩამნაცვლებლების ბუნების გავლენა პროცესზე. ნაჩვენებია, რომ  

კარდული ჯგუფის მოცულობის გაზრდასთან ერთად  დიგლიციდის ეთერის  

რესქციისუნარიანობა მცირდება.  
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დიგლიციდის ეთერები, რომლებიც შეიცავენ ელექტრონოდონორულ ჩამნაცვლებლებს ფენილის 

ბირთვში ნაკლებ რეაქციისუნარიანი არიან. ელექტრონოაქცეპტორული    ჩამნაცვლებელი 

პირიქით, აჩქარებს რეაქციას. 

დიამინებით გამყარებული დიგლიციდის ეთერები ინარჩუნებენ მაღალ თერმულ,  ფიზიკურ–

მექანიკურ და ქიმიურ მედეგობას ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. 

ეპოქსიდური პოლიმერების წარმოქმნის პროცესი შესწავლილი იყო აგრეთვე იწ- 

სპექტროსკოპიული ანალიზის მეთოდით. გამოკვლევებთ დასტურდება, რომ რეაქციის ძირითად 

მიმართულებას წარმოადგენს პოლიმერების წარმოქმნა  მეორეული ამინური ჯგუფების 

ურთიერთქმედებით  ეპოქსიდის ჯგუფებთან, რასაც თან სდევს მეორეული ჰიდროქსილის და  

მესამეული ამინური ჯგუფების წარმოქმნა.  
_________________________________________________________________________________ 

 

13. პროექტის დასახელება - საქართველოს ენერგეტიკული დანიშნულების წიაღისეულის (ნავთობი 

და ბუნებრივი ბიტუმები) შესწავლა, პასპორტიზაცია და რანჟირება ადგილობრივ მრეწველობაში 

გამოყენების მიზნით  

 

მეცნიერების დარგი და სამეცნიერო მიმართულება - ნავთობის ქიმია 

 

პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები - 2020-2025 

პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი: ხელმძღვანელი ნავთობის ქიმიის ლაბორატორიის 

გამგე, ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი ნათელა ხეცურიანი,  კონსულტანტი აკადემიკოსი 

ვლადიმერ ციციშვილი, შემსრულებლები: ელზა თოფურია (პასუხისმგებელი), 

ზ.მოლოდინაშვილი, ი.მჭედლიშვილი;  თ.შატაკიშვილი, მ.კოპალეიშვილი. 

 

პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები: 

ეტაპი: საქართველოს ახალი საბადოების ნედლი ნავთობების კვლევა 

თანამედროვე მსოფლიოში ნავთობი   კვლავ მთავარ ენერგეტიკულ რესურსს წარმოადგენს, რაც 

უზრუნველყოფს ამ ნედლეულზე  მსოფლიო მოთხოვნების 1/3.  დადგენილია, რომ საქართველოში 

ნავთობის გეოლოგიური რესურსი შეადგენს 2,35 მილიარდ ტონას, მათ შორის 400 მლნ ტონა შავი 

ზღვის შელფზეა განლაგებული. ამიტომ დიდი მნიშვნელობა ენიჭება არსებული  ჭაბურღილების 

ნავთობების ღრმა შესწავლას.  ნავთობის შემადგენლობაში შემავალი პოლიციკლური არომატული 

ნაერთების შესწავლას  დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, რადგან ისინი წარმოადგენს მნიშვნელოვან 

ეკოლოგიურ პრობლემას. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჰეტეროციკლური და კრისტალური 

ნაერთები, რომლებიც ძირითადად თავმოყრილია ნავთობის მაღალმდუღარე ფრაქციებში. 

მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში  შესწავლილია საქართველოს სხვადასხვა ტიპის ნავთობებიდან 

– სამგორი (პარაფინული), ნორიო (არომატული) და სუფსა (ფისოვანი)  – გამოყოფილი 

მაღალმდუღარე პოლიციკლური არომატული ნახშირწყალბადები.  

• სამგორის პარაფინული(6,8*%) ნავთობები საშუალო სიმკვრივისაა (837,30კგ/მ;3); ხასიათდებიან 

მსუბუქი ფრაქციების მაღალი გამოსავლით(67,4%); გოგირდისა(0,17%); და ფისოვანი(7.0%); - 

ასფალტენური(0,95%) ნაერთების დაბალი შემცველობით. სტრუქტურულ ჯგუფური 

შედგენილობა: არომატიკა 23,34%,  ნაფტენები–23,93%პარაფინები – 52,73%.   

• ნორიოს ახალი ჭაბურღილების არომატულ   ნავთობები ხასიათდებიან  საშუალო სიმკვრივით 

(900.0კგ/სმ3), პარაფინების(0, 82%),  გოგირდის( 0,23%),  ფისების(8,58%) და ასფალტენების 

(0,018%) დაბალი შემცველობით. სტრუქტურულ ჯგუფური შედგენილობა: არომატიკა 33,554%,  

ნაფტენები–42,02%; პარაფინები – 24,42%.   ნათელი ფრაქციების საშუალო გამოსავლით(53%).   

• სუფსა მძიმე ფისოვანი ნავთობია, სიმკვრივე –943,ო კგ/მ3;  პარაფინების(3,1%),  გოგირდის( 

0,42%),  ფისების(14,48%) და ასფალტენების (4,148%) საშუალო შემცველობით. სტრუქტურულ 

ჯგუფური შედგენილობა: არომატიკა 30,52%,  ნაფტენები–53,36%; პარაფინები – 16,22%.   

ნათელი ფრაქციების საშუალო გამოსავლით(46,0%).   

კვლევისთვის გამოყენებულია შემდეგი  მეთოდები: ვაკუუმური დისტილაცია, ანილინით 

ექსტრაგირება, ადსორბციული ქრომატოგრაფია, ელუატების კრისტალიზაცია/რეკრისტალიზაცია 

(დაბალ ტემპერატურაზე). მიღებულია ლუმინესცენციის მაღალი ინტენსივობის (თეთრი და 

ყვითელი კრისტალური ნაერთები  და წითელი ფერის კრისტალური ნაერთები. დივიდუალური 

ნახშირწყალბადების იდენტიფიცირებისთვის GS-MS მეთოდი. საკვლევ ელუატებში 
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იდენტიფიცირებულია პოლიციკლური არომატული სტრუქტურების: ინდენების, ტეტრალინების, 

დინაფტილბენზოლების, ნაფტალინების, აცენაფტილენების, ფლუორენების, ფენანტრენების, 

ანტრაცენების, ნაფტოფლუორენებისა და ფენანტრენების მონო- და პოლიალკილწარმოებულები, 

აგრეთვე ტერფენილები; ხოლო ელუატის კრისტალურ ნიმუშებში იდენტიფიცირებულია: 

ბენზანტრაცენი, ქრიზენი, მათი მეთილ-, დიმეთილ- და ტრიმეთილ-ანალოგები, ფენანტრენის 

წარმოებულები, ანტრაცენები და პირენები.  

ნორიოს ნავთობიდან გამოყოფილ წითელ კრისტალებში იდენტიფიცირებულია გოგირდ– და 

აზოტშემცველი ნაერთები: ბენზონაფტოთიოფენები „ბენზანტრაცენის“ ფრაქციაში; კარბაზოლი და 

მისი მეთილ–, დიმეთილჰომოლოგები, ბენზოკარბაზოლი და მისი მონო– და 

დიმეთილჰომოლოგები.  დიბენზოთიოფენები „ფენანტრენის“ ფრაქციაში. დადგენილია, რომ 

არაფლუორესცირებადი აზოტის შემცველი წითელი კრისტალები და ფლუორესცირებადი თეთრი 

და ყვითელი კომპონენტები ნავთობის ბუნებრივი გენეტიკური ნაერთებია. სამუშაო გრძელდება.  

_________________________________________________________________________________ 

 

14. პროექტის დასახელება - ბიოსაწვავების მიღება და მათი მიღების ტექნოლოგიების შემუშავება  

 

მეცნიერების დარგი და სამეცნიერო მიმართულება - ბიოენერგეტიკა 

 

პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები - 2020-2025 

 

პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი: ხელმძღვანელი ნავთობის ქიმიის ლაბორატორიის 

გამგე, ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი ნათელა ხეცურიანი, შემსრულებლები - კ.ქარჩხაძე, 

ი.მჭედლიშვილი, მ.ჩხაიძე 

 

პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები: 

კლიმატის ცვლილება და თბური აირების შემცირება თანამედროვე მსოფლიოს აქტუალურ 

პრობლემას წარმოადგენს. ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ერთ-ერთი მექანიზმს  

განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენებაა. ეს ტენდენციები მკვეთრად აისახება მსოფლიოს 

წამყვანი ქვეყნების(აშშ, ევროკავშირს დასხვ. ქვეყნებში) ენერგეტიკის განვითარების პროგრამებში, 

სადაც ნაჩვენებია რომ 2040 წლისთვის მსოფლიო ენერგეტიკულ ბაზარზე გლობალური პირველადი 

ენერგიის მოხმარებაში განახლებადი ენერგიის წყაროების წილის 30%-მდე გაზრდა და 

წარმოქმნილი  სათბური აირების  50%-ით შემცირებაა   ნავარაუდევი.  დღეისათვის საწვავის 

ბაზრის განვითარების ძირითად ტენდენციად ბიოენერგეტიკა ითვლება, რომელიც უახლოესი 30-

40 წლის განმავლობაში მსოფლიო სისტემის ენერგიით უზრუნველყოფის განვითარებაში 

უპირატესობას შეინარჩუნებს.  განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან მიღებული ბიოსაწვავები 

უზრუნველყოფს ანთროპოგენური გლობალური დათბობის ფაქტორების და თბური აირების 

შემცირებას. რაც შეეხება  ავტოტრანსპორტის სფეროში ეკოლოგიური მოთხოვნების ძირითად 

ამოცანას წარმოადგენს გამონაბოლქვ აირებში СО2-ის რადიკალურად შემცირება. 

საანგარიშო პერიოდში საცდელ ობიექტად აღებული იქნა საწვავი ეთანოლი,(ბიოეთანოლი) 
რომელიც მიღებულ იქნა სოფლის მეურნეობის ნარჩენებიდან. შესწავლილია ბიოეთანოლის 

ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლები, რომელიც ASTM D-4806-20  სტანდარტის მოთხოვნების 

შესაბამისია.  მომზადდა  ნავთობბენზინისა და ბიობენზინის ნარევები: E5 (5% ბიოეთანოლი+95% 

ბენზინი), E10 (10% ეთანოლი+90% ბენზინი),  და E20 (20% ბიოეთანოლი+80% ბენზინი) 

ბიობენზინების საცდელი ნიმუშები „რომპეტროლის“ ფირმის ”პრემიუმის” მარკის ბენზინის 

ბაზაზე.  შესწავლილ იქნა  საცდელი ნიმუშების და საბაზო ბენზინის ფიზიკურ–ქიმიური 

მახასიათებლები. დადგენილია, რომ  საცდელი ნიმუშების პარამეტრები EN228 და  EN15376 

სტანდარტების  მოთხოვნების შესაბამისია.  ასევე განისაზღვრა  საავტომობილო ბენზინის  (E0)  და  

E5, E10 და  E20 ბიობენზინების  ჯგუფური შედგენილობა „PerkinElmer  Spectrum Version 10.4.2“ 

ინფრაწითელ სპექტრომეტრზე. საცდელ ნიმუშებში E0, E5, E10 და E20 ინდივიდუალური 

ნახშირწყალბადების განსაზღვრისთვის კვლევები ჩატარდა „Кристаллюкс-4000М“ გაზურ 

ქრომატოგრაფზე NetChromv2 პროგრამული უზრუნველყოფით.  შესწავლილი და 

იდენტიფიცირებულია საკვლევ ობიექტებში შემავალი ინდივიდუალური ნახშირწყალბადები. 

მიღებული შედეგები ASTM D7096 სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისია.  ჩატარებულია 

საწვავების შედარებითი დახასიათება. 
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ბიოეთანოლის როგორც დანამატის ეკოლოგიური თვისებების კვლევა განხორციელდა 

საავტომობილო ძრავების, SAK - 670 მარკის (გერმანია) საგამოცდო სტენდზე, რომელზეც 

დამონტაჟებულია ავტომობილ “BMW-316”-ის ძრავა ქუროთი და გადაცემათა კოლოფით.  

 კვლევის ობიექტებს წარმოადგენდა “რომპეტროლის” ფირმის  “რეგულარის” და “პრემიუმის” 

მარკის ბენზინები და მათი ნავთობბენზინებთან 10%, 20%  და 30% ნარევები.    

კვლევებით დადგენილია, რომ ბიოეთანოლი შედარებით მეტ ეფექტიანობას ამჟღავნებს 

დაბალოქტანურ ბენზინებზე. და მათი ეკოლოგიური თვისებები უმჯობესდება. მაგალითად MW-

316 მარკის საავტომობილო ძრავას გამონაბოლქვ აირებში მავნე კომპონენტების (CO)  შემცველობა 

მცირდება:უქმ სვლასა 11÷15 და სრულ დატვირთვებზე10÷14 %-ით; CH-ის 21÷25 და 20÷23%-ით; 

NOx -ის 7÷10 და 6÷9%-ით. განსაკუთრებით, საყურადღებოა „გლობალური დათბობის“  მთავარი  

მიზეზის CO2 შემცირება, შესაბამისად 8÷14 და 10÷17 %-ით. რაც მიუთითებს საწვავი ეთანოლის 

გამოყენების გაფართოების პერსპექტივაზე. ამასთან ძრავას სიმძლავრე მცირდება 1÷2%-ით და 

საწვავის საათური ხარჯი იზრდება 1÷1,2%-ით. იმის გათვალისწინებით, რომ საწვავი ამ 

შემთხვევაში შეიცავს 10÷30% ბიოეთანოლს, რეალურად ადგილი აქვს საბაზო ნავთობბენზინის 

ხარჯის დაახლოებით 8-18%-ით შემცირებას. ამ მიმართულებით სამუშაოს ერთი ეტაპი 

დასრულებულია და დაცულია საზდოქტორო დისერტაცია(მადლენა ჩხაიძე), თუმცა საწვავი 

ეთანოლის გამოყენების შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით სამუშაო გრძელდება. 

_________________________________________________________________________________ 

 

15. პროექტის დასახელება - ბიოლოგიურად აქტიური ლიგანდების შემცველი 3d-მეტალების 

კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და ფიზიკურ-ქიმიური კვლევა 

 

მეცნიერების დარგი და სამეცნიერო მიმართულება - ქიმია, კოორდინაციულ ნაერთთა ქიმია 

პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები - 2020-2025 

 

პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი: ხელმძღვანელი ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, 

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი კობა ამირხანაშვილი, კოორდინაციული ნაერთების კვლევა 

ი.წ.სპექტროსკოპიული მეთოდით    სინთეზირებული კომპლექსების აღნაგობისა და სივრცითი 

სტრუქტურის დადგენის მიზნით,  მონოკრისტალების ხარისხის შემოწმება და მათი რენტგენულ-

დიფრაქტომეტრული ანალიზის უზრუნველყოფა, მიღებული შედეგების პუბლიკაცია სტატიების 

სახით და საერთაშორისო კონფერენციებსა და ფორუმებში მონაწილეობა; კონსულტანტი 

აკადემიკოსი ვლადიმერ ციციშვილი, შემსრულებლები - ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი, 

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი ნანი ჟორჟოლიანი - ბიოლოგიურად აქტიური ლიგანდების 

შემცველი 3d-მეტალების კოორდინაციული ნაერთების სინთეზის მეთოდების დადგენა, 

მიღებული კომპლექსების შედგენილობისა და ზოგიერთი ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლის 

განსაზღვრა (მიკროელემენტური და ფაზური ანალიზი, ლღობის ტემპერატურა, ხსნადობა),   

კომპლექსწარმოქმნის პროცესის შესწავლა წყალხსნარებსა და სხვადასხვა ორგანულ გამხსნელში 

pH-მეტრული ან პოტენციომეტრული ტიტრაციის მეთოდებით, თერმგრაფიული კვლევა, 

ექსპერიმენტით მიღებული მონაცემების დამუშავება და გაფორმება პუბლიკაციების სახით; 

მეცნიერი თანამშრომელი ნუნუ შალვაშვილი  -ახალი ბიოკოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და 

ქიმიური შედგენილობის დადგენის მიზნით  კომპლექსებში ლითონის, ქლორის, გოგირდის  

პროცენტული შემცველობის განსაზღვრა. 

 

პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები: 

ბიომეტალთა კოორდინაციული ნაერთების მიღება და  ფიზიკურ-ქიმიური კვლევები 

თანამედროვე ბიოკოორდინაციული და არაორგანული ქიმიის ძირითად მიმართულებად 

ითვლება. პრიორიტეტულია 3d-მეტალთა ბიოლოგიურად აქტიურ ლიგანდებთან ახალი, 

პერსპექტიული კომპლექსნაერთების სინთეზის ახალი მეთოდიკების დამუშავება და მათი  

ფუნდამენტური კვლევა თანამედროვე  ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდებით. ამასთანავე, 

მნიშვნელოვანია ბიოლოგიურ და ფიზიოლოგიურ პროცესებში ცოცხალი ორგანიზმის 

ოპტიმალური და თანაზომიერი უზრუნველყოფა  მიკროელემენტებით, რადგანაც ისინი 

მიეკუთვნებიან იმ კრიტიკულ და სასიცოცხლოდ აუცილებელ ელემენტთა რიცხვს, რომლებიც 

გვხვდება ადამიანისა და ცხოველთა ორგანიზმებში. სწორედ კოორდინაციული ნაერთები იძლევა 

საშუალებას ცოცხალ ორგანიზმს აქტიურ ფორმაში, დროულად მიაწოდოს რამდენიმე 
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აუცილებელი კომპონენტი, რადგანაც დადგენილია კომპლექსური ფორმების უპირატესობა 

არაორგანულ ნაერთებთან შედარებით. 

ჩვენი  სასამუშაოს მიზანს წარმოადგენდა მიგვეღო ახალი ბიოლოგიურად აქტიური ლიგანდების 

შემცველი 3d-მეტალების  პერსპექტიული ბიოკოორდინაციული ნაერთები და დაგვემუშავებინა 

ქიმიური სინთეზის უფრო მოქნილი  ახალი მეთოდიკები, შეგვესწავლა  მათი სტერეოქიმიური 

ასპექტები  თანამედროვე ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდების გამოყენებით.  

მიღებული  შედეგები 

• დამუშავდა სხვადასხვა  ბიოლოგიურად აქტიური ლიგანდების (საანესთეზიო საშუალებები, 

ამინომჟავები და სხვ.)   გარდამავალ მეტალთა  (Co(II), Zn(II), Cu(II), Mn(II),  Ni(II), Fe(II), Cr(III) ) , 

კოორდინაციული ნაერთების სინთეზის მეთოდიკები 

სხვადასხვა გამხსნელის (მეთანოლი, ეთანოლი, აცეტონი, ეთერი) გამოყენებით. 

• დადგინილ იქნა უკეთესი შედეგის მომცემი გამხსნელი,  აგრეთვე სამუშაო ხსნარის pH და 

ექსპერიმენტის ოპტიმალური  ტემპერატურული რეჟიმი.  

• ლემენტური და ფაზური ანალიზით დადგინდა ზოგიერთი ახლად- სინთეზირებული ნაერთის   

სავარაუდო  შემადგენლობა  და  ინდივიდუალობა .    

• განხორციელდა მიღებული  კომპლექსნაერთების აღნაგობისა და სტერეოქიმიის შესწავლა ი.წ.- 

სპექტოსკოპიისა სხვადასხვა ფიზიკური კვლევის მეთოდებით. 

•  შესწავლილი იქნა აგრეთვე ზემოხსენებული მეტალებისა და ლიგანდების კომპლექსწარმოქმნა  

ხსნარებში.  

• დადგინდა,(Lig)2[MAn] ტიპის ( სადაც Lig -ბიოლიგანდია, ხოლო A-აციდოლიგანდია ) 

კოორდინაციული ნაერთების წარმოქმნის შესაძლებლობა გარემო არისგან დამოკიდებულებით.  

აგრეთვე შესწავლილ იქნა სინთეზირებული ნაერთების შედგენილობის დამოკიდებულება 

ცენტრალური იონისა და აციდოლიგანდის ბუნებაზე,  სინთეზის დროს გამოყენებულ 

გამხსნელზე.  

• დადგინდა, რომ  მიღებული ნაერთები წყალში უხსნადია  და ხსნადია ორგანულ გამხსნელებში. 

  

_________________________________________________________________________________ 

 

 

16. პროექტის დასახელება - სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების კომპოზიციების შექმნა, კვლევა 

და გამოყენება 

ეტაპი 1: ბუნებრივი  ნაერთებისა და გარდამავალი ლითონების ხელატების მიღება, გამოყენება 

აგრარულ სექტორში  

ეტაპი 2: ბიოლოგიურად აქტიური ორგანული ნივთიერებებისა და მიკროელემენტების შემცველი 

ხელატების სინთეზი და კვლევა 

 

მეცნიერების დარგი და სამეცნიერო მიმართულება - აგრარული ქიმია,  კოორდინაციული ქიმია,  

1: მცენარეთა დაცვა; 2: პრემიქსები 

 

პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები - 2020-2025 

 

პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი: ხელმძღვანელი აგრარული ქიმიის ლაბორატორიის 

გამგე, ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი ომარ ლომთაძე, შემსრულებლები 1: ეთერ 

სალუქვაძე, ნუნუ შალვაშვილი - ხელატური ნაერთების მიღება, ციალა გაბელია, ლეილა 

ჯაფარიძე - მიღებული ხელატური ნაერთების ფიზიკურ-ქიმიური  კვლევა; ნანა ოსიპოვა, თამარ 

კვერნაძე - გარდამავალი ლითონების შემცველობის დადგენა საკვლევ ობიექტებში; 

შემსრულებლები 2: იამზე ბეშკენაძე - სამეცნიერო ხელმძღვანელი, მაია გოგალაძე - ხელატების 

სინთეზი; ნაზი კლარჯეიშვილი - მიღებული კომპლექსნაერთების ანალიზი 

  

პროექტის 2021 წლის ეტაპების ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები: 

1.  საანგარიშო პერიოდში გაგრძელდა კვლევები, წინა წელს ბუნებრივ ნედლეულ - 

ლეონარდიტიდან ექსტრაგირებული ჰუმინური და ფულვომჟავების გამოყენებით მომზადებული 

რკინა–მანგანუმის ხელატური ნაერთის ეფექტურობის დადგენის მიმართულებით. ხელატური 

ნაერთის ეფექტურობა ლაბორატორიულ პირობებში შეფასდა ერთწლიანი ბოსტნეული 
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კულტურების (პამიდორი,  ბულგარული წიწაკა, ბადრიჯანი, კიტრი, სტაფილო) თესლების 

აღმოცენების და ჩითილების ზრდ–განვითარების ხარისხის მიხედვით. 
განხხორციელდა ლეონარდიტიდან მომზადებული რკინა–მანგანუმის ხელატური ნაერთის და 

ტორფიდან „ტრადიციული“ მეთოდით მომზადებული ასევე რკინა– მანგანუმის ხელატური 

ნაერთის ეფეექტურობების შედარება. მიღებული შედეგების თანახმად, ტორფიდან და 

ლეონარდიტიდან მომზადებული ხელატების ეფექტურობა დაახლოებით ერთ დონეზეა და 

თითქმის ორჯერ აღემატება საკონტროლოს. პამიდორის ღეროს სიგრძე (ჩითილების ტორფიდან 

და ლეონარდიტიდან მომზადებული ხელატების 1% წყალხსნარებით კვირაში  ერთხელ 

შესხურების პირობებში) 45 დღის შემდეგ შესაბამისად არის 13 სმ და 11 სმ, ხოლო საკონტროლოსი 

(სუფთა წყლით ასევე კვირაში  ერთხელ შესხურების პირობებში) – 6,5 სმ. მსგავსი სურათია სხვა 

კულტურების შემთხვევაშიც, ბულგარული წიწაკის  ჩითილებზე ხელატების 1% წყალხსნარების 

გამოყენების შემთხვევაში ბულგარული წიწაკის  ღეროს სიგრძე შესაბამისად იყო 50 სმ და 45 სმ,  

ხოლო საკონტროლოსი – 20სმ; ბადრიჯანის თესლის ხელაატებით 24 საათიანი  დამუშავებისა  და 

დათესვის შემდეგ ხელატების 1% წყალხსნართ კვირაში  ერთხელ  მორწყვის შემდეგ დაფიქსირდა 

62 სმ და 58 სმ სიგრძის ღეროები. საკონტროლოზე ღეროს სიგრძე 50 სმ–ია. აღსანიშნავია, რომ 

ლეონარდიტიდან მომზადებული  რკინა–მანგანუმის ხელატური ნაერთით დამუშავებულ 

მცენარეს აქვს უფრო დიდი და ხშირი ფოთლები. 

ლეონარდიტიდან ექსტრაგირებული ჰუმინური და ფულვომჟავების დიდი მოლეკულების 

დესტრუქციის შედეგად ეფეექტური ხელატური ნაერთის მიღების ეკოლოგიურად უსაფრთხო 

სქემა  შეიძლება  გამოიყენებული იქნეს მიკრო და მაკროელემენტების შემცველი ჰუმინური 

საკვები დანამატების მისაღებად. 

საანგარიშო პერიოდში დაიწყო კვლევები, ფრინველებისა და ცხოველთა ორგამიზმში 

სასიცოცხლოო პროცესების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის მნიშვნელოვანი ელემეტების 

(აქტიური სილიციუმის, იოდის და სელენის) შემველი ჰუმინური ნაერთების მიღების 

მიმართულებით. 

დადგენილია იოდის შემცველი ჰუმინური ნაერთის მიღების ოპტიმალური პირობები: 

ლეონარდიტიდან KOH-ით ექსტრაგირებულ  ჰუმინური და ფულვომჟავებს 15-20 წთ-ის 

განმავლობაში 22 kHz სიხშირის ულტრაბგერითი  დამუშავების შემდეგ, ერთი საათი ინტენსიური 

მორევის პირობებში (ოთახის ტემპერატურაზე)  ემეტება KI-ს ხსნარი. მიღებულ სტაბილურ 

ხსნარში იოდის შემცველობა არის 0,06%. 

აქტიური სილიციუმის და სელენის შემველი ჰუმინური ნაერთების მიღების ოპტიმალური 

პირობების დადგენა იგეგმება შემდგომ პერიოდში. 

 

2.    საანგარიშო პერიოდში დადგენილია სინთეზის პირობები და სინთეზირებულია ხელატური 

ნაერთები ზოგადი ფორმულებით [Me(Arg)xHL]·nH2O;  სადაც Me=Mn, Zn, Fe; Arg-არგინინის 

ნეიტრალური მოლეკულა, x=1÷2; [(H3BO3)x(Arg)y]·nH2O, სადაც x=1÷2;n=0÷4. სინთეზირებული 

ნაერთების შემადგენლობა დადგენილია მიკროელემენტური ანალიზის მეთოდით. ლღობის 

ტემპერატურის გაზომვით და დიფრაქტოგრაფიული კვლევის მეთოდით დადგენილია, რომ 

სინთეზირებული ხელატები წარმოადგენენ ინდივიდუალურ ნაერთებს. ხელატები შესწავლილია 

რიგი ფიზიკურ-ქიმიური კვლევის მეთოდით. კერძოდ, განსაზღრულია თვისობრივი ხსნადობა 

სხვადასხვა გამხსნელში (წყალი, სპირტი, აცეტონი, დიმეთილფორმამიდი), რომლის თანახმადაც 

ისინი ხასიათდებიან წყალში კარგი, ხოლო ორგანულ გამხსნელებში ცუდი ხნადობით. 

კონდუქტომეტრული კვლევის მეთოდით გამოთვლილია წყალში ხსნადი ხელატების დისოცაციის 

მუდმივები. როგორც მოსალოდნელი იყო სინთეზირებული ხელატების დისოცაციის მუდმივები 

გაცილებით დაბალია საწყისი მარილების დისოციაციის მუდმივებთან შედარებით. ინფრა-

წითელი სპექტროსკოპიული კვლევის მეთოდით დადგენილიაარგინინისნეიტრალური (Arg) და 

დისოცირებულიციტრატ-იონის (HL-2) ბმის ხასიათი ხელატ-წარმომქმნელ ლითონებთან. კერძოდ. 

არგინინის მოლეკულა ხელატებში გვევლინება ნეიტრალური ლიგანდის როლში, ცვიტერ 

ფორმაში და ლითონის ატომებს უკავშირდება ამინოჯგუფის აზოტისა და კარბოქსილის ჯგუფის 

ჟანგბადის ატომების საშუალებით ხუთწევრა ციკლების წარმოქმნით. სინთეზირებული 

ნაერთების თერმოგრაფიული კვლევით შესწავლილია ხელატების თერმული მდგრადობა და 

ხელატების თერმული დაშლის ხასიათი. დადგენილია, რომ ხელატების თერმული დისოციაცია 
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მიმდინარეობს საფეხურებად:I-H2O, II-Arg, III-HLდა დაშლის საბოლოო პროდუქტია ლითონი ან 

ლითონის ოქსიდი. 

ბიოლოგიური აქტივობის შესწავლის მიზნით არგინინის შემცველი Mn, Zn, Fe -ის 

ციტრატებისსაფუძველზე შედგენილი ნარევები გამოცდილია ბროილერის კვებაში.  ჩატარებული 

ექსპერიმენტის საფუძველზე დადგენილია ბროილერის ცოცხალი მასის ცვლილების დინამიკა, 

ცოცხალი მასის აბსოლუტური ნამატი, დღიური წონამატი, ფრინველის შენარჩუნება, 1კგ. 

წონამატზე საკვების დანახარჯი,   

ჩატარებული ექსპერიმენტის ანალიზით გაკეთებულია დასკვნა, რომ ხელატური ნარევის  

გამოყენებამ ბროილერის კვებაში დადებითი გავლენა მოახდინა ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ 

მაჩვენებელზე. 

_________________________________________________________________________________ 
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3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული სამეცნიერო-

კვლევითი პროექტები 

 
3.1. პროექტი „აგროინდუსტრიული ნარჩენებიდან ურსოლის, ოლეანოლის, ბეტულინის მჟავების მიღება, 

მათი დერივატების სინთეზი და ბიოლოგიური კვლევა“ 

მეცნიერების დარგი და სამეცნიერო მიმართულება: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ორგანული 

ქიმია. 

პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი: FR-21_4196 

პროექტის დაწყების და დამთავრების ვადები: 15.03.2022- 15.03.2025 

პროექტში ჩართული პერსონალი:  პროექტის ხელმძღვანელი:  იმედა რუბაშვილი;  

პროექტის კოორდინატორი - ქეთევან ებრალიძე;  

მკვლევარები: მზია ციცაგი, მარიამ ჩხაიძე, მანანა ალიბეგაშვილი;  

ახალგაზრდა მეცნიერები: თინათინ ბუკია, რუსუდან კაკავა.  

 

პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები 

ანგარიში მოიცავს კვლევებს 15.03.2022- დან 30. 12.2022-მდე 

ნედლეული, ვაშლის გადამუშავების შედეგად დარჩენილი ნარჩენი, მოწოდებული იქნა ხილის 

გადამამუშავებელი საწარმოებიდან. ნუშის ლენჯო მოგვაწოდა ადგილობრივმა ფერმერებმა. ნუშის 

ჯიშებია: ნომპარელი, მონტერეი და კარმელი. შემუშავდა ნედლეულის შრობის დინამიკა, დადგინდა 

ოპტიმალური პირობები.  დაფქული ნედლეული დახარისხდა ნაწილაკის ზომების მიხედვით და 

ექსტრაქციები ჩატარდა თითოეულ ფრაქციაზე. ვინაიდან ნაწილაკების ზომებს მნიშვნელოვანი გავლენა 

არ ქონდა გამოსავალზე, დაფქულ ნედლეულს მოსცილდა ყველაზე მცირე ზომის ნაწილაკების მქონე 

ფრაქცია, რომელიც იყო მცირე რაოდენობით, მაგრამ მნიშველოვნად ართულებდა პროცედურებს. 

დანარჩენი ფრაქციები გაერთიანდა.    აგრო-სამრეწველო ნარჩენებიდან ურსოლისა, ოლეანოლისა და 

ბეტულინის მჟავების  მისაღებად გამოვიყენეთ თანმიმდევრული ულტრაბგერითი ექსტრაქციის მეთოდი. 

ექსტრაქციები ჩატარდა, როგორც  სხვადასხვა გამხსნელებით, ასევე  თანმიმდევრობით, როგორც 

გამხსნელის პოლარობის გაზრდით ასევე შემცირებით. ოპტიმალური აღმოჩნდა შემდეგი 

თანმიმდევრობით მიმდინარე საფეხურებრივი ექსტრაქციები: პირველ ეტაპზე ხდება წყლით სხნადი 

შაქრების, ხოლო მეორე ეტაპზე პექტინისა გამოყოფა. ამ ორ საფეხურზე ხდება აგრეთვე მკვეთრად 

პოლარული ნაერთების მოცილება, შემდეგ საფეხურზე ხდება პენტაციკლური ტრიტერპენოიდების 

ექსტრაქცია. ექსტრაქციისთვის გამოყენებული იქნა ეთილის სპირტი, აცეტონი, ეთილაცეტატი. ყველაზე 

ეფექტური, როგორც სელექტურობის, ასევე მიზნობრივი პროდუქტების გამოსავლის მიხედვით,  

აღმოჩნდა ეთილაცეტატი. შესწავლილი იქნა სხვადასხვა პარამეტრების გავლენა ექსტრაქციის 

გამოსავლიანობასა და სელექტურობაზე. დადგინდა ოპტიმალური პირობები. გამოწვევა იყო ურსოლისა 

და ოლეანოლის მჟავების დაცილება სხვა პენტაციკლური ტრიტერპენოიდებისაგან. ეფექტური აღმოჩნდა 

DCVC მეთოდი.   საბოლოოდ შემუშავდა ნუშის ლენჯოდან ურსოლის, ოლეანოლისა და ბეტულინის 

მიღების დასტანდარტიზებული  მეთოდი, რომელიც  მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 
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შემდგომი ფუნქციონალიზაციის მიზნით მიღებულია აცეტილ ურსოლისა და აცეტილ ოლეანოლის 

მჟავები. სინთეზის დროს მაგნიტური სარეველას ნაცვლად გამოყენებული იქნა ულტრაბგერითი აბაზანა, 

რამაც დააჩქარა რეაქცია და გაზარდა გამოსავალი. მიმდინარეობს კვლევები აცეტილ ურსოლის მჟავის N-

(1-მეთანსულფონილ)ბენზტრიაზოლთან რეაქციის გამოსავლის გაზრდის მიმართულებით.   

_______________________________________________________________________________________________ 

 

3.4. პროექტი „ჰიდროსაიზოლაციო მასალების მაღალეფექტური პენეტრატის და სხვა პროდუქტების 

მიღება ზოგიერთი სამრეწველო და ნავთობური ნარჩენის უნაშთო გადამუშავებით“ 

 

მეცნიერების დარგი და სამეცნიერო მიმართულება: გარემოს დაცვის ტექნოლოგიები 

 

პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი: AR-18-741 

 

პროექტის დაწყების და დამთავრების ვადები: 2019 – 04.2023  

 

პროექტში ჩართული პერსონალი:  

ხელმძღვანელი - ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი გურამ ხიტირი, 

კოორდინატორი  - თსუ პროფესორი  იოსებ ჩიკვაიძე;  

ძირითადი პერსონალი -  

თინათინ გაბუნია, მ.წურწუმია  

 

პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები 

სამუშაოს მიზანია სამშენებლო კომპანიებისთვის ინსტიტუტის ნავთობის ქიმიის ლაბორატორიაში 

გადამუშავებული ნავთობპროდუქტებით და ადგილობრივ (საქართველოს) ბუნებრივ ნედლეულზე 

დაყრდნობით დაბალი ღირებულებისა და მაღალი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალისთვის ახალი 

კომპოზიციების შეთავაზება. 
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ნიმუშების დასამზადებლად გამოყენებული იქნა ნავთობური ნარჩენების გამოხდის შემდეგ 

დარჩენილი თხევადი და მყარი გუდრონები, "ვაქსი“,  ასევე სხვადასხვა ადსორბენტები (ქვიშა, თიხოვანი 

ნარჩენები), რეზინის საბურავების ნარჩენების ფხვნილი და სხვადასხვა სახის წებოები 

(პოლიურეთანოლი, ემულსია, ეპოქსიდი). 

დამზადებულია ჰიდროსაიზოლაციო მასალებისთვის 60-ზე მეტი ლაბორატორიული კომპოზიცია. 

ამჟამად მიმდინარეობს ლაბორატორიულად ჰიდროსაიზოლაციო კომპოზიციების ოპტიმალური 

თანაფარდობის და შედგენილობის დადგენა. 

ამას გარდა ჩატარებულია ნავთობური ნარჩენების ტრიბომექანიკური დამუშავება ფრიქციულ ვალცებზე. 

მიღებულია ფურცლოვანი კონსისტენციის ნედლეული ლუმინოფორული ნარევის ექსტრაქციისთვის. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

4. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები 

 
4.1. პროექტის დასახელება - „ახალი ბაქტერიციდული ცეოლითური მფილტრავი მასალების შექმნის 

შესაძლებლობის მეცნიერული დასაბუთება, სხვადასხვა წყაროდან წყლის გაწმენდა-გაუვნებელყოფის 

მიზნით“  

 

მეცნიერების დარგი და სამეცნიერო მიმართულება - ფიზიკური ქიმია, წყლის რესურსების დაცვა 
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კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგები 

 
გარდამავალი კვლევითი პროექტის 2022 წლის საანგარიშო პერიოდი მოიცავს საქართველოს, ყაზახეთის 
და სომხეთის ბუნებრივი ჰეილანდიტ–კლინოპტილოლიტის სახის ცეოლითების თერმულად 
დამუშავების პროცესის შესწავლას და დახასიათებას. აღნიშნული ცეოლითები თერმულად იყო 
დამუშავებული 100–800 oC – ტემპერატურულ ინტერვალში.  
კალცინირების მაქსიმალურ 800oC  ტემპერატურაზე აღნიშნულია თერმომდგრადობა ქართული და 
ყაზახური ჰეილანდიტებისათვის, რომელთა ძირითდი მინარევი შაბაზიტია (CHA). რენტგენის ენერგო–
დისპერსული სპექტრის მიხედვით კალცინირებული ნიმუშების ზედაპირის ქიმიური შედგენილობა  
განიცდის უმნიშვნელო ცვლილებებს  400–500oC ტემპერატურულ ინტერვალში; ასევე შეინიშნება 
დეალუმინირება,  Si/Al ფარდობა უბრუნდება საწყის მნიშვნელობას. ამ დროს ჟანგბადისა და წყალბადის 
შემცველობა ალუმინსილიკატურ ჩარჩოში უმნიშვნელოდ იცვლება. ამრიგად დადგენილია, რომ 
ნიმუშების ზედაპირის ცვლილება დაკავშირებულია არა იმდენად დეჰიდრატაციასთან, რამდენადაც 
სტრუქტურულ ცვლილებებთან. მოპოვებულია ინფორმაცია სტრუქტურული ცვლილებების შესახებ  
თერმული ანალიზისა და რენტგენის დიფრაქციის (XRD) მონაცემებიდან. მინარევის სახით შაბაზიტის 
არსებობა ცვლის  ჰეილანდიტებისა და კლინოპტილოლიტების დიფერენციალური თერმული ანალიზის 
(DTA) მრუდების ჩვეულებრივ სურათს და ჰეილანდიტების დეჰიდრატაცია ხდება ერთ ეტაპად ფართო 
ტემპერატურის დიაპაზონში. მაღალი ტემპერატურის ეფექტები განპირობებულია CHA და HEU 
კრისტალური სტრუქტურების დაშლით ჰეილანდიტში და კლინოპტილოლიტში, შესაბამისად. 
სხვადასხვა ტემპერატურაზე კალცინირებული ქართული ჰეილანდიტის ფხვნილის რენტგენულ–
დიფრაქტომეტრულმა კვლევამ აჩვენა, რომ 200oC–მდე გახურებული ნიმუშები არ  იცვლებიან, მაღალ 
ტემპერატურაზე კი პიკები იწყებს გაფართოებას, შემდგომ ჰეილანდიტის პიკების ინტენსივობა მცირდება 
და ჩნდება ფართო ზოლი; 750oC–ზე კი ჰეილანდიტის პიკები იშლება ფართო ზოლად  და ფარავს 
შაბაზიტის მკვეთრ პიკებს. ამრიგად ნიმუშის ძირითადი ცეოლითური ფაზის (HEU) დაშლა იწყება 400oC–
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ზე. მაღალსილიციუმიანი ჰეილანდიტი, შაბაზიტის მინარევიანი ფაზით სტაბილურია 800 oC–ზე. 
განსხვავებულია კალცინირებული ყაზახური ცეოლითის რენტგენულ–დიფრაქტომეტრული სურათი, 
რომელიც შეიცავს უფრო მეტ შაბაზიტს და   დამატებით კვარცს. აქ პიკების გაფართოება და მათი 
ინტენსივობის ცვლილება შეინიშნება 400oC–ზე მაღალ ტემპერატურაზე, ფართო ზოლი ჩნდება 500oC  –
ზე ზემოთ და აღწევს მაქსიმალურ ინტენსივობას 800oC–ზე კალცინაციის შემდეგ, გადაფარავს რა 
შაბაზიტისა და კვარცის მკვეთრ პიკებს. სამ ყველაზე გამოხატულ დაბალი კუთხის პიკს ნორკოხბის 
საბადოს სომხური კლინოპტილოლიტის ფხვნილის XRD ნიმუშებში ,  შეესაბამება რეფლექსები (020), 
(200) და (400) და ფიქსირდება 2Θ ≈ 10, 11-12 და 22 -23o, შესაბამისად, იცვლება მათი ინტენსივობა და 
ფართოვდება, მაგრამ ნიმუშებში არის 750oC-ზე ზევით კალცინაციის შემდეგაც. ნიმუშის თერმული 
სტაბილურობა განპირობებულია კლინოპტილოლიტებისათვის დამახასიათებელი შედარებით მაღალი 
Si/Al თანაფარდობით. შესწავლილია აზოტის დაბალტემპერატურული ადსორბცია-დესორბციის 
იზოთერმები ქართული, ყაზახური და სომხური წარმოშობის  კალცინირებულ ცეოლითებზე. ნაჩვენებია 
შესაბამისობა,   დაბალ ფარდობით წნევაზე  (p/po<0.3) მიკროფორების შევსებისა   და ჰისტერეზისის 
მარყუჟს–(ნახტომით p/p0= 0.4-0.5-ზე) შორის, რაც მიუთითებს მეზოფორების არსებობაზე. ნებისმიერ 
შემთხვევაში, მეზოფორებში ადსორბირებული აზოტის მოლეკულების რაოდენობა (ფარდობითი წნევით 
p/po>0), ბევრად აღემატება მიკროფორებში ადსორბირებულ რაოდენობას (p/po<0.4), მაგრამ თერმული 
დამუშავებით გამოწვეული ცვლილებები ფოროვან სისტემებში  სპეციფიკურია სხვადასხვა წარმოშობის 
ნიმუშებისთვის. ქართული ჰეილანდიტის ზედაპირის ფართობი, გამოთვლილი BET–ის მეთოდის 
გამოყენებით, კლებულობს მონოტონურად (12,8-დან 6,5 მ2/გრ-მდე),  კალცინაციის ტემპერატურის 
მატებასთან ერთად, ყაზახური ჰეილანდიტის  BET–ის ზედაპირის მცირე ფართობი (2,75 მ2/გ). ) იზრდება 
და აღწევს მაქსიმალურ მნიშვნელობას (7,36 მ2/გ),  800oC ტემპერატურაზე კალცინაციის შემდეგ, როდესაც 
ჰეილანდიტის ფაზა მთლიანად იშლება. სომხური კლინოპტილოლიტის საკმაოდ დიდი ზედაპირის 
ფართობი(15,4 მ2/გ) განიცდის შემდეგ ცვლილებებს:  იზრდება 200oC-ზე კალცინაციის შემდეგ, მცირდება 
მაღალ ტემპერატურაზე, მაგრამ კვლავ იზრდება ტემპერატურაზე, რომელიც ოდნავ დაბალია კრისტალის 
სტრუქტურის დაშლის წერტილზე. მიკროფორების ზედაპირის ფართობს აქვს მაქსიმალური 
მნიშვნელობა კალცინაციის შემდეგ 200oC-ზე და კლებულობს მონოტონურად კალცინაციის 
ტემპერატურის მატებასთან ერთად. კლინოპტილოლიტი, ნორკოხბის საბადოდან, ხასიათდება 
შედარებით დაბალი Si/Al ფარდობით და შესაძლოა, ასეთი ნიმუში განიცდიდეს ტრანსფორმაციას სხვა 
სტრუქტურაში, კერძოდ ჰეილანდიტ-კლინოპტილოლიტის მსგავსი „შუალედური ნივთიერებების“ 
სახით (Si/Al≈4). რომლებიც გარდაიქმნება მეტაჰეილანდიტებად. ქართულ ჰეილანდიტში ფორების 
მთლიანი მოცულობა უმნიშვნელოდ იცვლება და მაქსიმალურ მნიშვნელობას აღწევს 500oC-ზე გამოწვის 
შემდეგ, მინიმალურ მნიშვნელობას 700oC-ზე გამოწვის შემდეგ. BET–ის მეთოდის საფუძველზე 
გამოთვლილი ფორების საშუალო დიამეტრი იზრდება კალცინაციის ტემპერატურის მატებასთან ერთად; 
BJH მეთოდის გამოყენება იძლევა განსხვავებულ მნიშვნელობებს ადსორბციისა და დესორბციის 
იზოთერმებიდან, მაგრამ ფორების დიამეტრის ცვლილების ტენდენცია იგივეა. ყაზახეთის ჰეილანდიტში 
ფორების მთლიანი მოცულობა ასევე უმნიშვნელოდ იცვლება და აღწევს მაქსიმალურ მნიშვნელობას 
700oC-ზე გამოწვის შემდეგ, ხოლო მინიმალურ მნიშვნელობას 800oC-ზე. ფორების საშუალო დიამეტრი, 
რომელიც გამოითვლება BET და BJH მეთოდების საფუძველზე, დამოკიდებულია კალცინაციის 
ტემპერატურაზე, აღწევს მაქსიმუმს 700oC-ზე გამოწვის შემდეგ და მინიმალურ მნიშვნელობას 800oC-ზე.  
მიუხედავად იმისა, რომ ფორების დიამეტრი იცვლება კალცინაციის შედეგად, ფორების ზომის 
განაწილების ბუნება იგივე რჩება, რაც დადასტურებულია ფორების ზომის განაწილების 
დიფერენციალურ მრუდებზე dV/dD საქართველოსა და ყაზახეთის სხვადასხვა ტემპერატურაზე 
გამომწვარი ჰეiლანდიტებისათვის. სომხურ კლინოპტილოლიტში ფორების დიამეტრი მცირდება 
კალცინაციის ტემპერატურის მატებასთან ერთად,  500oC-მდე ,მინიმალურ მნიშვნელობამდე და შემდეგ 
იზრდება. ფორების ზომის განაწილების dV/dD მრუდები, გამოთვლილი BJH მეთოდის საფუძველზე 
დესორბციის იზოთერმებიდან, გაზომილი სომხურ კლინოპტილოლიტზე, აჩვენებს ვიწრო მაქსიმუმს, 
რომელიც შეესაბამება ნანომეტრული ფორების სისტემას (3-4 ნმ), ისევე როგორც სხვა ფართო მაქსიმუმს 
უფრო დიდი ფორებით. დიამეტრით 15 – 60 ნმ დიაპაზონში; ორივე რეჟიმი მგრძნობიარეა კალცინაციის 
ტემპერატურის მიმართ.  
_____________________________________________________________________________________________ 
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5. პატენტები: 
 

5.1. საერთაშორისო პატენტები: 2021 წელს არ არის მიღებული 

 

5.2. ეროვნული პატენტები 

 
5.2.1. საპატენტო თემატიკის სათაური: „ნანოტექნოლოგიით მიღებული რთული, პროლონგირებული 

მოქმედების ცეოლითური სასუქი“ 

გამომგონებელი/ები და პატენტმფლობელი/ები: გამომგონებლები: გიორგი წინწკალაძე, მარინე 

ზაუტაშვილი, თინათინ შარაშენიძე,  თეიმურაზ კორძახია, მანანა ბურჯანაძე, გიორგი ანთია; 

პატენტმფლობელები: გიორგი წინწკალაძე, მარინე ზაუტაშვილი, თინათინ შარაშენიძე,  თეიმურაზ 

კორძახია, მანანა ბურჯანაძე, გიორგი ანთია, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდი. 

პატენტის საიდენტიფიკაციო კოდი: U 2022 15374 U; საერთაშორისო კლასიფიკაციის ინდექსი: C 05 G 3/00. 

 
5.2.2. საპატენტო თემატიკის სათაური: „ცეოლითური ბაქტერიციდული  შემავსებელი ქაღალდის 

წარმოებისთვის“ 

გამომგონებელი/ები და პატენტმფლობელი/ები: გამომგონებლები: ციციშვილი ვლადიმერი, დოლაბერიძე 

ნანული, მირძველი ნატო, ნიჟარაძე მანანა, ამირიძე ზურაბი 

პატენტის საიდენტიფიკაციო კოდი: AU 2021 15667 

 
5.2.3. საპატენტო თემატიკის სათაური: „ხელატური მიკროელემენტების  დანამატი ფრინველთა კვებაში“ 

გამომგონებელი/ები: იამზე ბეშკენაძე, ნაზიბროლა კლარჯეიშვილი, მაია გოგალაძე, გიორგი ჩაგელიშვილი, 

ეთერ სალუქვაძე, ლეილა ჯაფარიძე.     

საპატენტო განაცხადის საიდენტიფიკაციო კოდი: AU 2022 15890. 
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6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში 

 

პუბლიკაციების საერთო რაოდენობა 9, მათ შორის 1 სახელმძღვანელო, 4 სტატია პერიოდულ 

ჟურნალებში და 4 თეზისი კონფერენციების კრებულებში. 

 

6.1. მონოგრაფიები/წიგნები: არ არის გამოქვეყნებული 

 

6.2. სახელმძღვანელოები:  

 
1. ც.რამიშვილი. “ცნობარი ქიმიაში მოსწავლეთა და დაწყებითი კურსის სტუდენტთათვის” 

(“Reference book of chemistry for schoolboys and students of primary courses”, რედაქტორი–

პროფესორი ზ. ძოწენიძე). თსუ გამომცემლობა, ISBN 978-9941-36020-6, თბილისი, 2022. 444 

გვერდი. ცნობარში სისტემურად და არატრადიციული ფორმით არის გადმოცემული უახლესი 

ინფორმაცია ქიმიის საფუძვლების შესახებ, რომელიც შევსებულია საილუსტრაციო და 

ფაქტობრივი მასალებით ქიმიის დარგში უკანასკნელი პერიოდის მიღწევების შესახებ. ცნობარი 

ქიმიაში მოიცავს პროგრამას საქართველოს და უცხოეთის უნივერსიტეტებში შემსვლელთათვის. 

ის განკუთვნილია მოსწავლეთათვის, აბიტურიენტების, ქიმიის მასწავლებლებისა და დაწყებითი 

კურსების სტუდენტთათვის. ცნობარში გამოყენებული ქიმიის ქართული ტერმინები ძირითადად 

შეესატყვისება საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 

ოთხენოვან ქიმიურ ტერმინოლოგიურ ლექსიკონში (თბილისი.: “უნივერსალი”. 2004) დადგენილ 

ნორმებს 

 

6.3. კრებულები: არ არის გამოქვეყნებული 

 

6.4. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით 

 

2. ქ. ქოჩიაშვილი, რ. ურიდია, მ. სტეფანიშვილი,  ლ. დოლიძე, თ. დგებუაძე, მ. ჯაფარიძე. მძიმე 

მეტალებით დაბინძურებული ნიადაგების გაწმენდის კომპლექსური მეთოდის შემუშავება. 

Georgian Scientists/ქართველი მეცნიერები. (E-ISSN: 2667-9760), 2022, ტ. 4, №5, გვ. 49-53; თბილისი, 

საქართველო, ასოციაცია მეცნიერებისათვის. ანთროპოლოგიური ზეგავლენის შედეგად გარემოში 

გროვდება არაუტილიზირებული  ორგანული და არაორგანული ნარჩენები, როლებიც ქმნიან 

მნიშვნელოვან პრობლემებს ეკოლოგიური თვალსაზრისით. ერთ-ერთ განსაკუთრებულ  

პრობლემას წარმოადგენს გარემოს დაბინძურება მძიმე მეტალებით. ამჟამად არსებობს  

დაბინძურებული გარემოს გასუფთავების მრავალი მეთოდი. ამ მხრივ აღსანიშნავია 

ბიოლოგიური რემედიაცია, რომელიც დაბინძურებული გარემოს მართვისა და აღდგენის 

ეფექტურ მეთოდს წარმოადგენს.  ნაშრომში შესწავლილია ენდემური მიკროორგანიზმების 

ბიოსტიმულირება და მათი გამოყენება  მძიმე მეტალებით დაბინძურებული ნიადაგების 

ბიორემედიაციისათვის. განსაკუთრებით ეფექტური აღმოჩნდა ჩვენს მიერ შერჩეული ბაქტერიისა 

და მიკროსკოპული სოკოს კონსორციუმის გამოყენება, რომელთაც ერთმანეთის მიმართ 

ანტაგონისტური ზემოქმედება არ გააჩნიათ.  https://doi.org/10.52340/gs .  
 

6.5. სტატიები ISSN-ის მითითებით:   

სტატიები პერიოდულ ჟურნალებში: 

 

3. Tsitsishvili, V., Panayotova, M., Miyamoto, M., Dolaberidze, N., Mirdzveli, N., Nijaradze, M., Amiridze, 

Z., Klarjeishvili, N., Khutsishvili, B., Dzhakipbekova, N., Harutyunyan, L. Characterization of Georgian, 

Kazakh and Armenian natural heulandite-clinoptilolites. Bulletin of the Georgian National Academy of 
Sciences (ISSN 0132-1447), 2022, 16(4): 115–122. საქართველოს, ყაზახეთის და სომხეთის ბუნებრივი 

ჰეილანდიტ-კლინოპტილოლიტის თვისებები - ბუნებრივი ცეოლითები აღიარებულია, როგორც 

საკმაოდ ეფექტური მფილტრავი მასალა სხვადასხვა სპეციალური ჩამდინარე და 

საყოფაცხოვრებო წყლების გასაწმენდად. კვლევის მიზანი იყო  სხვადასხვა წყაროდან მიღებული 

წყლის გამწმენდისა და დეზინფექციისთვის ახალი ბაქტერიციდული ცეოლითური მფილტრავი 

https://journals.4science.ge/index.php/GS
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მასალების შესაქმნელად შერჩეული ქართული, ყაზახური და სომხური წარმოშობის ჰეილანდიტ-

კლინოპტილოლიტის ტიპის ცეოლითების დახასიათება. ქიმიური შედგენილობისა და 

რენტგენული დიფრაქტოგრამების მიხედვით, ნიმუში საქართველოს თეძამი-ძეგვის საბადოს 

რკონის უბნიდან არის მაღალსილიციუმიანი ჰეილანდიტის ნატრიუმიანი ფორმა, რომელიც 

შერეულია მცირე რაოდენობით შაბაზიტთან, ყაზახეთის ჩანკანაის საბადოდან მიღებული 

ცეოლითი წარმოადგენს კალციუმიანი ჰეილანდიტისა და შაბაზიტის ნარევს, ხოლო სომხეთის 

ცეოლითი ნორ-კოჰბის საბადოდან, ტიპიური კალციუმიანი კლინოპტილოლიტია. ნიმუშების 

ფხვნილის რენტგენული დიფრაქტოგრამები აჩვენებს ცეოლითური ფაზის მაღალ შემცველობას 

(70-90%) და განსაზღვრავს ძირითად არაორგანულ მინარევებს; მიკროფორების განვითარებული 

სისტემის არსებობა დასტურდება ფურიეს გარდაქნმის ინფრაწითელი სპექტრებით; ნიმუშებს 

ასევე ახასიათებს მეზოფორების განვითარებული განსხვავებული სისტემები მაქსიმალური 

დიამეტრით 120 ნმ. http://science.org.ge/bnas/vol-16-4.html 
4. Molodinashvili Z.F., Kopaleishvili M.N., Gabunia T.I., Shatakishvili T.N. New petroleum sorbents to 

reduce environmental stress. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი (ISSN 1512-0686), 2022, 96(2), 88-92. 

ნავთობის ახალი სორბენტები გარემოს დაბინძურების შესამცირებლად - ფოროვანი მასალების 

მისაღებად შერჩეული იყო ბუნებრივი სორბენტები – დიატომიტი, ცეოლიტი და პერლიტი. 

ჩატარდა სორბენტების თერმული და ქიმიური მოდიფიკაცია, შემდეგ კი მათი ჰიდროფობიზაცია. 

დადგენილია ოპტიმალური პირობები. სინთეზირებულია მაღალი სორბციული აქტივობის მქონე 

ამიდოალდეჰიდების ოლიგომერები და წყლის ზედაპირზე ტივტივის უნარის მქონე ფოროვანი 

მასალებში მათი მატრიცად   გამოყენების მიზნით. წყლის ზედაპირიდან მათი მოცილება 

შეიძლება მექანიკური გზით. ჰიბრიდული ფოროვანი პოლიმერები ხასიათდებიან 

სელექტიურობით, ცეცხლგამძლეობით, თვისებების ცვლილების ფართო დიაპაზონით 

შედგენილობიდან და საწყისი ნივთიერებების თანაფარდობიდან გამომდინარე.  
5. G. Chagelishvili, A. Chkuaseli, I. Beshkenadze, N. Klarjeishvili, M. Gogaladze, G. Begheluri. Synthesis of 

Molybdenum Acid-containing Chelates and Their Usage in Broiler Feeding. Annals of Agrarian Science 

(ISSN 1521-1887), 2022, 29(2), 120-130. მოლიბდენის მჟავას შემცველი ხელატების სინთეზი და 

მათი გამოყენება ბროილერის კვებაში - დადგენილია სინთეზის პირობები და მიღებულია 

მოლიბდენის ხელატური ნაერთები ზოგადი ფორმულებით [(H2MoO4)x·gl]·nH2O, (სადაც x=1-3; 

gl-გლუტამინის მჟავა, n=2; 3) (I) და [(H2MoO4)x·Mt]·nH2O (სადაც x=1;2; n=1; 2 Mt-მეთიონინი). 

დადგენილია სინთეზირებული ნაერთების შემადგენლობა, ინდივიდუალობა და თვისობრივი 

ხსნადობა სხვადასხვა გამხსნელებში. თერმოგრაფიული ანალიზით განისაზღვრა ნაერთების 

თერმული დაშლის ხასიათი. ხელატების დისოციაციის ხარისხი და დისოციაციის მუდმივები 

გამოთვლილია კონდუქტომეტრიული კვლევის მეთოდით. ხელატების ბიოლოგიური აქტივობის 

შესასწავლად ექსპერიმენტი ჩატარდა ბროილერზე. შესწავლილია ფრინველის 

ცოცხალიმასისდინამიკა, ცოცხალი წონის აბსოლუტური მატება, დღიურიწონისმატება, 

კვებისხარჯი 1 კგ. წონისმომატება, ბროილერის ზრდის ეფექტურობა. დადგენილია, რომ 

ბროილერის კვებაში ხელატური მოლიბდენის გამოყენებამ დადებითი გავლენა მოახდინა ყველა 

ზემოთ ჩამოთვლილ პარამეტრზე. ხელატის ოპტიმალური დოზაა 100-150 მკგ. ერთ ფრთაზე. 

https://journals.org.ge/index.php/aans/issue/view/31/35  
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თეზისები: 

6. M.Dzagania, N.Pirtskhalava, M.Zautashvili, L.Eprikashvili, T.Kordzakhia, G.Tsintskaladze. Prospects of using 
Georgia’s natural raw material – brown coal in agriculture to improve the fertility of degraded soils. In: Book 
of abstracts. 8th International scientific-practical conference on up-to-date problems of mining and geology, 
October 20-21, Tbilisi, Georgia, 2022, p. 29-31. – საქართველოს ბუნებრივი ნედლეულის- მურა 

ნახშირის  სოფლის მეურნეობაში გამოყენების პერსპექტივები დეგრადირებული ნიადაგების 

ნაყოფიერების ასამაღლებლად – შესწავლილია ვალეს ადგილმდებარეობის მურა ნახშირის 

ქიმიური შემადგენლობა. ი.წ. სპექტროსკოპიის მეთოდით დადგენილია  მინერალის 

სტრუქტურული აღნაგობა. მურა ნახშირის საფუძველზე მომზადებული და ლაბორატორიულ 

პირობებში შემოწმებულია ახალი ეფექტური სუბსტრატის გავლენა ხორბლის, ლობიოს, ქერის 

აღმოცენების ბიომეტრიულ მაჩვენებლებზე.  მიღებული შედეგებიდან გამომდინარეობს, რომ 

ნიადაგის გამდიდრება მურა ნახშირით მნიშვნელოვნად ზრდის მარცვლოვანი კულტურების  

აღმოცენებას და განვითარებას. ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე პერსპექტიულია ასეთი  
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სასუქის  გამოყენება მურა ნახშირის ნარჩენების მართვის, ნიადაგის ჰუმინური კომპონენტებით 

ხანგრძლივად გამდიდრებისა და ნაყოფიერების ამაღლებისათვის. 

https://www.researchgate.net/publication/365097905_Prospects_of_using_Georgia's_natural_raw_materia

l_-_brown_coal_in_agriculture_to_improve_the_fertility_of_degraded_soils 
7. G.Tsintskaladze, R.Skhvitaridze, T.Sharashenidze, M.Zautashvili, V.Gabunia, G.Beridze, I.Javakhishvili. 

Pumice  stone from the Javakheti region of Georgia and possibilities of its use in high-performance building 
materials. Ibidem, p. 126-128. – პემზა საქართველოს ჯავახეთის რეგიონიდან და მისი გამოყენების 

შესაძლებლობები მაღალეფექტურ სამშენებლო მასალებში – ჩვენს მიერ შესწავლილია 

საქართველოს ჯავახეთის რეგიონის ოთხი სხვადასხვა ადგილმდებარეობის პემზების ექვსი 

ნიმუში (ხულგუმოს ორი ნიმუში, ოკამის ორი ნიმუში, მოდეგამის და ფარავანის). 
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შესწავლილი ნიმუშების ქიმიური და მინერალოგიური შემადგენლობა, მათი სტრუქტურების 

სპეციფიკურობა, აგრეთვე ნაყარი და შემკვრივებული მოცულობითი მასები. განისაზღვრა მათი 

გრანულომეტრიული შემადგენლობა. საუკეთესო თვისებების წიდებს მიეცემა რეკომენდაცია, 

როგორც დანამატებს მსუბუქი ბეტონების წარმოებაში გამოყენებისთვის.   
https://www.researchgate.net/publication/364736794_PUMICE_STONE_FROM_THE_JAVAKHETI_REG

ION_OF_GEORGIA_AND_POSSIBILITIES_OF_ITS_USE_IN_HIGH-

PERFORMANCE_BUILDING_MATERIALS 
8. I.Rubashvili., M.Tsitsagi, K.Ebralidze, M.Chkhaidze, M.Khachidze. Development-Validation of Combined 

Method of Ultrasound-Assisted Extraction and Analytical Hplc Procedures for Quantitative Determination 

of Ursolic and Oleanolic Acids in Apple Agro-Industrial Waste Material Using Analytical Quality by 

Design Approach. In: International Scientific-Practical Conference dedicated to TSMU I.Kutateladze 

Institute of Pharmacochemistry 90th and Academician Iovel Kutateladze 135th anniversary, Abstract book, 

p. 92-94. ვაშლის აგროინდუსტრიულ ნარჩენში ურსოლისა და ოლეანოლის მჟავების 

ულტრაბგერითი ექსტრაქციისა და  მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფიით 

რაოდენობრივი განსაზღვრის მეთოდიკის განვითარება-ვალიდაცია ანალიზური ხარისხი 

დიზაინის მეთოდის გამოყენებით – სამუშაოს მიზანს წარმადგენდა ვაშლის გადამუშავების 

შედეგად დარჩენილი ნარჩენიდან ურსოლისა და ოლეანოლის მჟავების ახალი, ეფექტური და 

სტანდარტიზირებული საფეხურებრივი ულტრაბგერითი ექსტრაქციის მეთოდის შემუშავებას, 

კონბინაციაში სპეციფიურ, მგრძნობიარე და მარტივ მაღალეფექტულ სითხური ქრომატოგრაფიის 

ანალიტიკურ მეთოდთან.  
9. ც.რამიშვილი, ვ.ციციშვილი. ქიმიაში, ნანომეცნიერებასა და ნანოტექნოლოგიაში გამოყენებული 

ზოგიერთი ქართული ტერმინის შესახებ. III საერთაშორისო კონფერენციის „ტერმინოლოგია – 

მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა“ მასალები, გვ.47-48. ჰალოგენ (V)- და ჰალოგენ(VII) 

ჟანგბადიანი მჟავების ქართულენოვანი სახელწოდებები, კერძოდ, ქლორის, ბრომისა და იოდის 

შემთხვევაში, როგორც ჩანს, რუსულენოვანი ეკვივალენტის შესაბამისადაა დამკვიდრებული 

ქართულ ქიმიურ ლიტერატურაში [საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე. 

ქიმიის სერია, 2009]; თეორიული და გამოყენებითი ქიმიის საერთაშორისო კავშირის (International 

Union of Pure and Applied Chemistry) რეკომენდაციის [IUPAC recommendations, 2005] შესაბამისად 

ისინი უნდა იკითხებოდეს შემდეგნაირად: HCIO3 – ქლორმჟავა, HCIO4 – პერქლორმჟავა, HBrO3 – 

ბრომმჟავა, HBrO4 – პერბრომმჟავა, HIO3 – იოდმჟავა, HIO4 – პერიოდმჟავა (მეტაპერიოდმჟავა), 

H5IO6 – ორთოპერიდმჟავა, H7I3O14 – ტრიპერიოდიოდმჟავა, (HIO4)n– პოლიპერიოდმჟავა. 

ავტორების მიერ 2011-2014 წლებში ჟურნალში „Nano Studies“ გამოქვეყნდა ოთხენოვანი 

(ინგლისურ-გერმანულ-რუსულ-ქართული) ლექსიკონის: „ნანოქიმიის და ნანოტექნოლოგიის 

მოკლე ლექსიკონი (გლოსარი)“ ოთხი ნაწილი. მასში მოყვანილია აღნიშნული დარგის სამასზე 

მეტი ქართულენოვანი ტერმინი განმარტებებითა და ილუსტრაციებით. ჩვენ შევეცადეთ 

ინგლისურენოვანი ტერმინებისთვის მოგვერგო ადეკვატური ქართული შესატყვისები. 

მაგალითად, Quantum dot– „ქვანტური წერტილი“ მიღებული “კვანტური წერტილის“ ნაცვლად. 

Zigzag SWNT–SWNT-–„იკანკლური სტრუქტურა“ ნაცვლად „ზიგზაგისებური სტრუქტურისა“; 

„ნანოფიჭის, ნანოღრუების“ პარალელურად გამოყენებულია „ნანოფიტი“. Molecular beam epitaxy– 

„მოლეკულურ–სხივური დაშრევება“. Molecular imprinting (stamping) – „მოლეკულური 

ანაბეჭდების მიღება“, Nanoindentor– „ნანოანალიზატორი“. Disintegration–„დანაწილაკება“, 

Nanowhisker-–„ნანობუსუსი“. Nanoplotter – „ნანოჩამხაზავი“. Shok way synthesis – „დარტყმით–
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ტალღური სინთეზი“. Carbon nanobud – „ნახშირბადის ნანოღივი/ნანოკვირტი“. https://ice.ge/of/wp-

content/uploads/2022/10/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9

A%E1%83%98-

%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%

98-

%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83

%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90-2022.pdf 
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https://ice.ge/of/wp-content/uploads/2022/10/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90-2022.pdf
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7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში 

 

პუბლიკაციების საერთო რაოდენობა 53, მათ შორის 1 მონოგრაფია, 20 სტატია პერიოდულ 

ჟურნალებში, 1 სტატია და 31 თეზისი კრებულებში. 

 

7.1. მონოგრაფიები/წიგნები:  

 
1. Givi Papava, Ia Chitrekashvili, Ketevan Archvadze. Aromatic polyesters based on the norbornane type 

bisphenols,  LAP LAMBERT Academic Publishing, 140 p. არომატული პოლიეთერები ნორბორნანის 

ტიპის ბისფენოლების საფუძველზე - წინა და ახალი საუკუნის მიჯნაზე  ულტრა თანამედროვე 

ტექნიკის განვითარებამ ძლიერ აამაღლა მოთხოვნები  ახალი მასალებისადმი, რომლებსაც 

ექნებოდათ ექსტრემალურ პირობებში მუშაობის   უნარი. ამან ძლიერი ბიძგი მისცა გამოკვლეევებს  

პოლიკონდენსაციის დარგში. მაღალ  თბო–    და  თერმომედეგ პოლიმერებს შორის განსაკუთრებულ  

ინტერესს იწვევენ კარდული ტიპის არომატული რთული პოლიეთერები, კერძოდ  კი 

პოლიარილატები, რომლებიც პოლიმერების განმეორებად რგოლში შეიცავენ  გვერდით ციკლურ 

ჩამნაცვლებლებს, რომელთა ერთერთი ატომი ერთდროულად შედის  როგორც ჩამნაცვლებლის, ასევე 

მთავარი პოლიმერული ჯაჭვის შემადგენლობაში. ასეთი  ჯგუფების არსებობა პოლიმერებს ანიჭებს 

სპეციფიკურ თვისებებს. მათ ერთდროულად ახასიათებთ როგორც კარგი ხსნადობა ორგანულ 

გამხსნელებში, ასევე  მაღალი თერმული მაჩვენებლები, რაც შესაძლებელს ხდის მათ გადამუშავებას  

ხსნარებიდან, რაც  შეუძლებელი იქნებოდა  მათი თერმული გადამუშავების პირობებში  პოლიმერის 

დესტრუქციის გამო. კარდული  პოლიმერების სინთეზის წარმატებით განხორციელებისათვის 

აუცილებელი იყო  მათი წარმოქმნის მექანიზმისა და კანონზომიერებათა შესწავლა, რაც წარმატებით 

იყო განხორციელებული. კვლევის შედეგები სრულადაა მოტანილი  მონოგრაფიაში.  https://www.lap-

publishing.com/catalog/details//store/gb/book/978-620-4-98199-4/aromatic-polyesters-based-on-the-

norbornane-type-bisphenols  
 

7.2. სახელმძღვანელოები: არ არის გამოქვეყნებული 

 

7.3. კრებულები: არ არის გამოქვეყნებული 

 

7.4. სტატიები:  
  

სტატიები პერიოდულ ჟურნალებში:  

2. Ts.Ramishvili, V.Tsitsishvili, T.Bukia. Preparation of Ethyl 4-Nitrobenzoate Using Ultradispersed Natural 

Zeolite Catalysts, Ultrasound and Microwave Irradiation. Advances in Chemical Engineering and Science, 

20211, 11, 251-262. ეთილ 4-ნიტრობენზოატის მიღება ულტრადისპერსული ბუნებრივი ცეოლითური 

კატალიზატორის, ულტრაბგერისა და მიკროტალღური გამოსხივების გამოყენებით - ნაჩვენებია 

ეთილ 4-ნიტრობენზოატის მიღების ახალი შესაძლებლობები 4-ნიტრობენზმჟავას (4-NBA) 

ეთანოლით ესტერიფიკაციის რეაქციიით არგონის არეში 80˚C-ზე; კერძოდ, ამ რეაქციაში 

კატალიზატორებად ნანოფოროვანი ბუნებრივი ცეოლითების წყალბადური ფორმების H-CL, H-MOR, 

H-HEU-M, H-PHI მიკრომეტრული (4.8 - 7.0 μm) ან ულტრადისპერსიული კრისტალიტების (290 – 480 

ნმ),  გამოყენებით და სარეაქციო ნარევის დასხივებით  ულტრაბგერით (აშშ, 37 kHz, 330 W, 2 სთ) ან 

მიკროტალღებით  (MW, 2450 MHz, 300 W, 2 სთ).  ცეოლითური კატალიზატორების 

ულტრადისპერსირებული კრისტალები მომზადდა საწყისი ბუნებრივი ცეოლითების წყალბადური 

ფორმებიდან მათი დამუშავებით ულტრაბგერით (US) ან მიკროტალღებით (MW). ესტერიფიკაციაში 

გამოვლინდა კატალიზატორებისა და MW ან US -ის მოქმედებების სინერგიზმი; 

ულტრადისპერსიულ საუკეთესო კატალიზატორებზე H-HEU-M და H-MOR  4-NBA-ს გარდაქმნის 

ხარისხი და ეთილ 4-ნიტრობენზოატის გამოსავლიანობა აღწევს 70%-მდე და 67%-მდე, შესაბამისად. 

კვლევაში გამოყენებული იყო GC/MS, FTIR, NMR მეთოდები.  https://doi.org/10.4236/aces.2021.114016 

 
1 ჟურნალი გამოვიდა 2021 წლის დეკემბერში, 2021 წლის ანგარიშში ეს პუბლიკაცია არ იყო ჩართული.  

https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-620-4-98199-4/aromatic-polyesters-based-on-the-norbornane-type-bisphenols
https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-620-4-98199-4/aromatic-polyesters-based-on-the-norbornane-type-bisphenols
https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-620-4-98199-4/aromatic-polyesters-based-on-the-norbornane-type-bisphenols
https://doi.org/10.33224/rrch.2020.65.10.07
https://doi.org/10.33224/rrch.2020.65.10.07
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3. Г.Хитири, И.Чикваидзе, Т.Габуния, Р.Кокилашвили, М.Цурцумия. Получение высокоэффективного 

люминофора и нескольких новых типов гидроизоляционных материалов посредством инновационной 

технологии. World Science, 20211, 11(72), 78-80. მაღალეფექტური ლუმინოფორისა და ზოგიერთი  

ახალი ტიპის ჰიდროსაიზოლაციო მასალის მიღება ინოვაციური ტექნოლოგიით – ბაქო-თბილისი-

ჯეიხანის ნავთობსადენი გადის საქართველოს ტერიტორიაზე. აღნიშნული ნავთობსადენის 

მოქმედების დროს მის კედლებზე  ხდება მძიმე, ბლანტი  მასის დაგროვება, რომელიც გარკვეული 

რეგულარობით საჭიროებს მოცილებას. ჩვენი კვლევის ინტერესს წარმოადგენს სწორედ ეს 

პროდუქტი – ნავთობსადენის დანალექი მასა, ე.წ. „ვაქსა“. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ მასის მოვულობა 

ყოველწლიურად მატულობს და რაც იწვევს გარემოს დაბინძურებას.  სამუშაოს  მიზანია 

ნავთობსადების ნარჩენის შესწავლა  და მათგან დაბალ-ტონაჟიანი  დეფიციტური პროდუქტების 

მიღების შესაძლებლობის დადგენა. 
4. I. Rubashvili., M.Tsitsagi, K. Ebralidze. Measurement uncertainty evaluation of analytical method for 

quantitative determination of ursolic and oleanolic acids in apple processing agroindustrial waste 
material. Periódico Tchê Química (ISSN 2179-0302), 2022, 19(42), 60-74. ვაშლის გადამუშავების 

შედეგად მიღებულ აგროინდუსტრიულ ნარჩენში ურსოლისა და ოლეანოლის მჟავების 

რაოდენობრივი განსაზღვის ანალიზური მეთოდის გაზომვის განუზღვრელობის შეფასება - ვაშლის 

ნარჩენი წარმოადგენს ძვირფასი თვისებების მქონე ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების - 

ურსოლისა და ოლეანოლის მჟავების იაფფასიან და მდიდარ წყაროს. ფარმაცევტულ და 

ნუტრაცევტულ ინდუსტრიაში მათი ფართო გამოყენების გამო აღნიშნულ ნივთიერებებს მაღალი 

კომერციული მნიშვნელობა გააჩნიათ და სათანადო ანალიზური მეთოდის ფლობას გაზომვის 

განუსაზღვრელობით დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა გააჩნია. მიზანი: წარმოდგენილი ნაშრომის 

მიზანსწარმოადგენს ვაშლის ნარჩენში ურსოლისა და ოლეანოლის მჟავების ექსტრაქციის 

პროცედურასთან შეუღლებული მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფიული ვალიდირებული 

მეთოდის გაზომვისგანუსაზღვრელობის დეტალური შეფასება. მეთოდები: ქრომატოგრაფიული 

ანალიზი და ულტრაბგერითიექსტრაქცია განხორციელდა LC-20AD Prominence Shimadzu სისტემისა 

და ულტრაბგერითი აბაზანის DW-5200DTS გამოყენებით. გაზომვის განუსაზღვრელობის შეფასების 

პროცესი განხორციელდა იშიკავას დიაგრამის საშუალებით და ქვემოდან ზემოთ და ზემოდან ქვემოთ 

მიდგომების გაერთიანებით. შედეგები:გამოთვლილი იქნა ვაშლის ნარჩენში ურსოლისა და 

ოლეანოლის მჟავების შემცველობა (მგ/გ)გაფართოებული განუსაზღვრელობის მნიშვნელობით, 

რომელიც შეადგენს 7.06 ± 0.647 მგ/გ (k=1.96; P=95%)და 4.70 ± 0.422 მგ/გ (k=1.96; P=95%), შესაბამისად. 

გამოვლინდა განუსაზღვრელობაში მონაწილეფაქტორების ექვსი წყარო, რომლებმაც გავლენა 

მოახდინა გასაზომზე. განსჯა: A ტიპის სტანდარტული განუსაზღვრელობა 3-ჯერ ნაკლებია, ვიდრე B 

ტიპის სტანდარტული განუსაზღვრელობა ორივე საანალიზონივთიერებისთვის. შედეგებმა აჩვენებს, 

რომ B ტიპის სტანდარტული განუსაზღვრელობა არის მთავარი მონაწილე და ვალიდირებული 

მეთოდის გაფართოებული განუსაზღვრელობის სიდიდე არ შეიცვლებაიდენტური პირობებში 

ანალიზიდან ანალიზამდე. დასკვნები: ამ კვლევაში აღწერილი მეთოდოლოგია კარგად ხსნის 

მეთოდის ვალიდაციის მონაცემების გამოყენებით ჰიბრიდული მიდგომის დეტალებსა 

დაპრაქტიკულ ასპექტებს და გვთავაზობს ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქციას როგორ შევაფასოთ 

რაოდენობრივი განსაზღვრის მეთოდის გაზომვის განუსაზღვრელობა.  
https://www.periodico.tchequimica.com   

5. V.G.Tsitsishvili, N.M.Dolaberidze, N.A.Mirdzveli, M.O.Nijaradze, Z.S.Amiridze, B.T.Khutsishvili. 
BactericidaFmetal-containing zeolites. Chemistry, Physics and Technology of Surface, 2022, 13(4), 489-497. 
ბაქტერიციდული ლითონ-შემცველი ცეოლითები - კორონავირუსის პანდემიამ გაზარდა ინტერესი 

ბიოაქტიური ლითონების შემცველი ანტიბაქტერიული აგენტების მიმართ, რისთვისაც ცეოლითები 

პერსპექტიული მატარებლები არიან. მეორეს მხრივ, ცეოლითური ადსორბენტები და 

იონმიმომცვლელები, რომლებიც შეიცავენ ბიოაქტიურ ლითონებს და აქვთ ბაქტერიციდული 

თვისებები, პერსპექტიულია წყლის დამუშავებისთვის და სხვა გარემოსდაცვითი და სამედიცინო 

მიზნებისათვის.   მყარ ფაზაში,ცეოლითის მიკროკრისტალებსა და შესაბამისი გარდამავალი 

ლითონის მარილს შორის, იონმიმოცვლის რეაქციების გამოყენებით და შემდგომი დისტილირებული 

წყლით გარეცხვით, საქართველოს ადგილმდებარეობის ბუნებრივი ცეოლითების ანალციმის, 

ფილიპსიტის და ჰეილანდიტის საფუძველზე მიღებულია ვერცხლის, სპილენძის და თუთიის 

შემცველი მიკროფოროვანი მასალები. ამ გზით სინთეზირებული ადსორბენტ-იონმიმომცვლელები 

 
1 ჟურნალი გამოვიდა 2021 წლის დეკემბერში, 2021 წლის ანგარიშში ეს პუბლიკაცია არ იყო ჩართული.  
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დახასიათებულია  ქიმიური შედგენილობის, რენტგენის ენერგოდისპერსიული სპექტრების, 

ფხვნილის რენტგენოგრამების, ფურიეს ინფრაწითელი სპექტრების და აზოტის 

დაბალტემპერატურული  ადსორბცია-დესორბციის  იზოთერმების  საფუძველზე. მიღებული 

მასალები ინარჩუნებენ ცეოლითის კრისტალურ სტრუქტურას და შეიცავენ შესაბამისად 130-230 მგ/გ 

ვერცხლს, 65-72 მგ/გრ სპილენძს და 58-86 მგ/გ თუთიას, რაც შედარებულია მოდიფიცირებული 

სინთეზური A ტიპის ცეოლითის მაჩვენებლებთან, რომელიც შეიცავს 380 მგ/გ ვერცხლს, 150 მგ/გ 

სპილენძს და 150 მგ/გ თუთიას. მიღებული ლითონის შემცველი მასალები ავლენს 

ბაქტერიოსტატიკურ აქტივობას გრამუარყოფითი ბაქტერიის Escherichia coli-ს, გრამდადებითი 

ბაქტერიების Staphylococcus aureus და Bacillus subtilis, სოკოს პათოგენური საფუარის Candida albicans 

და სოკო Aspergilus niger მიმართ. ბუნებრივი ცეოლითები, რომლებიც გამდიდრებულია 

ბიოლითონებით ავლენენ სინერგიზმის ეფექტს; მათ ნარევებს აქვთ უფრო მაღალი 

ბაქტერიოსტატიკური აქტივობა. ნაჩვენებია, რომ სპილენძისა და თუთიის ფორმების ნარევებს აქვთ 

უფრო მაღალი აქტივობა, ვიდრე ვერცხლის შემცველ ფორმას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია 

პრაქტიკული თვალსაზრისით ძვირადღირებული ვერცხლის იაფი სპილენძითა და თუთიით 

ჩანაცვლებისათვის. დადგენილია, რომ ლითონის შემცველი ცეოლითების ბაქტერიოსტატიკური 

აქტივობა განისაზღვრება არა მხოლოდ და არა იმდენად თხევად გარემოში გამოთავისუფლებული 

ბიოაქტიური ლითონების იონებით, არამედ ცეოლითის მატრიცის ტიპითაც, რომელიც 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მიკროორგანიზმების ზრდის ინჰიბირებაში. იონმიმოცვლის 

შედარებით დაბალი ტევადობის მიუხედავად, ჰელანდიტი აღმოჩნდა საკმაოდ ეფექტური მატრიცა 

ბიოაქტიური ლითონებისთვის.   
6. Eprikashvili L., Tsintskaladze G., Kordzakhia T., Zautashvili M., Pirtskhalava N., Dzagania M., Sharashenidze T. 

Effect of acid modification of natural zeolites on the adsorption of some pharmacopollutants. Chemistry, Physics 
and Technology of Surface, 2022, 13(4), 498-507. ბუნებრივი ცეოლითების მჟავური მოდიფიცირების 

გავლენა ზოგიერთი ფარმპოლუტანტის ადსორბციაზე. - სამუშაოში შესწავლილია  მჟავით (HCl) 

დამუშავების  გავლენა საქართველოს ბუნებრივ ცეოლითებზე (მორდენიტი და კლინოპტილოლითი) 

და მათი გამოყენების შესაძლებლობა ჩამდინარე წყლების ადსორბციული გაწმენდისათვის. 

მოდიფიცირებული ცეოლითების იდენტიფიკაცია ჩატარდა რენტგენოდიფრაქტოგრამისა და ი.წ. 

სპექტრების საფუძველზე. ნაჩვენებია, რომ ბუნებრივი ცაოლითები - (მორდენიტი, 

კლინოპტილოლითი) მჟავით მოდიფიცირების შემდეგაც ხასიათდებიან მაღალი 

თერმოსტაბილურობით და მჟავამედეგობით, ხოლო მიღებული წყალბადური ფორმები გამოირჩევიან 

აქტიური ცენტრების მაღალი კონცენტრაციით. ასევე ნაჩვენებია მჟავამოდიფიცირებული ბუნებრივი 

ცეოლითების გამოყენებით ჩამდინარე წყლების  ფარმპოლუტანტებისაგან ადსორბციული  გაწმენდის 

მეთოდის ეფექტურობა.  ეს მეთოდი  გარემოში ფარმპოლუტანტების მოხვედრის პრობლემის 

ნაკლები დანახარჯებით გადაჭრის  საშუალებას იძლევა   
7. Tsintskaladze G., Sharashenidze T., Eprikashvili L., Zautashvili M., Kordzakhia T., Dzagania M. Study on the 

structure of phosphorus-containing zeolite anionic nanoporous materials. Chemistry, Physics and Technology of 
Surface, 2022, 13(4), 507-515. ფოსფორშემცველი ცეოლითური ანიონური ნანოფოროვანი მასალების 

სტრუქტურების კვლევა - ბუნებრივი ცეოლითების მნიშვნელოვან თავისებურებას შიგაკრისტალური 
ფორებისა და არხების სისტემა წარმოადგენს, სადაც ადვილად მიმდინარეობს იონმიმოცვლა, 
ოკლუზია, მცირე მოლეკულების გამოთავისუფლება, რის შედეგადაც ცეოლითი ადსორბციისა და 
დესორბციის დიდ უნარს იძენს. 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. ამ მეთოდით ჩვენს მიერ მიღებული და შემდგომში ფურიე 

ი.წ.სპექტროსკოპიული მეთოდით შესწავლილია ერთჩანაცვლებული, ორჩანაცვლებული და 

სამჩანაცვლებული ფოსფატების ცეოლითური ნანოფოროვანი მასალები. აღმოჩნდა, რომ მიღებულ 

მასალებს შენარჩუნებული აქვთ ცეოლითური სტრუქტურა, თუმცა მათი ი.წ.სპექტრები მკვეთრად 

განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, რაც განსხვავებული ანიონების ცეოლითურ სტრუქტურაში 

განსხვავებული პოზიციების დაკავებით შეიძლება აიხსნას  
8. Metskhvarishvili I.R., Lobzhanidze T.E., Dgebuadze G.N., Bendeliani B.G., Metskhvarishvili M.R., Rusia M.Sh., 

Giorganashvili G.R., Gabunia V.M. Comparative study of Tl-1223 superconductors prepared by the sol-gel route 
and solid-state reaction. Low Temperature Physics (Fizika Nizkikh Temperatur, ISSN 1816-0328), 2022, 48(1), 5–
9. ზოლ-გელ მეთოდითა და მყარფაზური რეაქციით მიღებული Tl-1223 ზეგამტარების 

შედარებითი კვლევა - ნაშრომში წარმოდგენილია  ზოლ-გელ მეთოდისა (ზგმ) და მყარფაზური 
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რეაქციის (მფრ) გზები BCCO მულტიფაზური კერამიკული პრეკურსორისა და შემდგომ  Tl-1223 

ზეგამტარული ფაზის მისაღებად. თერმულმა დამუშავებამ აჩვენა, რომ ზგ და მფრ მეთოდებით 
დამზადებული მაღალი სისუფთავის პრეკურსორების მისაღებად საკმარისია შესაბამისად 915 და 
945°C ტემპერატურაზე თერმული დამუშავება. გარდა ამისა, 915°C-ზე ზგ-ითა და   945 °C-ზე  
მფრ-ით დამზადებული პრეკურსორებისგან მიღებული  Tl-1223-ისთვის  ზეგამტარული 
გადასვლის დიამაგნიტური დაწყების ტემპერატურაა დაახლოებით 120K და ცვლად მაგნიტურ 

ველში სრული სკრინინგი ფიქსირდებოდა შესაბამისად T≈102 და ≈120K ტემპერატურებზე. ასევე, 

ტრანსპორტული კრიტიკული დენის სიმკვრივე Jc მფრ-ის შემთხვევაში იყო 128 ა/სმ2, ხოლო ზგ 

ნიმუშისთვის იყო ზუსტად 174 ა/სმ2. ამრიგად,შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ სველი ქიმიის 
გამოყენება გარკვეულ უპირატესობებს გვთავაზობს კლასიკურ მყარფაზა კერამიკულ პროცესთან 

შედარებით, მიიღწევა უფრო მაღალი. https://aip.scitation.org/doi/10.1063/10.0008955 
9. L.Chkhartishvili, A.Mikeladze, N.Jalabadze, L.Nadaraia, T.Korkia, R.Chedia. New Low-Temperature Method of 

Synthesis of Boron Carbide Matrix Ceramics Ultra-Dispersive Powders and their Spark Plasma Sintering. Solid 
State Phenomena, 2022, 331, 173-184. – ბორის კარბიდის მატრიცული კერამიკების ულტრადისპერსული 

ფხვნილების სინთეზის ახალი დაბალტემპერატურული მეთოდი და მათი ნაპერწკალ-პლაზმური 

შეცხობა - ბორის კარბიდის კომპოზიტების მისაღები პრეკერამიკული პრეკურსორები მიღებულია 

შედარებით დაბალ ტემპერატურაზე (200 – 1000 °C). თხევადი კაზმი შედგებოდა ხელმისაწდომი 

ნაერთებისგან (მარილები, ოქსიდები, მაკარბიდიზებელი აგენტი). ფხვნილების კომპაქტირება 

განხორციელდა ნაპერწკლოვან-პლაზმური შეხობის მეთოდით  1500–1700°C-ზე. რენდგენოფაზური 

ანალიზით დადგენილია, რომ 1500°C შეცხობის შემდეგ (m)ZrO2 და WC ფაზების შესაბამისი 

რეფლექსები დიფრაქტოგრამაზე ქრება და მათგან წარმოიქმნება ცირკონიუმისა და ვოლფრამის 

ბორიდები (ZrB2, W2B5). დადგენილია, რომ კობალტისა და ვოლფრამის ნაერთების დამატება ხელს 

უწყობს კერამიკული კომპოზიტების კომპონენტების დაბალტემპერატურულ სინთეზს. 

ენერგოდისპერსული ანალიზის მეთოდით (EDX) დადგენილია, რომ კერამიკული ნაკეთობები 

შეიცავენ 0.8 – 2 მას.% მეტალურ კობალტს. კობალტშემცველი კერამიკების (B4C–ZrB2–W2B5–Co) 

სიმკვრივე უფრო მეტია უკობალტო ნიმუშებთან შედარებით   (B4C–ZrB2 –W2B5). 

https://doi.org/10.4028/v-a2o4qa ; https://www.scientific.net/SSP.331/3  
10. N.Kalabegashvili, G.Balarjishvili, D.Ioseliani, L.Samkharadze, N.Nonikashvili, I.Mikadze. Iron (III) adsorption 

on perlite. World Journal of advanced Research and Reviews (WJARR, eISSN: 2581-9615), 2022, 15(01), 644–

650. Fe (III) იონების ადსორბცია პერლიტზე - კვლევის მიზანს წარმოადგენს მძიმე მეტალებით 

დაბინძურებული წყლების გაწმენდის შესაძლებლობის შესწავლა ადსორბციული მეთოდით,  სადაც 

ადსორბენტად გამოყენებულია ადგილობრივი,  ვულკანური წარმოშობის,  ბუნებრივი მინერალის - 

პერლიტის ბაზაზე დამზადებული ადსორბენტი.  პერლიტის მოპოვებას,  გადამუშავებას და 

რეალიზაციას ახორციელებს შპს ,,ფარვანპერლიტი". აღნიშნული საბადო მდებარეობს ფარვანის ტბის 

მახლობლად. აღნიშნული საწარმო ამზადებს აფუებულ პერლიტს, რომელსაც გააჩნია უნიკალური 

თვისებები და გამოყენებულია სახალხო მეურნეობის სხვადასხვა დარგში. გამოკვლეული იქნა 

აფუებული პერლიტის ადსორბციული უნარი Fe (III) იონებით დაბინძურებული წყლის გაწმენდის 

პროცესში.  შესწავლილია Fe(III) ადსორბციის ხარისხისა და მოცულობით ტევადობის 

დამოკიდებულება ადსორბენტის რაოდენობაზე,  ცდის ხანგრძლივობაზე, ადსორბატის 

კონცენტრაციაზე და pH სიდიდის მაჩვენებელზე. ცდები ტარდებოდა დინამიკურ რეჟიმში. 

დადგენილი იქნა აფუებული პერლიტისათვის ადსორბციის ოპტიმალური პირობები. Fe(III) 

ადსორბციის მაქსიმალური ხარისხი და ადსორბციული ტევადობა ოპტიმალურ პირობებში 

შეადგენდა 89% და 4,45 მგ/გ შესაბამისად. https://doi.org/10.30574/wjarr.2022.15.1.0739 
11. G.Papava, I.Chitrekashvili, M.Gurgenishvili, N.Gelashvili, K.Papava, K.Archvadze, Study of polycondensation 

process to receive biodegradable polymers. World Science, 2022. 4(76). ბიოდეგრადირებადი პოლიმერების 

მიღება პოლიკონდენსაციის რეაქციით - სივრცითი სტრუქტურის პოლიმერების ბიოდეგრადაცია 

რთულია, როდესაც ექვემდებარება მიკროორგანიზმებს, რომლებიც ანადგურებენ ნიადაგს, ხოლო 

ბიოდეგრადირებას დიდი დრო სჭირდება. ჩვენ განვახორციელეთ მიზნობრივი პოლიმერული 

სინთეზი ხაზოვანი სტრუქტურის პოლიმერების მისაღებად, რომელშიც შენარჩუნებულია 

ლაბილური პეპტიდური ბმები. პოლიმერის მიზნობრივი სინთეზის განსახორციელებლად და 

რეაქციის მექანიზმის ოპტიმალური პირობების დასადგენად შევისწავლეთ პროცესის კინეტიკა და 

მისი კანონზომიერებები – რეაქციის ტემპერატურა, ხანგრძლივობა, კომპონენტის თანაფარდობა, 

კონცენტრაცია, რეაქციის სიჩქარის მუდმივი და აქტივაციის ენერგია. გამოითვლება არენიუსის 

კოეფიციენტი და საწყისი კომპონენტების რეაქციის გარემოში შეყვანის თანმიმდევრობა, 

https://aip.scitation.org/doi/10.1063/10.0008955
https://doi.org/10.4028/v-a2o4qa
https://www.scientific.net/SSP.331/3
https://doi.org/10.30574/wjarr.2022.15.1.0739
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განისაზღვრება კატალიზატორის ხასიათი და სხვა თვისებები. მაღალი პროლონგაციის ეფექტი 

მიღწეული იქნა კარბამიდისა და ფორმალდეჰიდის მოლური თანაფარდობით 1:1. ამ შემთხვევაში 

წარმოიქმნება ხაზოვანი სტრუქტურის პოლიმერი, რომელშიც შენარჩუნებულია პეპტიდები -CH2– 

NH. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30062022/7835  
12. G.Papava, I.Chitrekashvili, E.Gavashelidze, M.Gurgenishvili, N.Dokhturishvili, Sh.Papava, Synthesis of 

aromatic polyesters based on norbornane-containing diols. World Science, 2022, 4(76). ნორბორნანის 

შემცველი დიოლების საფუძველზე არომატული პოლიეთერების სინთეზი - არომატული 

პოლიეთერები პოლიციკლური ბისფენოლებისა და არომატული დიკარბოქსილის მჟავას 

დიქლოროჰიდრიდის საფუძველზე სინთეზირებულია გამხსნელში წონასწორობის 

პოლიკონდენსაციის მეთოდით. შედეგად მიღებული პოლიმერები ხასიათდება მაღალი სითბო-  და 

თერმული სტაბილურობით, კარგად ხსნადია ქლორირებულ ნახშირწყალბადებში და ქმნის 

გამჭვირვალე ფირებს ხსნარებისგან, რომლებიც ხასიათდება კარგი მექანიკური და დიელექტრიკული 

თვისებებით. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30062022/7830  

13. K.Archvadze, I.Chachava, R.Liparteliani, N.Khotenashvili, Z.Chubinishvili, Z.Tabukashvili. On the issue of 

creating solar drying plants for the purpose of obtaining dried agricultural products. World Science, 2022,  

4(76). მზის საშრობი  გამხმარი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოებისთვის  მცენარეების 

შექმნის საკითხზე - შემოთავაზებულია მცენარეთა კონვექციური, მსხვილგაბარიტიანი და 

ფურცლოვანი სამი მზის საშრობი. ნაჩვენებია მზის მოწყობილობების გამოყენების უპირატესობები 

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გასაშრობად ღია ცის ქვეშ ბუნებრივ გაშრობასთან შედარებით. 

მზის საშრობში გამომშრალ პროდუქტებს აქვთ მაღალი სამომხმარებლო თვისებები, ვიტამინის 

შემადგენლობა მაქსიმალურად არის დაცული გამხმარ პროდუქტებში, ფერმენტები და 

მიკროორგანიზმები ინაქტივირებულია და ისინი ასევე უფრო დიდხანს ინახება, ვიდრე ბუნებრივი 

გაშრობით გამხმარი პროდუქტები ღია ცის ქვეშ. მზის საშრობში ჰაერის მაღალი ტემპერატურა 

მნიშვნელოვნად ამცირებს ნედლეულის გაშრობის დროს 2,5-4,5-ჯერ. მზეზე ტრადიციული 

გაშრობასთან   შედარებით. მზის საშრობები განლაგებულია სამხრეთით ორიენტირებულ ნებისმიერ 

ადგილზე, რათა მაქსიმალურად გაზარდოს მზის ენერგიის კაშკაშა ნაკადი. კონვექციური და 

ფურცლოვანი მზის საშრობები მსუბუქია და მოსახერხებელია ტრანსპორტირებისათვის, დღის 

განმავლობაში მათი გადაადგილება მზის მიმართულებით მობრუნება შესაძლებელია. 

მსხვილგაბარიტიანი საშრობები  ძირითადად მცირე მეურნეობებისთვისაა შემოთავაზებული. 

https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30062022/7836    
14. N.Barbakadze, L.Chkhartishvili, A.Mikeladze, O.Tsagareishvili, K.Sarajishvili, T.Korkia, M.Darchiashvili, 

L.Rurua, N.Jalabadze, R.Chedia. Method of obtaining multicomponent fine-grained powders for boron carbide 
matrix ceramics production. Materials Today: Proceedings (ISSN 2214-7853), 2022, 51(5), 1863-1871. ბორის 

კარბიდის მატრიცული კერამიკების წარმოებისათვის ულტრადისპერსული მულტიკომპონენტიანი 

ფხვნილების მიღების მეთოდი - ნაშრომში განხილულია ვოლფრამის ბორიდის შემცველი 

ულტრადისპერსული ფხვნილების სინთეზის მეთოდები, რომლებიც პერსპექტიულია ბორის 

კარბიდის მატრიცული კერამიკების მისაღებად. ფხვნილების მიღება განხორციელდა სველი 

მეთოდით, რომლის არსი მდგომარეობს ხელმისაწვდომი და იაფი ნაერთებიდან პასტის დამზადებაში 

და მის თერმულ დამუშავებაში 200 0C და 6000C-ზე. პრეკერამიკული პრეკურსორები მიღებულია 1000 
0C-ზე არგონის არეში. საწყის ნაერთებად გამოყენებულია ამონიუმის პარავოლფრამატი, 

ცირკონიუმის ოქსიდი, საქაროზა, კობალტის აცეტატი და ამორფული ბორი. დადგენილია, რომ 

ფხვნილების მიღების პროცესში (600-10000C) წარმოიქმნება  WC–Co, ZrB2, B4C და W2B5. ვოლფრამის 

კარბიდი ფხვნილების შეცხობისას (>13000C) სრულად გარდაიქმნება ვოლფრამის ბორიდად. 
https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.08.013 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785321054262  

15. I.Beshkenadze, L.Japaridze, E.Salukvadze,L.Gogua, G.Kozmanishvili. Synthesis and study of arginine-

containing manganese and zinc chelates. World Journal of Advanced Research and Reviews (ISSN 2581-9615), 

2022, 14(01), 29-35. არგინინის შემცველი მანგანუმისა და თუთიის ხელატების სინთეზი და შესწავლა - 

დადგენილია სინთეზის პირობები და მიღებულია არგინინის შემცველი მანგანუმისა და თუთიის 

ხელატური ნაერთები ზოგადი ფორმულით: Me (Arg)n(CH3COO)2·mH2O, სადაც Me=Mn, Zn; Arg- 

არგინინის ნეიტრალური მოლეკულა; n=1÷3; m=1÷4. შესწავლილია სინთეზირებული ხელატების  

მთელი რიგი ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებელი კვლევების სხვადასხვა მეთოდით. კერძოდ, 

შემადგენლობა დადგენილია მიკროელემენტურის ანალიზით, ხოლო ინდივიდუალურობა – ლღობის 

ტემპერატურის გაზომვით და დიფრაქტომეტრიული მეთოდით. თვისობრივი 

ხსნადობითდადგენილია, რომ ხელატები წყალში კარგად ხსნადებია, მაგრამ ცუდად იხსნებიან 

https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30062022/7835
https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30062022/7830
https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30062022/7836
https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.08.013
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785321054262
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ორგანულ გამხსნელებში. ხელატური ნაერთის დისოციაციის მუდმივა გამოთვლილია 

კონდუქტომეტრული კვლევის მეთოდით. ბიოლოგიური აქტივობის კვლევის მიზნით ჩატარებული 

მოსინჯვითი ცდების საფუძველზე დადგინდა, რომ არგინინის შემცველი მანგანუმისა და თუთიის 

ხელატების შეყვანა ბროილერის კომბინირებული საკვების პრემიქსების შემადგენლობაში 

დადებითად მოქმედებს  ფრინველის ცოცხალი მასის მატებაზე. გამოთქმულია მოსაზრება ძირითადი 

ცდების ჩატარების მიზანშეწონილობის შესახებ ბროილერისთვის არგინინის შემცველი მანგანუმისა 

და თუთიის ხელატური ნაერთების ოპტიმალური დოზების დადგენის მიზნით. 

https://doi.org/10.30574/wjarr  

16. N.Khetsuriani, M.Chkhaidze, G.Abramishvili, J.Iosebidze. Production and study of bio gasolines. World 
Science, 2022, 4(76). ბოიბენზინის წარმოება და კვლევა - საწვავი ეთანოლი მიღებულია სოფლის 

მეურნეობის ნარჩენებიდან. დამზადდა საცდელი ნიმუშები: E0 (ნავთობბენზინი) და 

ეთანოლ/ბენზინის ნარევები – E5, E10, E20. შესწავლილიa მათი ფიზიკურ–ქიმიური და ტექნიკური 

მახასიათებლები. ასევე შესწავლილია ბიოეთანოლის გავლენა საავტომობილო ძრავის 

ეკოლოგიურობაზე. კვლევის ობიექტებად აღებული იყო რეგულარის, პრემიუმის და სუპერის მარკის 

ბენზინები და 10%, 20% და 30% ბიოეთანოლის/ბენზინების ნარევები. საცდელი  დანამატის 

ეკოლოგიური თვისებების შესწავლა ჩატარდა საავტომობილო ძრავების SAK=670 სტენდზე 

(გერმანია), რომელზედაც დამონტაჟებულია BMW–316 ტიპის მანქანის ძრავა, მუხრუჭებით და 

ბრუნვის სენსორებით, ასევე უზრუნველყოფილია სიჩქარისა და საწვავის ხარჯის გამზომი 

მოწყობილობებით. საავტომობილო ძრავას გამონაბოლქვ აირებში მავნე კომპონენტების (CO)  

შემცველობა მცირდება  10÷16 %-ით; რაც მიუთითებს საწვავი ეთანოლის გამოყენების გაფართოების 

შესაძლებლობაზე. https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30062022/7820  
17. N.Khetsuriani, E.Topuria, I.Mchedlishvili, M.Chkhaidze. Individual composition of crystalline components of 

Georgian petroleum. Reports of European Academic Research, 2022, 4–8. საქართველოს ნავთობების 

კრისტალური კომპონენტების ინდივიდუალური შემადგენლობა - დადგენილია რომ ნედლი 

ნავთობიდან არომატული ნახშირწყალბადების წინასწარი ექსტრაგირების მეთოდით შესაძლებელია  

არომატული ნახშირწყალბადების  განსაზღვრა ტრადიციული აირ-ქრომატოგრაფიული და მას-

სპექტრომეტრული მეთოდის დახმარებით. კრისტალური ნიმუშების სრული იონური 

ქრომატოგრამის საფუძველზე საქართველოს ნავთობებში პირველად იქნა იდენტიფიცირებული 

მაღალმოლეკულური პოლიციკლური არომატული ნახშირწყალნბადების გოგირდ- და 

აზოტშემცველი ჰეტეროანალოგები: ბენზონაფტოთიოფენები, ბენზოკარბაზოლები და 

დიბენზთიოფენები. დადგენილია, რომ გამოყოფილი კრისტალური ნაერთები წარმოადგენენ  

ნავთობის ბუნებრივ კომპონენტებს და არა მისი გარდაქმნის პროდუქტებს. 
18. Tsitsishvili V., Kutsiava N., Mirdzveli N.,  Djakipbekova N., Sakibaeva S. The possibility of using phillipsite for 

water purification. AIP Conference Proceedings (ISBN: 978-0-7354-4228-3, ISSN: 0094-243X), 2022, 2650, 

030013, 1-7. წყლის გაწმენდაში ფილიპსიტის გამოყენების შესაძლებლობა - დასავლეთ და სამხრეთ 

საქართველოში გავრცელებული ბუნებრივი ცეოლითისმ ფილიპსიტის ქიმიური შემადგენლობა, 

აღნაგობა,კრისტალური სტრუქტურა და ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები შედარებულია ფართო 

გამოყენების მქონე ბუნებრივ ცეოლით კლინოპტილოლიტის ანალოგიურ მახასიათებლებთან. 

ნაჩვენებია, რომ ფილიპსიტის მაღალი იონმიმოცვლითი ტევადობისა და ორგანული 

დამაბინძურებლების მიმართ მაღალი სორბციული ტევადობის გამო ეს ცეოლითი შეიძლება 

წარმატებით იქნეს გამოყენებული როგორც სასმელი, ისე ჩამდინარე წყლების გაწმენდის მიზნით. 

https://doi.org/1063/5.0106005 
19. Tsitsishvili V., Machaladze T., Dolaberidze N., Nijaradze M., Mirdzveli N.,  Djakipbekova N., Harutyunyan L. –  

Dehydration and structural transformations during thermal treatment of Georgian, Kazakhstani and Armenian 

natural heulandite-clinoptilolites. InterConf, 2022 (ISBN 978-2-88136-234-7), 136, 356-364. დეჰიდრატაცია 

და სტრუქტურული გარდაქმნები ქართული, ყაზახური და სომხური ჰეილანდიტ-

კლინოპტილოლიტების თერმული დამუშავების დროს - თერმული ანალიზის მეთოდებით 

შესაწავლილია ქართული (ძეგვი-თეძამის საბადოს რკონის უბანი), ყაზახური (ჩანკანაის საბადო) და 

სომხური (ნორ კოჰბის საბადო) წარმოშობის ჰეილანდიტ-კლინოპტილოლიტებში მიმდინარე 

დეჰიდრატაციის პროცესები და სტრუქტურული გარდაქმნები ცეოლითების თერმული დამუშავების 

დროს. დადგენილია, რომ ქართული ჰეილანდიტი სტაბილურია 650 °C-მდე, გადასვლა ჰეილანდიტ B 

ფაზაში არ შეიმჩნევა, მაგრამ მაღალ ტემპერატურაზე სავსებით შესაძლებელია 9.GB.05 ჯგუფის 

მინერალების (კერძოდ, ვაირაკიტის) წარმოქმნა; დეჰოდრატაციის პროცესი მოიცავს სამი წლის 

მოლეკულის დანაკარგს ალუმინის ერთ ატომზე გადაანგარიშებით. სომხური კლინოპტილოლიტი 

https://doi.org/10.30574/wjarr
https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30062022/7820
https://doi.org/1063/5.0106005
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სტაბილურია 600 °C-მდე, დეჰოდრატაციის პროცესი მოიცავს დაახოებით 4 წლის მოლეკულის 

დანაკარგს ალუმინის ერთ ატომზე გადაანგარიშებით და გრძძელდება როგორც ამორფიზაციის 

პროცესში, ისე მისი დასრულების შემდეგ. თერმულად ყველაზე სტაბილურ ყაზახურ ცეოლითში 

დეჰოდრატაციის პროცესი მიმდინარეობს 1000 °C-მდე ოთხ საფეხურად და მოიცავს წლის მხოლოდ 

ერთი მოლეკულის დანაკარგს ალუმინის ატომზე გადაანგარიშებით. 

https://www.researchgate.net/publication/366529838_Dehydration_and_structural_transformations  
20. Tsitsishvili V., Amirkhanashvili K. –  Application, structure, salts and complexes of lidocaine: a review. Part I. 

Application & structure. InterConf+ (ISSN 2709-4685), 2022, 28(137), 319-338. ლიდოკაინის გამოყენება, 

სტრუქტურა, მარილები და კონპლექსები: მიმოხილვა. ნაწილი 1. გამოყენება და სტრუქტურა - 

მიმოხილვის პირველ ნაწილში გაშუქებულია საკმაოდ გავრცელებული საანესთეზიო პრეპარატის, 

ლიდოკაინის გამოყენება მედიცინის სხვადასხვა სფეროში, აგრეთვე განხილულია მისი აღნაგობა და 

ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები, ლიდოკაინის ზოგიერთი მარილის კრისტალური, მოლეკულური და 

ზემოლეკულური სტრუქტურები. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.12.2022.035  
21. V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, N.Mirdzveli, M.Nijaradze, N.Dzhakipbekova, L.Harutyunyan, Z.Amiridze, 

B.Khutsishvili. Acid treatment of Georgian, Kazakhstani and Armenian natural heulandite-clinoptilolites. 

InterConf, 2022, 138, 363-370. ქართული, ყაზახური და სომხური ჰეილანდიტ-კლინოპტილოლიტების 

მჟავური დამუშავება - რენტგენული გამოსხივების განბნევის სპექტროსკოპიისა და რენტგენული 
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სომხური (ნორ კოჰბის საბადო) წარმოშობის ჰეილანდიტ-კლინოპტილოლიტების მჟავური  

დამუშავების დროს. დადგენილია დეალუმინირების ხარისხები და დეკათიონირების პროცესში 

მონაწილე ძირითადი იონები, დადასტურებულია ცეოლითების კრისტალური მიკროფოროვანი 

სტრუქტურის შენარჩუნება და მეზოფოროვანი სისტემის გარდაქმნა მჟავური დამუშავების შედეგად. 

https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/2096/2125  
22. G. Sh. Papava,  I. A. Chitrekashvili,  N. S. Dokhturishvili,  K. T. Archvadze,  R. G. Liparteliani, M. B. 

Gurgenishvili,” REGULARITIES OF THE REACTION OF EPICHLOROHYDRIN WITH POLYCYCLIC 

BISPHENOLS”.  Scientific Bulgarian Communications; Journal: Oxidation Communication (ISSN: 0209-4541);  

2022, 45(4), 760-770. ეპიქლოროჰიდრინის პოლიციკლური ბისფენოლებით რეაქციის 

კანონზომიერებები - დიგლიციდური ეთერების სინთეზისათვის გამოყენებული იყო ნორბორნანის 

ტიპის ციკლური დაჯგუფებების შემცველი პოლიციკლური ბისფენოლები. შესწავლილ იქნა 

სხვადასხვა ფაქტორების გავლენა: ტემპერატურა, ტუტის რაოდენობა, ეპიქლოროჰიდრინის 

რაოდენობა, პროცესის ხანგრძლივობა დიგლიციდური ეთერების წარმოქმნის რეაქციაზე  

ეპიქლოროჰიდრინის და 4,41-(ჰექსაჰიდრო-4,7-მეთილენინდენ-5-ილიდენ)ბისფენოლის 

ურთიერთქმედების მაგალითზე. შესწავლილ იქნა ტემპერატურისა და რეაქციის ხანგრძლივობის 

გავლენა პროცესის დროს 80, 95 და 1050C ტემპერატურებზე. საუკეთესო შედეგი მიიღწევა მაშინ, 

როდესაც რეაქცია ხორციელდება 950C ტემპერატურაზე და გამოიყენება ტუტის  50% -იანი 

წყალხსნარი. საუკეთესო  შედეგი მიიღება მაშინ , როდესაც ტუტის და ბისფენოლის მოლური 

თანაფარდობა არის 4: 1. ბისფენოლის  ეპიქლოროჰიდრინთან ოპტიმალური თანაფარდობა  ტოლი 1: 

10 მოლი, შესაბამისად. ეს თანაფარდობა შეესაბამება ყველაზე მაღალ გამოსავალს (95%) და 

ეპოქსიდური ჯგუფების შემცველობას (16.1%). ამრიგად, დიგლიციდური ეთერების სინთეზის 

ოპტიმალური პირობაა: რეაქციის ხანგრძლივობაა 60 წუთი, ტემპერატურა 95°C,  ტუტის წყალხსნარის  

კონცენტრაცია 50%.  თანაფარდობა, ბისფენოლი: ეპიქლოროჰიდრინი: NaOH = 1:10:4, მოლი, 

შესაბამისად. ამ პირობებში წარმოიქმნება პროდუქტი, რომელიც  გამოირჩევა ეპოქსიდური ჯგუფების 

მაღალი შემცველობით და  მაღალი გამოსავლიანობით. https://scibulcom.net/en/journal/0209-

4541/details?href=%2Fjournals%2F0209-4541%2Finstructions  

23. G. Sh.Papava,I. A.Chitrekashvili,N. S. Gelashvili, E.A.Gavashelidze, N.S.Khotenashvili, K.R.Papava, “STUDY 

OF THE FORMATION OF EPOXY POLYMERS BASED ON DIGLYCIDAL ETHERS OF POLYCYCLIC 

BISPHENOLS OF THE NORBORNANE TYPE”, Scientific Bulgarian Communications; Journal: Oxidation 

Communication (ISSN: 0209-4541);  2022, 45(4), 770-780. ნორბორნანის ტიპის პოლიციკლური 

ბისფენოლების დიგლიციდური ეთერების საფუძველზე ეპოქსიდური პოლიმერების წარმოქმნის  

პროცესის  შესწავლა - შესწავლილია ნორბორნანის ტიპის პოლიციკლური ბისფენოლების 

დიგლიციდური ეთერების სინთეზის კანონზომიერებები დიამინებთან. შესწავლილია სხვადასხვა 

ფაქტორების გავლენა რეაქციის მიმდინარეობაზე: სარეაქციო არის  ბუნების, საწყისი რეაგენტების 

კონცენტრაციის, რეაქციის ტემპერატურის, ბისფენოლის კარდული ჯგუფების სტრუქტურის, 

https://www.researchgate.net/publication/366529838_Dehydration_and_structural_transformations
https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.12.2022.035
https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/2096/2125
https://scibulcom.net/en/journal/0209-4541/details?href=%2Fjournals%2F0209-4541%2Finstructions
https://scibulcom.net/en/journal/0209-4541/details?href=%2Fjournals%2F0209-4541%2Finstructions
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ბისფენოლის ფენილის ბირთვებში ჩანაცვლებული ჯგუფების ხასიათის და ა.შ. რეაქციის რიგი  

განისაზღვრა ინტეგრალური მეთოდით. სიჩქარის ეფექტური მუდმივას მნიშვნელობა რჩება მუდმივი 

მთელი პროცესის განმავლობაში. ბისფენოლის  გლიციდის ეთერის  დიამინთან ურთიერთქმედების 

სიჩქარის მუდმივების ცვლილება  შებრუნებული აბსოლუტური ტემპერატურისგან  მიმდინარეობს  

არენიუსის განტოლების შესაბამისად. აქტივაციის ენერგია განისაზღვრა  არენიუსის განტოლებით. 

აღმოჩნდა, რომ კარდული  ტიპის ჯგუფის მოცულობის ზრდასთან ერთად, დიგლიციდური ეთერის 

რეაქციის უნარიანობა მცირდება. დიგლიციდური ეთერები, რომლებიც შეიცავენ 

ელექტროდონორულ ჩამნაცვლებლებს ფენილის ბირთვში, ამჟღავნებენ ნაკლებ რეაქციის 

უნარიანობას, ვიდრე ეთერები, რომლებიც არ შეიცავენ ჩამნაცვლებლებს. ელექტროაქცეპტორული 

ჩამნაცვლებლები, პირიქით ზრდიან რეაქციის სიჩქარეს. ეპოქსიდური პოლიმერის ფორმირების 

პროცესი გამოიკვლეულ იქნა ინფრაწითელი სპექტროსკოპიით. https://scibulcom.net/en/journal/0209-

4541/details?href=%2Fjournals%2F0209-4541%2Finstructions  

 

 

სტატიები კრებულებში: 
   

24. L.Chkhartishvili, R.Chedia, O.Tsagareishvili, M.Mirzayev, Sh.Makatsaria, N.Gogolidze, N.Barbakadze, 

M.Buzariashvili, O.Lekasvili, I.Jinikashvili. Preparation of neutron-capturing boron-containing nano-

systems. In: Proc. 9th Int. Conf. Exh. Adv. Nano Mater., 2022, Victoria, IAEMM, p. 1-15. ნეიტრონჩამჭერი 

ბორშემცველი ნანოსისტემები - შემუშავებულია ნეიტრონების ჩამჭერი ორი უმნიშვნელოვანესი 

ბორშემცველი ნანოსისტემის მიღების მეთოდი: (1) რკინის Fe  ან რკინის ოქსიდის Fe3O4 

რკინამაგნტური კლასტერებით დოპირებული ჰექსაგონალური ბორის ნიტრიდი h-BN, რომელიც 

შესაძლებელია გამოყენებული იქნას, როგორც ეფექტური  აგენტი ბორ-ნეიტრონული ჩაჭერის 

თერაპიაში (10B-BNCT); და (2) ბორის კარბიდის B4C და ვოლფრამის W ფენოვან-სენდვჩისებრი 

კომპოზიტი, როგორც ეფექტური  ნეიტრონ დამცავი მასალა. ჩვენს მიერ ბორის ნიტრიდის ფუძეზე 

კომპოზიტები მიღებულ იქნა  სამი მეთოდით: I მეთოდი დაფუძნებულია  ვაკუუმში BN-Fe(NO3)3 

კომპლექსის განშრევებაზე. კომპლექსი მიღებული იქნა   ბორის ნიტრიდისა და რკინის (III) ნიტრატის 

სუსპენზიის ულტრასონირებით, სუსპენზიის   გაშრობით და მიღებული მასის თერმული 

დამუშავებით 250-3000C–ზე.  II მეთოდის არსი მდგომარეობს წინასწარ განშრევებული BN მატრიცაზე 

რკინისა და მისი ოქსიდების დაფენას CVD მეთოდით. პრეკურსორებად გამოყენებული იქნა რკინის 

პენტაკარბონილი და ფეროცენი.  SEM კვლევით დადგენილია, რომ  Fe3O4 ფაზა ჩამოყალიბებულია 

სფერობის სახით, რომელთა ზომები ნაკლებია 30 ნმ-ზე. III.  BN/მაგნიტური კომპონენტის 

კომპოზიტების მიღება სველი მეთოდით. მეთოდის არსი მდგომარეობს ამორფული ბორი-ორგანული 

ნაერთი-რკინის (კობალტის) ნაერთისაგან პასტის დამზადებაში, მისი პიროლიზი 200-6000C-ზე და 

მიღებული მასის დამუშავება 900-10000C-ზე ამიაკისა და წყალბადის ნაკადში. ბორის კარბიდისა და 
ვოლფრამის სენდვიჩური კომპოზიტები მიღებულია სასურველი სისქის WO3 დაფენით ბორის 
კარბიდის  ნაკეთობაზე და მის აღდგენით წყალბადის ატმოსფეროში 600-800 0C-ზე. ɑ-W ვოლფრამის  
ფენა მიიღება WO3 აღდგენით წყალბადის ნაკადში მაღალტემპერატურულ მილოვან ღუმელში (Kejia 
Furnase). ɑ-W ფხვნილის შეცხობა განხორციელდა SPS დანადგარის გამოყენებით 1500-20000C-ზე. 
მიღებული ნიმუშების გაცხელებით >13000C ზევით B4C-W სასაზღვრო ფენაში ადგილი აქვს 

ვოლფრამის ბორირებას და შეიმჩნევა ვოლფრამის პენტაბორიდის (W2B5) წარმოქმნა. 16000C ზევით 

ადგილი აქვს ვოლფრამის სრულ ბორირებას W2B5-მდე და მიიღება ახალი სენდვიჩური კომპოზიტი 

B4C/W2B5. SPS მეთოდის გამოყენებით შესაძლებელი ორ კომპონენტიანი სენდვიჩებიდან 

მრავალფენიანი სენდვიჩური აღნაგობის კომპოზიციური მასალების მიღება (B4C/W/B4C/W,  

W/B4C/W/B4C და სხვ).  
 

თეზისები: 

25. I.Beshkenadze, N.Klarjeishvili, M.Gogaladze, M.Chikaidze, L.Gogua. The role of chelates in ecological stability 

of the environment. In: The 7th International Conference “Ecological and Environmental Chemistry-2022”, 
March 3-4, 2022, Chisinau, Republic of Moldova EEC-2022/ Abstract Book, Volume 1 (ISBN 978-9975-159-06-7), 
2022, p. 37. ხელატების როლი გარემოს ეკოლოგიურ სტაბილურობაში.    

26. V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, N.Mirdzveli, M.Nijaradze, Z.Amiridze. Bacterıcıdal materials based on natural 
zeolıtes. Ibidem, p. 86. ბაქტერიციდული მასალები ბუნებრივი ცეოლითების ფუძეზე. 
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/p-86.pdf 

https://scibulcom.net/en/journal/0209-4541/details?href=%2Fjournals%2F0209-4541%2Finstructions
https://scibulcom.net/en/journal/0209-4541/details?href=%2Fjournals%2F0209-4541%2Finstructions
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/p-86.pdf
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27. Eprikashvili L., Kordzakhia T., Zautashvili M., Pirtskhalava N., Dzagania M., Rubashvili I. Sorption of ceftriaxone 

from wastewater by natural zeolites. Ibidem, p. 91. – ჩამდინარე წყლებიდან  ცეფტრიაქსონის სორბცია 

ბუნებრივი ცეოლითებით. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/p-91.pdf 
28. D.Ioseliani, I.Mikadze, G.Balarjishvili, N.Kalabegashvili, L.Samkharadze, N.Nonikashvili. Adsorption 

Properties of Georgian Perlite in The Process of Water Purification from Cu (II) and Fe (II) Ions. Ibidem, p. 92-

93. – ქართული პერლიტის ადსორბციული თვისებების შესწავლა Cu(II) და Fe(II) იონებისგან წყლის 

გაწმენდის პროცესში - სამუშაო ეხება მძიმე ლითონებით [Cu(II) და Fe(II)]  დაბინძურებული წყლების 

გაწმენდას ადსორბციული მეთოდით. ადსორბენტად გამოყენებულია საქართველოში არსებული 

ვულკანური წარმოშობის, ბუნებრივი მინერალის პერლიტის ბაზაზე დამზადებული აფუებული 

პერლიტი, რომელიც თავისი უნიკალური თვისებების გამო გამოიყენება სახალხო მეურნეობის 

სხვადსხვა დარგში. შესწავლილია აფუებული პერლიტის ადსორბციის ხარისხის და მოცულობითი 

ტევადობის დამოკიდებულება ადსორბენტის რაოდენობაზე, ცდის ხანგრძლივობაზე, იონების 

კონცენტრაციაზე და pH-ზე. შერჩეულია აღნიშნული იონების ადსორბციისთვის ოპტიმალური 

პირობები. მაქსიმალური ადსორბციის ხარისხი Cu2+-ის შემთხვევაში შეადგენდა 94%, ხოლო Fe2+-ის 

შემთხვევაში 91%.  მოცულობითმა ტევადობამ შეადგინა შესაბამისად 1,12მგ/გ და 1,82მგ/გ. 

დადგენილია საქართველოში მოპოვებული  პერლიტის ნიმუშების მაღალადსორბციული უნარი  

სპილენძისა და რკინის იონების მიმართ.  
29. N.Osipova, T.Kvernadze, N.Burkiashvili, L.Japaridze, Ts.Gabelia, E.Saluqvadze. Influence of natural zeolites of 

Georgia on the migration of toxic elements in soil- plant system. Ibidem, p. 149. საქართველოს ბუნებრივი 

ცეოლითების გავლენა ტოქსიკური ელემენტების მიგრაციაზე სისტემაში ნიადაგი-მცენარე. 
30. O.Lomtadze, K.Ebralidze, N.Shalvashvili. Environmentally friendly pyrethroid preparation against plant pests. 

Ibidem, p. 154. ეკოლოგიურად უსაფრთხო პირეტროიდული პრეპარატი მცენარეთა მავნებლების 

საწინააღმდეგოდ 
31. L.Japaridze, Ts.Gabelia, E.Salukvadze, N.Shalvashvili, N.Osipova, T.Kvernadze. Ecologically friendly 

therapeutic and prophylactic means against plant pathogens. Ibidem, p. 160. ეკოლოგიურად უსაფრთხო 

სამკურნალო-პროფილაქტიკური საშუალებები მცენარეთა პათოგენების წინააღმდეგ. 
32. Tsintskaladze G., Kordzakhia T., Sharashenidze T., Zautashvili M., Burdjanadze M., Eprikashvili L. Obtaining of 

anionic form nanomaterial and possibility of its use in agriculture. Ibidem, p. 196. – ცეოლითური ანიონური 

ფორმის ნანომასალის მიღება და მისი გამოყენების შესაძლებლობა სოფლის მეურნეობაში. 
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/p-196.pdf 

33. I.Beshkenadze, N. Klarjeishvili, M. Gogaladze, L.Japaridze, E.Salukvadze. Synthesis and study of molybdenum 

and boron chelates. Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference “Modern Science: 
Innovations and Prospects” (ISBN 978-91-87224-02-7), Stockholm, Sweden, March 6-8, 2022, pp. 8-12. – 

მოლიბდენისა და ბორის ხელატების სინთეზი და კვლევა.  
34. Lomtadze O.G., Zhorzholiani N.B., Shalvashvili N.I. Environmentally friendly and low-hazard plant 

protection products. In: Proceeding of the VIII International Russian-Kazakhstan scientific-practical 
conference (ISBN 978-601-04-6011-9), Almaty, April 28-29, 2022, pp. 229-230. ეკოლოგიურად უსაფრთხო 

და დაბალი სახიფათოობის მცენარეთა დაცვის საშუალებები. https://www.kaznu.kz/en/25415/page/    
35. L.Chkhartishvili, N.Barbakadze, Sh.Makatsaria, A.Mikeladze, O.Tsagareishvili, N.Jalabadze, K.Sarajishvili, 

M.Japaridze, T.Korkia, R.Chedia. Multicomponent ceramic composite B4C-TiB2-W2B5-Co formation process 

from available compounds by wet method. In: Book of abstracts. VIIIth International Samsonov conference 
“Materials Science of Refractory Compounds” (MSRC-2022), 24-27 May 2022, Kyiv, Ukraine, p. 7. B4C-TiB2-

W2B5-Co მრავალკომპონენტიანი კერამიკული კომპოზიტების ფორმირების პროცესი ხელმისაწვდომი 

ნაერთებიდან სველი მეთოდით - ბორის კარბიდს (B4C) აქვს უნიკალური ფიზიკურ-ქიმიური 

თვისებები, მაგრამ ხასიათდება შედარებით  მსხვრევადობისადმი დაბალი მდგრადობით. 

დადასტურებულია, რომ ვოლფრამის კარბიდი-კობალტი (WC-Co) კომპოზიტური დანამატი ზრდის 

ბორის კარბიდის კერამიკული მატრიცის  შეცხობის უნარიანობას. ვოლფრამის და ტიტანის 

ბორიდების (W2B5, TiB2) დამატება ასევე ზრდის ფხვნილების შეცხობის უნარს. აღნიშნული ნაშრომი 

მიზნად ისახავს სველი მეთოდით კომერციულად ხელმისაწვდომი ნაერთებიდან ბორის კარბიდის 

მატრიცული კერამიკების (B4C–TiB2–W2B5–Co) მიღების ტექნოლოგიების დამუშავებას.  მსგავსი 

კომპოზიტის მიღება შესაძლებელია კომერციული ფხვნილების  B4C, TiB2, W2B5 და Co ნარევთა 

შეცხობით, მაგრამ ეს მეთოდი ძვირია და ენერგოტევადია. ამავე დროს კერამიკის პირველადი 

კრისტალიტების ზომა დამოკიდებულია საწყისი ფხვნილის ნაწილაკების  ზომაზე, რომლებიც 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/p-91.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/p-196.pdf
https://www.kaznu.kz/en/25415/page/
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სწრაფად  იზრდება მაღალ ტემპერატურაზე (>1600°C) შეცხობისას. შემოთავაზებული მეთოდით 

შესაძლებელია მრავალკომპონენტიანი კომპოზიტის მიღება 400-1000 ნმ ზომის მარცვლით. 

პრეკერამიკული პრეკურსორი მიიღება ამორფული ბორი-ტიტანის ტეტრაიზოპროპოქსიდი-

ამონიუმის პარავოლფრამატი-საქაროზა-კობალტის აცეტატის ნარევის პიროლიზით 200-600°C 

ტემპერატურაზე. მისი 800-1200°C-ზე გამოწვისას მიმდინარეობს შემდეგი ქიმიური პროცესები: 

კობალტისა და ვოლფრამის ოქსიდების კარბოთერმული აღდგენა >700°C-ზე; WC–Co კომპოზიტის 

მიღება 700–1000°C ტემპერატურაზე; ტიტანის კარბიდის TiC ფაზის წარმოქმნა 1000-1200°C 

ტემპერატურაზე და მისი გარდაქმნა TiB2-ად >1200°C-ზე; B4C ფაზის ფორმირება >1000°C-ზე; და W2B5 

ფაზის ნაწილობრივი წარმოქმნა 1000°C-ზე. 1300°C-ზე ზემოთ WC გარდაიქმნება W2B5 ფაზაში. 

დადგენილია, რომ კობალტის გარეშე 1000°C-ზე W2B5 ფაზის წარმოქმნა არ ხდება. მიღებული 

კერამიკული კომპოზიტური ფხვნილების გამოწვა წარმოებს 1500–1800°C (50 მპა, 10 წთ) SPS 

მეთოდით. B4C–TiB2–W2B5–Co კერამიკული ნიმუშების მარცვლების ზომები 0,5–2,0 μm დიაპაზონშია. 

შეიძლება დავასკვნათ, რომ კობალტის და ვოლფრამის ნაერთები მარცვლის ზომის ზრდის ეფექტური 

ინჰიბიტორები არიან მრავალკომპონენტიანი ბორის კარბიდის მატრიცულ კერამიკებში. 
https://umrs.org.ua/msrc-2022/boa_2022/ 

36. K. Karchkhadze, N. Khetsuriani.  Improving of Quality of Biodiesel Fuel Derived from Bioresourses.  In: Abstract 
E-book of the 4th Bioenergy Studies Symposium (E-ISBN: 978-605-22-7-27-7), Samsun, Turkey, 2022, May 26-27,  
p. 52. ბიორესურსებიდან მიღებული ბიოდიზელის საწვავის ხარისხის გაუმჯობესება. 

37. M.B. Gurgenishvili, E. Sh. Gavashelidze, G. Sh. Papava, R.G. Liparteliani, N. Z. Khotenashvili,   K.R. Papava,  

Synthesis of heat- and heat-resistant aromatic polyesters based on polycyclic bisphenols of norbornanoic type. 

In:  POLYCHAR 28, World Forum on Advanced Materials, Yerevan – 2022, p. 43. ნორბორნანის  ტიპის   

პოლიციკლური  ბისფენოლების  საფუძველზე სითბო - და თერმომედეგი არომატული 

პოლიეთერების სინთეზი - სხვადასხვა კლასის პოლიმერების მაგალითზე დადგენილია 

პოლიმერების ზოგიერთი თვისების დამოკიდებულება მათ სტრუქტურაზე, რაც შესაძლებელს ხდის 

წინასწარ განსაზღვრული თვისებების მქონე პოლიმერების მიღებას. ხისტი სტრუქტურის 

პოლიმერების დარბილების ტემპერატურა უფრო მაღალია, ვიდრე მათი განადგურების 

ტემპერატურა. ეს შეუძლებელს ხდის პოლიმერების დამუშავებას მათი დნობისგან, ხოლო ცუდი 

ხსნადობა ართულებს მათ დამუშავებას პოლიმერული ხსნარებიდან. ეს სიტუაცია ზღუდავს მრავალი 

ძალიან საინტერესო პოლიმერის პრაქტიკული გამოყენების ფარგლებს. ჩვენ სინთეზირებული 

პოლიეთერები , ციკლური ბისფენოლების საფუძველზე ,  შესაძლებელს ხდის პოლიმერების მიღებას, 

რომლებიც ერთდროულად ხასიათდება ორგანულ გამხსნელებში კარგი ხსნადობით, ასევე მაღალი 

სითბოთი და სითბოს წინააღმდეგობით. როგორც მჟავა კომპონენტი, გამოყენებული იქნა 

დიკარბოქსილის მჟავის დიქლორანჰიდრიდი 4.41 დიფენილ-ოქსიდი. სინთეზი განხორციელდა 

მაღალი ტემპერატურის პოლიკონდენსაციით დიტოლილმეთანში. სქემატურად, ერთგვაროვანი 

პოლიარილატის რეაქცია შეიძლება გამოიხატოს შემდეგნაირად: nHOAOH + nCIOCBCOCI = 2nHCI + [- 

OAOOCBCO -]n, სადაც A არის ბისფენოლის მოლეკულის კვალი, B არის დიკარბოქსილის მჟავის 

მოლეკულის კვალი. მიღებული პოლიარილატები ხასიათდება მაღალი დარბილების 

ტემპერატურით. ბისფენოლში შემცვლელის მოცულობის ზრდასთან ერთად იზრდება პოლიმერის 

დარბილების ტემპერატურა. დიფენილის ოქსიდის დიკარბოქსილის მჟავას ფენილის ბირთვებში 

ჟანგბადის ატომის არსებობა იწვევს პოლიმერის დარბილების ტემპერატურის შემცირებას და 

მოქნილობის ზრდას. ნორბორნანის შემცვლელის შემთხვევაში ის მცირდება 345-350oC-დან . 360-380oC 

-მდე, ხოლო ინდანის შემთხვევაში 355-360 oC.-დან 310-315 oC.-მდე. ფენილის ბირთვში მეთილის 

ჯგუფის არსებობა და ქლორის ატომების არსებობა ამცირებს პოლიმერის დარბილების 

ტემპერატურას. თერმოგრავიმეტრიული ანალიზის შედეგები აჩვენებს, რომ პოლიმერების თერმული 

სტაბილურობა გარკვეულწილად მცირდება. დიფენილის ოქსიდის დიკარბოქსილის მჟავის 

საფუძველზე მიღებული პოლიმერები ხასიათდება ამორფული სტრუქტურით,ასევე ისინი კარგი 

დიელექტრიკებია და წარმატებით შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც საიზოლაციო მასალები. 

https://polychar-28.ysu.am/wp-content/uploads/2022/07/Polychar-28_Abstract.pdf  
38. G.Sh.Papava, K.G.Ebralidze, M.B.Gurgenishvili, I.A.Chitrekashvili, N.S.Dokhturishvili, K.T.Archvadze.  

Synthesis of aromatic polyesters based on norbornane-containing diols. Ibidem, p. 46. არომატული 

პოლიეთერების  სინთეზი ნორბორნანის შემცველი დიოლების საფუძველზე - თანამედროვე 

ტექნოლოგიის მრავალი დარგის პროგრესი მოითხოვს ახალი ტიპის მასალების შექმნას, რომლებიც 

მკაცრი მუშაობის პირობებში - მაღალ ტემპერატურაზე და მაღალ მექანიკურ დატვირთვებზე 

შეინარჩუნებენ მაღალ სიმტკიცეს, ხასიათდებიან მაღალი სითბო- და თერმომედეგობით  და ასევე 

https://umrs.org.ua/msrc-2022/boa_2022/
https://polychar-28.ysu.am/wp-content/uploads/2022/07/Polychar-28_Abstract.pdf
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სხვა თვისებებით. ამის გათვალისწინებით, ყველაზე პერსპექტიული პოლიმერები არის ე.წ. ბარათის 

პოლიმერები. ეს პოლიმერები შეიცავს ციკლურ გვერდით ჯგუფებს განმეორებით რგოლებში, 

რომელთა ერთი ატომი ერთდროულად მაკრომოლეკულის კომპონენტია. ასეთი ჯგუფების არსებობა 

პოლიმერებს აძლევს სპეციფიკურ თვისებებს, როდესაც პოლიმერების მაღალი ტემპერატურის 

წინააღმდეგობა შერწყმულია მათ კარგ ხსნადობასთან. ჰეტეროქაინის პოლიმერების მისაღებად 

გამოვიყენეთ ნორბორნანის ბარათის ტიპის მონომერები, ბისფენოლები, რომლებიც შეიცავს ასეთ 

ჯგუფებს. ჩვენს მიერ გამოყენებული ნორბორნანის ტიპის პოლიციკლური ბისფენოლების 

სტრუქტურა პოლიმერების სინთეზისთვის შემდეგია: 

HO

X

X X

X

R OH

  

R =
,,  X = H, CH3 - , Cl 

მჟავა, რომელიც კომპონენტად გამოიყენებოდა, იყო 4,41-დიფენილ-დიკარბოქსილის მჟავა 

დიქლოროჰიდრიდი. პოლიმერის სინთეზი განხორციელდა მაღალი ტემპერატურის 

პოლიკონდენსაციით დიტოლილმეთანში. პოლიციკლური ბისფენოლებისა და არომატული 

დიკარბოქსილის მჟავის საფუძველზე მიღებული პოლიმერები ხასიათდება მაღალი 

თერმომედეგობით და თერმოდგრადობით.  ჰაერში გაცხელებისას მათი მასის შემცირება იწყება 300-

400oC-ზე ზემოთ. პოლიციკლური ბისფენოლების შემცველ პოლიმერებს ახასიათებთ წყლის მიმართ 

მაღალი მდგრადობა. ამ პოლიმერების საფუძველზე მიღებული მასალები  ხასიათდება მაღალი 

მდგრადობით ტუტეების კონცენტრირებული ხსნარების მიმართ, ასევე ულტრაიისფერი 

გამოსხივების ზემოქმედების მიმართ.  ქლორის შემცველი პოლიმერები ხასიათდება 

ხანძარსაწინააღმდეგო მდგრადობით. შედეგად მიღებული პოლიმერები კარგად ხსნადია 

ქლორირებულ ნახშირწყალბადებში. ისინი ქმნიან გამჭვირვალე ფირებს წყალხსნარებში, რომლებსაც 

აქვთ კარგი მექანიკური და დიელექტრიკული თვისებები. https://polychar-28.ysu.am/wp-

content/uploads/2022/07/Polychar-28_Abstract.pdf  

39. I.A.Chitrekashvili, N.S.Dokhturishvili, N.S.Gelashvili, G.Sh.Papava, Z.N.Chubinishvili,   Z.Sh.Tabukashvili. 

Synthesis of linear urea-formaldehyde oligomers and their use as a longacting nitrogen fertilizer. Ibidem, p. 48. 

ხაზოვანი კარბამიდ-ფორმალდეჰიდის ოლიგომერების სინთეზი და მათი გამოყენება,   როგორც 

ხანგრძლივი მოქმედების აზოტოვანი სასუქი - პოლიმერი, რომელიც მიიღება  შარდოვანას 

ფორმალდეჰიდთან  პოლიკონდენსაციით, შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ხანგრძლივი 

მექანიზმით  მოქმედი აზოტოვანი სასუქი. პოლიმერიზებული კარბამიდი გადის ბიოდეგრადირებას 

ურეაზას ბაქტერიების გავლენით და გადადის მცენარის მიერ ადვილად ასათვისებულ ფორმაში და 

ეს პროცესი გრძელდება მცენარის  მთელი მზარდი პერიოდის  განმავლობაში. კომპლექსური 

სასუქების მისაღებად მივიღეთ პოლიმერული კომპოზიტები, რომლებიც ხანგრძლივი მოქმედების 

აზოტოვან სასუქებთან ერთად შეიცავენ ბუნებრივ ფოსფორიტებს, კალიუმის მარილებს და 

მიკროელემენტებს. კომპონენტები შერეულია ოთახის ტემპერატურაზე მბრუნავი მარცვლების 

წარმოების ქარხანაში და თავად მცენარეს ემატება სასუქის დაშლისთვის განკუთვნილი 

მიკრობიოლოგიური პეპარატი. შემდეგ ხდება ნარევის გრანულირება. შედეგად მიღებული 

კომპოზიტი არის იონმიმოცვლელი სისტემა, სადაც აზოტოვანი სასუქის დაშლის შედეგად 

წარმოქმნილი ამონიუმის იონები ურთიერთქმედებენ ბუნებრივ ფოსფატთან და ანაცვლებენ მასში 

კალციუმის ატომებს; შედეგად, ფოსფატი ამონიუმის მარილების სახით ხსნადი ხდება და მცენარის 

მიერ თანდათან მოიხმარება ბაქტერიების ზემოქმედებით.  იონური გაცვლითი სასუქები შედგება 

ძნელად ხსნადი ინგრედიენტებისგან, რომლებიც ნიადაგში მომხდარი ქიმიური რეაქციების 

ბუფერული ეფექტის შედეგად გამოიყოფა და შეიწოვება მცენარეების მიერ მათი საჭიროებების 

შესაბამისად, ამრიგად, კომპოზიტის ყველა ძირითადი საკვები ნივთიერება გამოიყოფა და 

მცენარეებს შეუძლიათ მათი ათვისება. ამასთან ერთად,  გამოიყოფა სხვა საკვები ნივთიერებები, 

რომლებიც, როგორც ყოველთვის, ძალიან მდიდარია სხვადასხვა  ელემენტებით.  ქიმიურმა და 

საველე ექსპერიმენტებმა დაამტკიცა, რომ იონმიმოცვლითი სასუქები ძალზე ეფექტურია და ისინი 

ეხმარებიან მცენარეს საკვები ნივთიერებების უფრო ეფექტურად ათვისებაში, საკვები ნივთიერებების 

გაჟონვისა და გარემოს დაბინძურების შემცირებაში. გარდა ამისა, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 

მოსავლიანობა იზრდება ჩვეულებრივი ხსნადი სასუქების გამოყენებით მიღებულ 

მოსავლიანობასთან შედარებით. https://polychar-28.ysu.am/wp-content/uploads/2022/07/Polychar-

28_Abstract.pdf  
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40. Sh.Makatsaria, L.Chkhartishvili, M.Mirzayev, N.Barbakadze, O.Tsagareishvili, I.Jinikashvili, R.Chedia. 

Nanopowder h-BN:Fe(Fe3O4) as 10B delivery agent in BNCT. In: Book of abstracts. 21st International 
Symposium on Boron, Borides and Related Materials, 2022, Paris, Sorbonne Univ., p. 33. ნანოფხვნილი h-

BN:Fe(Fe3O4), როგორც 10B წყარო  ბორნეიტრონული ჩაჭერის თერაპიაში - ბორის ნიტრიდის ფუძეზე 

დამზადებულ ნანოკომპოზიტები, რომლებიც შეიცავენ მაგნიტურ ნაერთებს (Fe, Fe3O4, Co, და სხვ.), 

პერსპექტიული მასალებია ბიოსამედიცინო მიზნით გამოყენების თვალსაზრისით, განსაკუთრებით  

კი ბორნეიტრონული ჩაჭერის თერაპიაში (The boron neutron capture therapy (BNCT). განსხვავებით 

ბორორგანული ნაერთებისა, სადაც ბორის შემცველობა ლიმიტირებულია, ბორის ნიტრიდის ბაზაზე 

მიღებული მაგნიტური მასალებში შესაძლებელია ბორისა და მაგნიტური ნაერთების ფართო 

ზღვრებში ცვლილება.  გრაფენისა და ბორის ნიტრიდის („თეთრი გრაფენი“) სტრუქტურულ-

მორფოლოგიურმა მსგავსებამ განაპირობა მაგნიტური კომპოზიტების მიღების მეთოდების 

მსგავსებაც. მაგალითად, ასეთი თვისებაა მათი ინტერკალირებული ნაერთების განშრევება, რომელიც 

სხვადასხვა მეტალისა და მისი ნაერთების შემცველი კომპოზიტების მიღების საშუალებას იძლევა. 

ჩვენს მიერ ბორის ნიტრიდის ფუძეზე კომპოზიტები მიღებულ იქნა  სამი მეთოდით: I მეთოდი 

დაფუძნებულია  ვაკუუმში BN-Fe(NO3)3 კომპლექსის განშრევებაზე. კომპლექსი მიღებული იქნა   

ბორის ნიტრიდისა და რკინის (III) ნიტრატის სუსპენზიის ულტრასონირებით, მისი   გაშრობით და 

მიღებული მასის თერმული დამუშავებით 250-300 0C –ზე.  მიღებული კომპოზიტი [BN/Fe3O4] შეიცავს 

8-12 % რკინას. ამ მეთოდის უპირატესობა ისაა, რომ განშრევების პროცესში ადგილი აქვს მატრიცის 

ფუნქციონალიზაციას ნიტრატ-იონის დაშლის შედეგად მიღებული გაზებით (NOx, O2), რის შედეგად 

წარმოიქმნება ზედაპირული B-OH, B-O-B, C-OH და სხვ ფუნქციონალური ჯგუფები. ასეთი 

კომპოზიტები წყალში წარმოქმნიან სტაბილურ სუსპენზიებს. II მეთოდის არსი მდგომარეობს 

წინასწარ განშრევებული BN მატრიცაზე რკინისა და მისი ოქსიდების დაფენას CVD მეთოდით. 

პრეკურსორებად გამოყენებული იქნა რკინის პენტაკარბონილი და ფეროცენი.  ადრე ამ მეთოდით 

მიღებული იქნა გრაფენი/რკინა, აღდგენილი გრაფენის ოქსიდი (RGO)/Fe3O4, ბიონახშირი/ნანო Fe0,  

მერქანი/ ნანო Fe0  კომპოზიტები და სხვ. Fe(CO)5 ორთქლის გატარებით ბორის ნიტრიდის ფენაზე 

(2000C) მიიღება BN/Fe კომპოზიტი, ხოლო ნაკადში წყლის ორთქლის დამატებისას BN/Fe3O4. SEM 

კვლევით დადგენილია, რომ  Fe3O4 ფაზა ჩამოყალიბებულია სფერობის სახით, რომელთა ზომები 

ნაკლებია 30 ნმ-ზე. III.  BN/მაგნიტური კომპონენტის კომპოზიტების მიღება სველი მეთოდით. 

მეთოდის არსი მდგომარეობს ამორფული ბორი-ორგანული ნაერთი-რკინის (კობალტის) ნაერთისაგან 

პასტის დამზადებაში, მისი პიროლიზი 200-6000C-ზე და მიღებული მასის დამუშავება 900-10000C-ზე 

ამიაკისა და წყალბადის ნაკადში. მსგავსი მეთოდი ადრე ჩვენს მიერ გამოყენებული იქნა ბორის 

კარბიდის შემცველი მულტიკომპონენტიანი მატრიცული კომპოზიტების მისაღებად, რომლებიც 

შეიცავენ მეტალურ კობალტს. 
https://www.researchgate.net/publication/363486777_Nanopowder_hBNFeFe3O4_as_10B_delivery_agent_in_

BNCT  
41. N.Gogolidze, L.Chkhartishvili, M.Mirzayev, N.Barbakadze, O.Tsagareishvili, M.Buzariashvili, O.Lekasvili, 

R.Chedia. Preparation of sandwich-like B4C/W neutron-shield materials. Ibidem, p. 66. სენდვიჩისებრი 

B4C/W ნეიტრონ-ჩამჭერი კომპოზიციური მასალები - მეტალური ვოლფრამის ფენის შემცველი 
კომპოზიციური მასალები ფართოდ გამოიყენებიან თანამედროვე მიკროელექტრონულ 
მოწყობილობებში (მიკროპროცესორები, ფლეშ-მეხსიერება, სენსორები და სხვ), რადიაციამდგრად 
მასალებად, ელემენტური ნაწილაკების კვლევის ექსპერიმენტებში და სხვ. W თხელი ფირი 
სხვადასხვა ტიპის სარჩულებზე დაფენა წარმოებს ოთქლის ქიმიური (CVD) და ფიზიკური დაფენის 

(PVD) ტექნოლოგიების გამოყენებით. დაფენილი მეტალური ვოლფრამის ფენის  სისქე ფართო 
ზღვრებში იცვლება - რამოდენიმე ნანომეტრიდან ათეულობით მიკრონამდე. ბორის კარბიდისა და 
ვოლფრამის სენდვიჩური მასალების მისაღებად ჩვენს მიერ გამოყენებული იქნა სველი მეთოდი, 
რომელისც მოიცავს შემდეგ ძირითად საფეხურებს: WO3 მდგრადი სუსპენზიის მიღება 
ხელმისაწვდომი ნაერთებიდან (ამონიუმისა და ნატრიუმის ვოლფრამატები, ვოლფრამის 
ქლორიდები, ოქსოქლორიდები); სასურველი სისქის WO3 დაფენას ბორის კარბიდის 
კონსოლიდირებულ ნაკეთობაზე და მის აღდგენას წყალბადის ატმოსფეროში 600-800 0C-ზე. WO3 

სუსპენზია დამზადებული იქნა წყლისა და ორგანული გამხსნელების (აცეტონი, 
დიმეთილფორმამიდი, დიმეთილსულფოქსიდი, ეთილაცეტატი) ფუძეზე. ბორის კარბიდის 
ულტრადისპერსული ფხვნილი მიღებული იქნა  სველი მეთოდით სისტემებისაგან ბორის მჟავა-
ორგანული ნაერთი-წყალი, ამორფული ბორი-ნახშირწყალი-წყალი და სხვ. შესაბამისი ტექნოლოგია 
დეტალურად აღწერილია ჩვენს ადრინდელ პუბლიკაციებში. მიღებული ბორის კარბიდის ფხვნილის 

https://www.researchgate.net/publication/363486777_Nanopowder_hBNFeFe3O4_as_10B_delivery_agent_in_BNCT
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შეცხობა განხორციელდა SPS დანადგარის გამოყენებით 1500-2000 0C-ზე ( ტექნიკური მონაცემი: 20 V, 
4000 A, მაქს. 25 t, კომპაქტირების ხანგრძლივობა: 5–8 წთ). მასალის ზედაპირის გასუფთავების შემდეგ 
მასზე ეფინება სასურველი სისქის WO3 ფენა ბრუნვითი დაფარვის (spin coating) მეთოდით, რომელსაც 
აშრობენ 120-160 0C-ზე. სუსპენზიების სიბლანტის ვარირება ხდება  ჰიდროქსილ ეთილცელულოზისა  
და ბუტვარის B-98 გამოყენებით. ɑ-W ვოლფრამის  ფენა მიიღება WO3 აღდგენით წყალბადის ნაკადში 
მაღალტემპერატურულ ვაკუუმურ ღუმელში (Kejia Furnase). მიღებული ნიმუშების გაცხელებით 
>13000C ზევით B4C-W ფაზების სასაზღვრო ფენაში ადგილი აქვს ვოლფრამის ნაწილობრივ 

ბორირებას და შეიმჩნევა ვოლფრამის პენტაბორიდის  ფაზის წარმოქმნა: 5B4C + 2W= W2B5 + 5C. 

გამოყოფილი  ნახშირბადი ხელს უწყობს ბორის კარბიდის მარცვლებზე არსებული ბორის ოქსიდების 

აღდგენას ბორის კარბიდამდე. 16000C ზევით ადგილი აქვს ვოლფრამის სრულ ბორირებას W2B5-მდე 

და მიიღება ახალი სენდვიჩური კომპოზიტი B4C/W2B5. SPS მეთოდის გამოყენებით შესაძლებელი ორ 

კომპონენტიანი სენდვიჩებიდან მრავალფენიანი სენდვიჩური აღნაგობის კომპოზიციური მასალების 

მიღება (B4C/W/B4C/W,  W/B4C/W/B4C და სხვ). https://www.researchgate.net/publication/363486905_Prepa-

ration_of_sandwich-like_B4CW_neutron-shield_materials 
42. A.Mikeladze, O.Tsagareishvili, L.Chkhartishvili, R.Chedia, N.Jalabadze. Heightening of WC–Co composite 

matrix hardness by introducing B4C–(Ti,Zr)B2 eutectic additives. Ibidem, p. 67. WC–Co კომპოზიტური 

მატრიცის სიმტკიცის ამაღლება B4C–(Ti,Zr)B2 ევტექტიკური დანამატებით - სალი კომპოზიტები 

ვოლფრამის კარბიდი-კობალტის (WC-Co)ფუძეზე  ფართოდ გამოიყენებიან მრეწველობაში, თუმცა 

ისინი  ხასიათდებიან დაბალი დარტყმითი სიბლანტით. ამ ნაკლის აღმოსაფხვრელად 

შემოთავაზებულია სხვადასხვა ტექნოლოგიები:  ნანოკრისტალური სტრუქტურის შექმნა WC/WC, 

Co/Co  და WC/Co ფაზების მარცვლების საზღვრებს შორის ან მაღალსიჩქარიანი ელექტრონ-სხივური 

შეცხობის ტექნიკა, რომელიც ახდენს დაძაბულობის სრულ კონტროლს  კომპოზიტის წარმოებისას. 

ნაშრომში შემოთავაზებულია WC–Co მატრიცის ნაწილაკების დისპერსიულობის გაზრდის მეთოდი 

ბორის კარბიდი–მეტალის  დიბორიდის [B4C–(Ti,Zr)B2] ევტექტიკური დანამატების მეშვეობით. 

აღნიშნული მიდგომა მსგავსია ჩვენს მიერ ადრე შემუშავებული თხევადი კაზმიდან ბორის კარბიდის 

მულტიკომპონენტური კერამიკების მიღების მეთოდისა, რომელიც ემსახურებოდა საპირისპირო 

ამოცანის გადაჭრას: WC–Co-ით დოპირებული B4C–(Ti,Zr)B2 მატრიცის კომპოზიტების მიღებას. 

მატრიცად გამოიყენებულია  კომერციულად ხელმისაწვდომი სტანდარტული კომპოზიტის WC–

8%Co და სპეციალურად სინთეზირებული WC–20%Co ფხვნილები. ისინი დოპირებული იქნა  3–10% 

B4C–(Ti,Zr)B2-ით.  დიბორიდები  მოქმედებს როგორც მარცვლების ზრდის ინჰიბიტორი სხვა 

კომპონენტისთვის, კერძოდ ბორის კარბიდისთვის. შეცხობისას ადგილი აქვს ვოლფრამის ბორიდის 

(W2B5) წარმოქმნას, რომელიც ხელსუწყობს ფხვნილების კონსოლიდაციას  1450°C-ზე (15 წთ). 

მიღებული კომპოზიტები ავლენენ  WC–Co-სთვის დამახასიათებელ მაღალ სიმტკიცეს. 

https://www.researchgate.net/publication/363486905_Preparation_of_sandwich-like_B4CW_neutron-

shield_materials 
43. L.G.Eprikashvili, G.P.Tsintskaladze, T.N.Kordzakhia, M.G.Zautashvili, N.V.Pirtskhalava, M.A.Dzagania, 

T.M.Sharashenidze. Effect of acid modification of natural zeolites on the adsorption of some pharmaceutical 

pollutants. In: Ukrainian Conference with International participation "Chemistry, physics and technology of 
surface" and workshop “Microwaves and nanoparticles for real-time detection of human pathogens”- 

(multinational research NATO SPS project G5798 «A novel nanoparticle based real-time sensor for B. anthracis 
and M.tuberculosis») 19-20 October, 2022, Kyiv, p. 53. – ბუნებრივი ცეოლითების მჟავური 

მოდიფიცირების გავლენა ზოგიერთი ფარმპოლუტანტის ადსორბციაზე.  

44. Ts.S. Gabelia, O.G. Lomtadze, K.G. Ebralidze, N.I. Shalvashvili. Organophilization clay mineral by means of 

carbohydrates. Ibidem, p. 59. –  თიხის მინერალის ორგანოფილიზაცია ნახშირწყლების საშუალებით. 

45. O.G. Lomtadze, E.Sh. Salukvadze, L.K. Japaridze, N.A. Osipova, T.K. Kvernadze. Carbonization of natural 

mineral diatomite. Ibidem, p. 115.– ბუნებრივი მინერალ დიატომიტის კარბონიზაცია.  

46. I.Rubashvili, M.Zautashvili, T.Kordzakhia Investigation of adsorption process of fluoroquinolone antibiotic – 
levofloxacin for its removal from wastewaters using natural clinoptilolite. Ibidem, p. 151. – ფტორქინოლონური 

ანტიბიოტიკის - ლევოფლოქსაცინის ადსორბციული პროცესის შესწავლა ჩამდინარე წყლებიდან 

ბუნებრივი კლინოპტილოლიტის გამოყენებით. 
47. G.P.Tsintskaladze, T.M.Sharashenidze, L.G.Eprikashvili, M.G.Zautashvili, T.N.Kordzakhia, M.A.Dzagania. Study 

of the structure of phosphorus-containing zeolite anionic nanoporous materials. Ibidem, p. 174. – 
ფოსფორშემცველი ცეოლითური ანიონური ნანოფოროვანი მასალების სტრუქტურების  კვლევა.    

https://www.researchgate.net/publication/363486905_Preparation_of_sandwich-like_B4CW_neutron-shield_materials
https://www.researchgate.net/publication/363486905_Preparation_of_sandwich-like_B4CW_neutron-shield_materials
https://www.researchgate.net/publication/363486905_Preparation_of_sandwich-like_B4CW_neutron-shield_materials
https://www.researchgate.net/publication/363486905_Preparation_of_sandwich-like_B4CW_neutron-shield_materials
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48. V.G.Tsitsishvili, N.M.Dolaberidze, N.A.Mirdzveli, M.O.Nijaradze, Z.S.Amiridze, B.T.Khutsishvili. Bactericidal  

metal-containing zeolites. Ibidem, p. 175. ბაქტერიციდული ლითონ-შემცველი ცეოლითები 

https://www.researchgate.net/publication/366544457_Bactericidal_metal-containing_zeolites  
49. N.B.Zhorzholiani, K.D.Amirkhanashvili, V.G.Tsitsishvili, L.I.Khmaladze.  Antibacterial tests of Zn(II) complexes 

containing anesthetics. Ibidem, p. 190. – ანესთეტიკების შემცველი თუთია(II)-ის კომპლექსების 

ანტიბაქტერიული ტესტირება. 
https://www.researchgate.net/publication/366544821_Antibacterial_tests_of_ZnII_complexes_containing_ane

sthetics  
50. Z.Molodinashvili, M.Kopaleishvili, T.Gabunia, T.Shatakishvili. Production, investigation and usage of new ultra 

light polymeric compositions with wide range of properties to reduce the environmental stress caused by pollution 
with petroleum and petroleum products. In: The European Academy of Sciences & Research, International 
Scientific-Practical Conference. Proceedings of the Scholarly abstracts, 2022, p. 5-6. ნავთობის ახალი 

სორბენტები გარემოს დაბინძურების შესამცირებლად.  
51. Z.Molodinashvili, M.Kopaleishvili, T.Gabunia, T.Shatakishvili. Obtaining of new materials using natural sorbents. 

Ibidem, 2022, p. 7-8. ბუნებრივი სორბენტების საფუძველზე ახალი მასალების მიღება.  
52. K.G.Ebralidze, N.T.Khetsuriani, E.N.Topuia, I.J.Mchedlishvili, K.J.Karchkhadze. Study of photochemical 

oxidation of petroleum and petroleum products. In: Book of Abstracts. XII International Mass Spectrometry 
Conference on Petrochemistry, Environmental and Food Chemistry. Petromass 2022, p. 39. ნავთობისა და 

ნავთობპროდუქტების ფოტოქიმიური ჟანგვის კვლევა. 
53. V.G.Tsitsishvili, N.T.Khetsuriani, E.N.Topuria, I.J.Mchedlishvili, K.G.Ebralidze. High molecular heterocyclic 

aromatic hydrocarbons in Georgian petroleum. Ibidem, p. 40. მაღალმოლეკულური ჰეტეროციკლური 

არომატული ნახშირწყალბდები.  
https://www.researchgate.net/publication/365775611_HIGH_MOLECULAR_HETEROCYCLIC_AROMATIC_H
YDROCARBONS 

54. N.T.Khetsuriani, K.J.Karchkhadze, V.G.Tsitsishvili. Improving storage time and technical specifications of 
biodiesel. Ibidem, p. 41. ბიოდიზელის შენახვის ხანგრძლივობისა და ტექნიკური მახასიათებლების 

გაუმჯობესება. 

https://www.researchgate.net/publication/365199125_IMPROVING_STORAGE_TIME_AND_TECHNICAL_S

PECIFICATIONS_OF_BIODIESEL_XII_International_Mass_Spectrometry_Conference_on_Petrochemistry_E

nvironmental_and_Food_Chemistry  
55. K.Ebralidze, O.Lomtadze, N.Shalvashvili1, N.Karkashadze. Environmentally secure acaricidal composition. In: 

5th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2022), 
Proceeding book, p. 25. ეკოლოგიურად უსაფრთხო აკარიციდული კომპოზიცია.  

  

 
1 N.Shslvashvili in original. 

https://www.researchgate.net/publication/366544457_Bactericidal_metal-containing_zeolites
https://www.researchgate.net/publication/366544821_Antibacterial_tests_of_ZnII_complexes_containing_anesthetics
https://www.researchgate.net/publication/366544821_Antibacterial_tests_of_ZnII_complexes_containing_anesthetics
https://www.researchgate.net/publication/365775611_HIGH_MOLECULAR_HETEROCYCLIC_AROMATIC_HYDROCARBONS
https://www.researchgate.net/publication/365775611_HIGH_MOLECULAR_HETEROCYCLIC_AROMATIC_HYDROCARBONS
https://www.researchgate.net/publication/365199125_IMPROVING_STORAGE_TIME_AND_TECHNICAL_SPECIFICATIONS_OF_BIODIESEL_XII_International_Mass_Spectrometry_Conference_on_Petrochemistry_Environmental_and_Food_Chemistry
https://www.researchgate.net/publication/365199125_IMPROVING_STORAGE_TIME_AND_TECHNICAL_SPECIFICATIONS_OF_BIODIESEL_XII_International_Mass_Spectrometry_Conference_on_Petrochemistry_Environmental_and_Food_Chemistry
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8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა 

 
2022 წელს ინსტიტუტის თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს ერთ ადგილობრივ კონფერენციაში 

სამეცნიერო ტერმინოლოგიის შესახებ და 16 საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმში, მათ შორის 1 

ჩატარდა საქართველოში, 15 - საზღვარგარეთ; სამეცნიერო ფორუმების პროგრამებში სულ შეტანილი 

იყო 40 მოხსენება, გაკეთდა 6 ზეპირი (3 საქართველოში და 3 საზღვარგარეთ) მოხსენება და 26 

პრეზენტაცია ონლაინ რეჟიმში, გამოქვეყნებულია 37 სტატია/თეზისი (3 საქართველოში და 34 

საზღვარგარეთ) ჩატარებული კონფერენციების მასალებში.   
 

8.1. საქართველოში 
ფორუმი (ორიგინალური დასახელება), მისი ჩატარების დრო და ადგილი: მომხსენებელი/მომხსენებლები 

(ინსტიტუტის თანამშრომელთა გვარები ხაზგასმულია) - მოხსენებ(ებ)ის სათაური, DOI.   

 
1. მე–8 საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „სამთო საქმისა და გეოლოგიის 

განვითარება ეკონომიკის აღორძინების წინაპირობაა“ (8th International scientific-practical conference 
"Mining and geology development of the economy it is a prerequisite for revival"), 20-21.10.2021, თბილისი, 2 

მოხსენება:  
• 1). M.Dzagania, N.Pirtskhalava, M.Zautashvili, L.Eprikashvili, T.Kordzakhia, G.Tsintskaladze. Prospects of 

using Georgia’s natural raw material – brown coal in agriculture to improve the fertility of degraded soils. 
https://www.researchgate.net/publication/365097905;   

• 2). G.Tsintskaladze, R.Skhvitaridze, T.Sharashenidze, M.Zautashvili, V.Gabunia, G.Beridze, I.Javakhishvili. 
Pumice  stone from the Javakheti region of Georgia and possibilities of its use in high-performance building 
materials. https://www.researchgate.net/publication/364736794;    

2. III საერთაშორისო კონფერენცია „სამეცნიერო ტერმინოლოგია“, 07-09.12.2022, თბილისი, 1 მოხსენება:  

ც.რამიშვილი, ვ.ციციშვილი - ნანომეცნიერებასა და ნანოტექნოლოგიაში ქართული 

ტერმინოლოგიური ლექსიკონის შექმნის შესახებ - მოხსენებაში განხილულია ნანომეცნიერებასა 

(ნანოქიმია, ნანოფიზიკა) და ნანოტექნოლოგიაში ქართული ტერმინოლოგიური   ლექსიკონის 

შექმნის პროექტი. აღნიშნულია, რომ მეცნიერების ეს დარგები წარმატებით ვითარდება აშშ, იაპონიასა 

და ევროპის მოწინავე ქვეყნებში უკვე რამდენიმე ათეული წელია. ნანომეცნიერება და 

ნანოტექნოლოგია დისციპლინათშორისი დარგებია, რაც უცილობლად საჭიროებს ერთიანი 

ტერმინოლოგიური ბაზის შექმნას. ეს ფაქტობრივად არის სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებისთვის 

(ფიზიკოსები, ქიმიკოსები, ბიოლოგები, მექანიკოსები, მასალათმცოდნეები), რომლებიც ქმნიან 

ნანომეცნიერებასა და ნანოტექნოლოგიებს, საკომუნიკაციო ენა; გარდა ამისა, საერთაშორისო 

სტანდარტების შესაბამისი ცნებები და განმარტებები განაპირობებს მათ უნიფიცირებულ გაგებას და 

თავიდან აგვაცილებს მცდარ, ორაზროვან ინტერპრეტაციებს. ეს ენა შექმნილია მოწინავე ქვეყნებში 

და ჩვენ ის გასაგები უნდა გავხადოთ  ადეკვატური ტერმინებით ჩვენს მშობლიურ ენაზე. პროექტის 

თანახმად, ლექსიკონი იქნება ინგლისურ-გერმანულ-რუსულ-ქართული, ილუსტრირებული და 

განმარტებებით ქართულ ენაზე; მისი მოცულობა, განსაზღვრული სიტყვებით, სიტყვათა 

კომბინაციებით და ტერმინებით, თითოეულ ენაზე იქნება 4 ათასამდე; ლექსიკონი იქნება უფასოდ 

ხელმისაწვდომი, მისი ინტერაქტიური ელექტრონული ვერსია განთავსდება თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე. https://ice.ge/of/?p=5581  

 

8. 2. უცხოეთში 
ფორუმი (ორიგინალური დასახელება), მისი ჩატარების დრო და ადგილი: მომხსენებელი/მომხსენებლები 

(ინსტიტუტის თანამშრომელთა გვარები ხაზგასმულია) - მოხსენებ(ებ)ის სათაური და DOI 

 
3. მე-7 საერთაშორისო კონფერენცია „ეკოლოგიური და გარემოსდაცვითი ქიმია 2022“ (7th International 

Conference “Ecological and Environmental Chemistry-2022”), 03-04.03.2022, კიშინევი, მოლდავეთი, 8 

online  მოხსენება (http://eec-2022.mrda.md/): 

• I.Beshkenadze, N.Klarjeishvili, M.Gogaladze, M.Chikaidze, L.Gogua. The role of chelates in ecological 

stability of the environment  
• V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, N.Mirdzveli, M.Nijaradze, Z.Amiridze. –  Bacterıcıdal materials based on 

natural zeolıtes; 

https://www.researchgate.net/publication/365097905
https://www.researchgate.net/publication/364736794
https://ice.ge/of/?p=5581
http://eec-2022.mrda.md/
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• Eprikashvili L., Kordzakhia T., Zautashvili M., Pirtskhalava N., Dzagania M., Rubashvili I. – Sorption of 
ceftriaxone from wastewater by natural zeolites;  

• D. Ioseliani, I. Mikadze, G. Balarjishvili, N. Kalabegashvili, L. Samkharadze, N. Nonikashvili. Adsorption 

Properties of Georgian Perlite in The Process of Water Purification from Cu (II) and Fe (II) Ions; 
• N.Osipova, T.Kvernadze, N.Burkiashvili, L.Japaridze, Ts.Gabelia, E.Saluqvadze. Influence of natural 

zeolites of Georgia on the migration of toxic elements in soil- plant system;  
• O.Lomtadze, K.Ebralidze, N.Shalvashvili. Environmentally friendly pyrethroid preparation against plant 

pests;  
• L.Japaridze, Ts.Gabelia, E.Salukvadze, N.Shalvashvili, N.Osipova, T.Kvernadze. Ecologically friendly 

therapeutic and prophylactic means against plant pathogens  
• Tsintskaladze G., Kordzakhia T., Sharashenidze T., Zautashvili M., Burdjanadze M., Eprikashvili L. – 

Obtaining of anionic form nanomaterial and possibility of its use in agriculture. 
4. მე-6 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე მეცნიერება: ინოვაციები 

და პერსპექტივები“ (VI International Scientific and Practical Conference “Modern Science: Innovations and 

Prospects”), 06-08.03.2022, სტოკჰოლმი, შვედეთი, 1 ონლაინ მოხსენება: 
• I.Beshkenadze, N. Klarjeishvili, M. Gogaladze, L.Japaridze, E.Salukvadze. Synthesis and study of 

molybdenum and boron chelates. 
5. მე-8 საერთაშორისო რუსულ-ყაზახური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია (VIII International 

Russian-Kazakhstan scientific-practical conference), 28-29.04.2022, ალმატი, ყაზახეთი, 1 ონლაინ 

მოხსენება: 
•  Lomtadze O.G., Zhorzholiani N.B., Shalvashvili N.I. Environmentally friendly and low-hazard plant 

protection products. https://www.kaznu.kz/en/25415/page/ 

6. 28-ე მსოფლიო ფორუმი მოწინავე მასალების შესახებ (POLYCHAR 28, World Forum on Advanced 

Materials, Yerevan – 2022), 04-07.07.2022, ერევანი, სომხეთი, 3 ონლაინ მოხსენება:  
• M.B.Gurgenishvili, E.Sh.Gavashelidze, G.Sh.Papava, R.G.Liparteliani, N.Z.Khotenashvili,   K.R.Papava -  

Synthesis of heat- and heat-resistant aromatic polyesters based on polycyclic bisphenols of norbornanoic 

type; 

• G.Sh.Papava, K.G.Ebralidze, M.B.Gurgenishvili, I.A.Chitrekashvili, N.S.Dokhturishvili, K.T.Archvadze.  

Synthesis of aromatic polyesters based on norbornane-containing diols; 

• I.A.Chitrekashvili, N.S.Dokhturishvili, N.S.Gelashvili, G.Sh.Papava, 

Z.N.Chubinishvili,   Z.Sh.Tabukashvili. Synthesis of linear urea-formaldehyde oligomers and their use as a 

longacting nitrogen fertilizer. 
7. მე-8 საერთაშორისო სამსონოვის კონფერენცია „ცეცხლგამძლე ნაერთების მასალათმცოდნეობა“ (VIIIth 

International Samsonov conference “Materials Science of Refractory Compounds” (MSRC-2022)), 24-

27.05.2022, კიევი, უკრაინა, 1 ონლაინ მოხსენება (ნ.ბარბაქაძე):  
• Chkhartishvili, N. Barbakadze, Sh. Makatsaria, A. Mikeladze, O. Tsagareishvili, N. Jalabadze, K. 

Sarajishvili, M. Japaridze, T. Korkia, R. Chedia. Multicomponent Ceramic Composite B4C-TiB2-W2B5-Co 

Formation Process from Available Compounds By Wet Method.  
8. მე-4 სიმპოზიუმი ბიოენერგეტიკაში (4th Bioenergy Studies Symposium), 26-27.05.2022, სამსუნი, 

თურქეთი, 1 ონლაინ მოხსენება:  

• K.Karchkhadze, N.Khetsuriani.  Improving of Quality of Biodiesel Fuel Derived from Bioresearches.  
9. 21-ე საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ბორი, ბორიდები და შესაბამისი მასალები“ (21st International 

Symposium on Boron, Borides and Related Materials), 05-09.09.2022, პარიზი, საფრანგეთი, 3 ონლაინ 

მოხსენება: 
• Sh.Makatsaria, L.Chkhartishvili, M.Mirzayev, N.Barbakadze, O.Tsagareishvili, I.Jinikashvili, R.Chedia. 

Nanopowder h-BN:Fe(Fe3O4) as 10B delivery agent in BNCT; 

https://www.researchgate.net/publication/363486777_Nanopowder_hBNFeFe3O4_as_10B_delivery_agent

_in_BNCT 

• N.Gogolidze, L.Chkhartishvili, M.Mirzayev, N.Barbakadze, O.Tsagareishvili, M.Buzariashvili, O.Lekasvili, 

R.Chedia. Preparation of sandwich-like B4C/W neutron-shield materials. https://www.researchgate.net/-

publication/363486905_Preparation_of_sandwich-like_B4CW_neutron-shield_materials 

• A.Mikeladze, O.Tsagareishvili, L.Chkhartishvili, R.Chedia, N.Jalabadze. Heightening of WC–Co composite 

matrix hardness by introducing B4C–(Ti,Zr)B2 eutectic additives. https://www.researchgate.net-

/publication/363486905_Preparation_of_sandwich-like_B4CW_neutron-shield_materials 

https://www.kaznu.kz/en/25415/page/
https://www.researchgate.net/publication/363486777_Nanopowder_hBNFeFe3O4_as_10B_delivery_agent_in_BNCT
https://www.researchgate.net/publication/363486777_Nanopowder_hBNFeFe3O4_as_10B_delivery_agent_in_BNCT
https://www.researchgate.net/publication/363486905_Preparation_of_sandwich-like_B4CW_neutron-shield_materials
https://www.researchgate.net/publication/363486905_Preparation_of_sandwich-like_B4CW_neutron-shield_materials
https://www.researchgate.net/publication/363486905_Preparation_of_sandwich-like_B4CW_neutron-shield_materials
https://www.researchgate.net/publication/363486905_Preparation_of_sandwich-like_B4CW_neutron-shield_materials
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10. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თეორიული და ექსპერიმენტული ქიმიის თანამედროვე 

პრობლემები“ (International Scientific Conference "Modern Problems of Theoretical and Experimental 

Chemistry" dedicated to the 90th anniversary of honored scientist academician Rafiga Aliyeva), 29-30.09.2022, 

ბაქო, აზერბაიჯანი, კონფერენციის პროგრამაში ჩართული იყო 4 მოხსენება:  

• V.Tsitsishvili, N.Dolaberidze, N.Mirdzveli, M.Nijaradze. Preparation and application of bactericidal zeolite 

adsorbent-ion-exchangers. ბაქტერიციდული ცეოლითური ადსორბენტ-იონმიმომცვლელების 

მიღება და გამოყენება - კორონავირუსის პანდემიის პირობებში გაიზარდა ინტერესი ბიოაქტიური 

ლითონების შემცველი ანტიბაქტერიული აგენტების მიმართ, რისთვისაც ცეოლითები 

პერსპექტიული მატარებლები არიან. მყარ ფაზაში, ცეოლითის მიკროკრისტალებსა და შესაბამისი 

გარდამავალი ლითონის მარილს შორის, იონმიმოცვლის რეაქციების გამოყენებით და შემდგომი 

დისტილირებული წყლით გარეცხვით, საქართველოს ადგილმდებარეობის ბუნებრივი 

ცეოლითების ანალციმის, ფილიპსიტის და ჰეილანდიტის საფუძველზე მიღებულია ვერცხლის, 

სპილენძის და თუთიის შემცველი მიკროფოროვანი მასალები. ამ გზით სინთეზირებული 

ადსორბენტ-იონმიმომცვლელები დახასიათებულია  ქიმიური შედგენილობის, რენტგენის 

ენერგოდისპერსიული სპექტრების, ფხვნილის რენტგენოგრამების, ფურიეს ინფრაწითელი 

სპექტრების და აზოტის დაბალტემპერატურული  ადსორბცია-დესორბციის  იზოთერმების  

საფუძველზე. მიღებული მასალები ინარჩუნებენ ცეოლითის კრისტალურ სტრუქტურას და 

შეიცავენ შესაბამისად 130-230 მგ/გ ვერცხლს, 65-72 მგ/გრ სპილენძს და 58-86 მგ/გ თუთიას, რაც 

შედარებულია მოდიფიცირებული სინთეზური A ტიპის ცეოლითის მაჩვენებლებთან, რომელიც 

შეიცავს 380 მგ/გ ვერცხლს, 150 მგ/გ სპილენძს და 150 მგ/გ თუთიას. მიღებული ლითონის 

შემცველი მასალები ავლენს ბაქტერიოსტატიკურ აქტივობას გრამუარყოფითი ბაქტერიის 

Escherichia coli-ს, გრამდადებითი ბაქტერიების Staphylococcus aureus და Bacillus subtilis, სოკოს 

პათოგენური საფუარის Candida albicans და სოკო Aspergilus niger მიმართ. ბუნებრივი 

ცეოლითები, რომლებიც გამდიდრებულია ბიოლითონებით ავლენენ სინერგიზმის ეფექტს; მათ 

ნარევებს აქვთ უფრო მაღალი ბაქტერიოსტატიკური აქტივობა. ნაჩვენებია, რომ სპილენძისა და 

თუთიის ფორმების ნარევებს აქვთ უფრო მაღალი აქტივობა, ვიდრე ვერცხლის შემცველ ფორმას, 

რაც ძალიან მნიშვნელოვანია პრაქტიკული თვალსაზრისით ძვირადღირებული ვერცხლის იაფი 

სპილენძითა და თუთიით ჩანაცვლებისათვის. დადგენილია, რომ ლითონის შემცველი 

ცეოლითების ბაქტერიოსტატიკური აქტივობა განისაზღვრება არა მხოლოდ და არა იმდენად 

თხევად გარემოში გამოთავისუფლებული ბიოაქტიური ლითონების იონებით, არამედ 

ცეოლითის მატრიცის ტიპითაც, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მიკროორგანიზმების 

ზრდის ინჰიბირებაში. იონმიმოცვლის შედარებით დაბალი ტევადობის მიუხედავად, 

ჰელანდიტი აღმოჩნდა საკმაოდ ეფექტური მატრიცა ბიოაქტიური ლითონებისთვის. 

• K.Ebralidze, N.Khetsuriani, E.Topuria, I.Mchedlishvili, K.Karchkhadze. Biofuel from Georgian Secondary 

Raw Materials. ბიოსაწვავების მიღება საქართველოს მეორადი ნედლეულის საფუძველზე - 

წარმოდგენილი კვლევის მიზანი იყო  ბრიკეტული საწვავის დამზადება საქართველოს 

ტერიტორიაზე არსებული სხვადასხვა ნახშირბადშემცველი ნედლი მასალების ნარჩენების 

საფუძველზე და სხვადახვა ადგილობრივი  შემკვრელი მასალების, წვის აქტივატორების და 

მოდიფიკატორების გამოყენებით. შესწავლილი იყო ასეთი წვადი მასალების შესაძლო წყაროების 

ადგილმდებარეობა და ყურადღება გაჩერდა ნახშირის ნაყარ გროვებზე და ხის ნახერხზე.მეორადი 

ნახშირბადშემცველი ნარჩენების საფუძველზე დამზადდა ერთი ბიო- და ოთხი ნახშირის 

შემცველი ბრიკეტი.  შესწავლილი იყო მიღებული ნიმუშების ფიზიკური, ქიმიური და ტექნიკური 

მახასიათებლები. მიღებული ნიმუშები შეესაბამებოდა სტანდარტის მოთხოვნებს ეკონომიური და 

ეკოლოგიური თვალსაზრისით. მათი გამოყენება შესაძლებელია დამატებითი თბური ენერგიის 

მისაღებად, რაც უზრუნველყოფს ტრადიციული ენერგორესურსების დაზოგვას და ხელს 

შეუწყობს საქართველოში ბრიკეტული საწვავის წარმოების განვითარებას.  

• 3). N.Khetsuriani, E.Topuria, I.Mchedlishvili, M.Chkhaidze. Nitrogen-Containing Compounds in Supsa 

Petroleum of Georgia. აზოტშემცველი ნაერთები საქრთველოს სუფსის  ნავთობიდან - ნავთობის 

მაღალმდუღარე არომატული ნახშირწყალბადების შემადგენლობის შესწავლა ძალზე 

მნიშვნელოვანია მისი გამოყენებისა და ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრისთვის. ნავთობიდან  

გამოყოფილ იქნა  ლუმინესცირებადი თეთრი და ყვითელი კრისტალური ნაერთები. გარდა ამისა, 

მიღებული იყო არალუმინესცირებადი წითელი კრისტალები. შესწავლილი იყო ნორიოს 

(არომატული), მირზაანის (პარაფინული) და სუფსის (ფისოვანი)  ნავთობები. 

ფლუორესცირებადი კრისტალური კომპონენტების ცალკეული კომპოზიციები შესწავლილი იყო 
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GC-MS, GC და MS მეთოდებით. მონაცემთა ანალიზისთვის გამოყენებული იქნა მასის 

დეკონვოლუციისა და იდენტიფიკაციის ავტომატური სისტემა (AMDIS).  იდენტიფიცირებულია 

ფენანტრენები, ანტრაცენები, ფლუორენები, ნაფტალინები და ბიფენილები, იზომერული 

მეთილინდენები და დიმეთილნაფტალინები, აცენაფტენი, ანტრაცენები, ფენანტრენები, 

ტერპენილები და მათი წარმოებულები და ჰიდროგენიზირებული ანალოგები. ყველაზე დიდი 

რაოდენობით წითელი კრისტალები გამოყოფილი იყო სუფსის  ნავთობის მაღალმდუღარე  300-

500°C და 500-525°C ფრაქციებიდან. საქართველოს ნავთობებში პირველად იდენტიფიცირებულია  

მაღალმოლეკულური პოლიციკლური არომატული ნახშირწყალბადების გოგირდ-  და 

აზოტშემცველი ჰეტეროანალოგები.  

• N.Zhorzholiani, K.Amirkhanashvili, L.Khmaladze. Tetra-thiocyanate complexes of aethazolum. 

ეთაზოლუმის ტეტრა-თიოციანატური კომპლექსები.  

• N.Zhorzholiani, K.Amirkhanashvili, L.Khmaladze. Spectrophotometric study of complex formation in the 

system Me-Lid-HCl-NCS–. სისტემაში Me-Lid-HCl-NCS– კომპლექსწარმოქმნის სპექტრომეტრული 

კვლევა.  

11. უკრაინის კონფერენცია საერთაშორისო მონაწილეობით "ზედაპირის ქიმია, ფიზიკა და ტექნოლოგია" 

(Ukrainian Conference with International participation "Chemistry, physics and technology of surface" and 

workshop “Microwaves and nanoparticles for real-time detection of human pathogens” (multinational research 

NATO SPS project G5798 «A novel nanoparticle based real-time sensor for B. anthracis and M. Tuberculosis»), 

19-20.10.2022, კიევი, უკრაინა, 7 online მოხსენება:    

• 1). L.G.Eprikashvili, G.P.Tsintskaladze, T.N.Kordzakhia, M.G.Zautashvili, N.V.Pirtskhalava, M.A.Dzagania, 
T.M.Sharashenidze. Effect of acid modification of natural zeolites on the adsorption of some pharmaceutical 
pollutants;  

• 2). Ts.S. Gabelia, O.G. Lomtadze, K.G. Ebralidze, N.I. Shalvashvili. Organophilization clay mineral by means 
of carbohydrates;  

• 3). O.G. Lomtadze, E.Sh. Salukvadze, L.K. Japaridze, N.A. Osipova, T.K. Kvernadze. Carbonization of 
natural mineral diatomite;  

• 4). I.Rubashvili, M.Zautashvili, T.Kordzakhia. Investigation of adsorption process of fluoroquinolone 
antibiotic – levofloxacin for its removal from wastewaters using natural clinoptilolite; 

• 5). G.P.Tsintskaladze, T.M.Sharashenidze, L.G.Eprikashvili, M.G.Zautashvili, T.N.Kordzakhia, 
M.A.Dzagania. Study of the structure of phosphorus-containing zeolite anionic nanoporous materials; 

• 6). V.G.Tsitsishvili, N.M.Dolaberidze, N.A.Mirdzveli, M.O.Nijaradze, Z.S.Amiridze, B.T.Khutsishvili. 
Bactericidal metal-containing zeolites; 

• 7). N.B.Zhorzholiani, K.D.Amirkhanashvili, V.G.Tsitsishvili, L.I.Khmaladze.  Antibacterial tests of Zn(II) 
complexes containing anesthetics. 

12. მე-12 საერთაშორისო მას-სპექტრომეტრული კონფერენცია ნავთობის ქიმიაში, გარემოსდაცვით და 

კვების პროდუქტების ქიმიაში „პეტრომას 2022“ (XII International Mass Spectrometry Conference on 
Petrochemistry, Environmental and Food Chemistry, Petromass 2022), 16-23.10.2022, კრეტა, საბერძნეთი, 3 

ზეპირი მოხსენება:   
• K.G.Ebralidze, N.T.Khetsuriani, E.N.Topuria, I.J.Mchedlishvili, K.J.Karchkhadze. Study of photochemical 

oxidation of petroleum and petroleum products  
• V.G.Tsitsishvili, N.T.Khetsuriani, E.N.Topuria, I.J.Mchedlishvili, K.G.Ebralidze. High molecular heterocyclic 

aromatic hydrocarbons in Georgian petroleum; 
https://www.researchgate.net/publication/365775611_HIGH_MOLECULAR_HETEROCYCLIC_AROMATI
C_HYDROCARBONS 

• N.T.Khetsuriani, K.J.Karchkhadze, V.G.Tsitsishvili. Improving storage time and technical specifications of 
biodiesel. 
https://www.researchgate.net/publication/365199125_IMPROVING_STORAGE_TIME_AND_TECHNICAL
_SPECIFICATIONS_OF_BIODIESEL_XII_International_Mass_Spectrometry_Conference_on_Petrochemistr
y_Environmental_and_Food_Chemistry  

13. მე-5 საერთაშორისო ევრაზიური კონფერენცია ბიოლოგიურ და ქიმიურ მეცნიერებებში (5th  

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences EurasianBioChem 2022), 23-

25.11.2022, ანკარა, თურქეთი, 1 ონლაინ მოხსენება: 

• K.Ebralidze, O.Lomtadze, N.Shalvashvili, N.Karkashadze. Environmentally secure acaricidal composition.  

14. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია „მეცნიერული პარადიგმა 

ტექნოლოგიებისა და საზოგადოების განვითარების კონტექსტში“ (IV International Scientific and 

https://www.researchgate.net/publication/365775611_HIGH_MOLECULAR_HETEROCYCLIC_AROMATIC_HYDROCARBONS
https://www.researchgate.net/publication/365775611_HIGH_MOLECULAR_HETEROCYCLIC_AROMATIC_HYDROCARBONS
https://www.researchgate.net/publication/365199125_IMPROVING_STORAGE_TIME_AND_TECHNICAL_SPECIFICATIONS_OF_BIODIESEL_XII_International_Mass_Spectrometry_Conference_on_Petrochemistry_Environmental_and_Food_Chemistry
https://www.researchgate.net/publication/365199125_IMPROVING_STORAGE_TIME_AND_TECHNICAL_SPECIFICATIONS_OF_BIODIESEL_XII_International_Mass_Spectrometry_Conference_on_Petrochemistry_Environmental_and_Food_Chemistry
https://www.researchgate.net/publication/365199125_IMPROVING_STORAGE_TIME_AND_TECHNICAL_SPECIFICATIONS_OF_BIODIESEL_XII_International_Mass_Spectrometry_Conference_on_Petrochemistry_Environmental_and_Food_Chemistry
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Practical Conference “Scientific paradigm in the context of technologies and society development”), 16-

18.12.2022, ჟენევა, შვეიცარია, 1 ონლაინ მოხსენება:   

• Tsitsishvili V., Machaladze T., Dolaberidze N., Nijaradze M., Mirdzveli N.,  Djakipbekova N., Harutyunyan 

L. –  Dehydration and structural transformations during thermal treatment of Georgian, Kazakhstani and 

Armenian natural heulandite-clinoptilolites; 

15. მე-7 საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია „მეცნიერული პარადიგმა 

ტექნოლოგიებისა და საზოგადოების განვითარების კონტექსტში“ (VII International Scientific and 

Practical Conference “Theory and Practice of Science: Key Aspects”), 19-20.12.2022, რომი, იტალია, 1 

ონლაინ მოხსენება:  

•  Tsitsishvili V., Amirkhanashvili K. –  Application, structure, salts and complexes of lidocaine: a review. 

Part I. Application & structure; 

16. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია „მეცნიერება:განვითარება და 
მასზე მოქმედი ფაქტორები“ (I International Scientific and Practical Conference “Science: Development and 
Factors Its Influence”), 26-28.12.2022, ამსტერდამი, ნიდერლანდი, 1 ონლაინ მოხსენება: 

• [. 
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დამატებითი ინფორმაცია  
 

ინსტიტუტის სამეცნიერო-საორგანიზაციო მუშაობა და სხვა აქტივობა 

 

მონაწილეობა სხდომებში  და პრეზენტაციები.  

 
➢ ინსტიტუტის დირექტორი ქ.ებრალიძე და სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე ვ.ციციშვილი 

მონაწილეობდნენ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციების და მაღალი 

ტექნოლოგიების ცენტრის (თავმჯდომარე აკადემიის პრეზიდენტი გ.კვესიტაძე) და აკადემიის 

პრეზიდიუმთან არსებული ეკოლოგიური უსაფრთხოების კომისიის (თავმჯდომარის მოადგილე  

აკადემიკოსი ვ.ციციშვილი) მუშაობაში.  

➢ ინსტიტუტის დირექტორის ქ.ებრალიძის და მთავარი მეცნიერ თანამშრომლების მ.ციცაგის, 

გ.წინწკალაძის და რ.ჭედიას მიერ ჩატარებულია ქიმიური პროფილის სამეცნიერო-კვლევითი 

დაწესებულებების 2021 წლის ანგარიშების ექსპრტიზა და მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს 

მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების 2022 წლის 10 მაისის 

სხდომის მუშაობაში, სადაც განხილული იყო საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების ქიმიის 

დარგში მომუშავე სამეცნიერო ერთეულების 2021 წლის ანგარიშები.     

➢ ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე აკადემიკოსი ვ.ციციშვილი იყო ბაქოში 

(აზერბაიჯანი) 2022 წლის 29-30 სექტემბერს ჩატარებული საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „თეორიული და ექსპერიმენტული ქიმიის თანამედროვე პრობლემები“ 

(International Scientific Conference "Modern Problems of Theoretical and Experimental Chemistry" 

dedicated to the 90th anniversary of honored scientist academician Rafiga Aliyeva) საპროგრამო 

კომიტეტის წევრი და ონლაინ რეჟიმში ხელმძღვანელობდა ორი სექციის მუშაობას; ინსტიტუტის 

ნავთობის ქიმიის ლაბორატორიის გამგე ნ.ხეცურიანი ამავე კონფერენციაზე ონლაინ რეჟიმში 

ხელმძღვანელობდა სექციის მუშაობას.  

➢ ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე აკადემიკოსი ვ.ციციშვილი იყო კუნძულ 

კრეტაზე (საბერძნეთი) 2022 წლის 16-23 ოქტომბერს ჩატარებული მე-12 საერთაშორისო მას-

სპექტრომეტრული კონფერენციის ნავთობის ქიმიაში, გარემოსდაცვით და კვების პროდუქტების 

ქიმიაში „პეტრომას 2022“ (XII International Mass Spectrometry Conference on Petrochemistry, 

Environmental and Food Chemistry, Petromass 2022) საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი და წაიყვანა 

ერთი სხდომა.  

 

ახალგაზრდა კადრების მომზადება 
 

➢ ინსტიტუტის ნავთობის ქიმიის ლაბორატორიის მეცნიერ თანამშრომელმა მადლენა ჩხაიძემ  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის 

ინჟინერიის ფაკულტეტის სადისერტაციო ნაშრომების დაცვის კოლეგიის სხდომაზე 2022 წლის 

25 ივლისს  დაიცვა დისერტაცია  თემაზე: “სიმინდის ნარჩენებიდან მიღებული ბიობენზინების 

საავტომობილო საწვავად გამოყენების შესაძლებლობების გამოკვლევა“ (საგანმათლებლო 

პროგრამა „ტრანსპორტი“ შიფრი 0716). ხელმძღვანელები:  პროფესორი გიორგი აბრამიშვილი, 

პროფესორი ნათელა ხეცურიანი; სადოქტორო ნაშრომი შესრულებულია საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო სისტემების და ლოგისტიკის აკადემიური 

დეპარტამენტის და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური 

და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტში. 
➢ 2022 წელს სასწავლო–კვლევითი სამეცნიერო ცენტრის მიერ მოვლინებულმა 6 დოქტორანტმა, 

სადოქტორო სამუშაოების შესასრულებლად, გაიარა სასწავლო კურსი ი.წ. სპექტროსკოპიულ, 

რენტგენულ-დიფრაქტომეტრულ და მაღალეფექტურ სითხურ ქრომატოგრაფიაში. ჩატარდა მათ 

მიერ წარმოდგენილი 32 ნიმუშის ანალიზი  ზემოთ აღნიშნული მეთოდებით. 
➢ 2022 წლის 4 ნოემბრიდან 28.01.2023–ის ჩათვლით ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური 

ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის 7 ბაკალავრს მაღალეფექტურ სითხურ 

ქრომატოგრაფიაში უტარდება საწარმოო პრაქტიკა.  
  



  
ანგარიშის ფორმა №1

(სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებისა და უნივერსიტეტთან არსებული 
დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებისთვის)

2022 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

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

თსუ ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი:
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 
მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. პროექტი I

ექსტრაკორპორული გულ-ფილტვის რეანიმაციისა და მულტიორგანული 
პერფუზიული კონსერვაციის უწყვეტი მოდელის ეფექტურობის დადასტურება 
(წინაკლინიკური კვლევა). 
პროექტის სამეცნიერო მიმართულება: კარდიოლოგია, გადაუდებელი თერაპია, 
ტრანსპლანტოლოგია, ორგანოთა პრეზერვაცია. 
პროექტის დაწყების წელი - 2018; დასრულების წელი 2022.

2. პროექტი II
„ბოლომდე ღირსეული სიცოცხლე“ – მოხუცთა სოციალური, სამედიცინო, ეთიკური 
პრობლემების იდენტიფიკაცია და რეკომენდაციების შემუშავება გერიატრიული 
პალიატიური მზრუნველობის ეროვნული პროგრამისათვის ფარგლებში. 
პროექტის სამეცნიერო მიმართულება: მედიცინა, გერონტოლოგია და პალიატიური 
მზრუნველობა. 
პროექტის დაწყების წელი - 2018; დასრულების წელი 2022.

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. პროექტი I

ნოდარ ხოდელი, მთავარი  მეცნიერი თანამშრომელი - პროექტის ხელმძღვანელი
ზურაბ ჩხაიძე, მთავარი  მეცნიერი თანამშრომელი - პროექტის კოორდინატორი
დიმიტრი კორძაია, მთავარი  მეცნიერი თანამშრომელი - პროექტის ექსპერიმენტული 
ნაწილის ხელმძღვანელი
ლიანა გოგიაშვილი, მთავარი  მეცნიერი თანამშრომელი -  პროექტის  
პათომორფოლოგიური ნაწილის  ხელმძღვანელი
ნოდარ ჭიჭინაძე, მთავარი  მეცნიერი თანამშრომელი - პროექტის კონსულტანტი 
ექსპერიმენტულ ნაწილში
ზურაბ ცაგარელი, მთავარი  მეცნიერი თანამშრომელი - პროექტის კონსულტანტი 
პათომორფოლოგიურ ნაწილში
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ექსპერიმენტული ჯგუფის წევრები:
1. მანანა კაკაბაძე - მთავარი  მეცნიერი თანამშრომელი, 
2. ციური სუმბაძე - მთავარი  მეცნიერი თანამშრომელი, 
3. სოფიო გვიდანი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, 
4. ლევან მეტრეველი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, 
5. მთვარისა კორძაია - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, 
6. მარიამ კაკაბაძე - - მეცნიერი თანამშრომელი, 
7. ია კირვალიძე - მეცნიერი თანამშრომელი, 
8. ქეთი ცომაია - მეცნიერი თანამშრომელი, 
9. ინგა სიხარულიძე - მეცნიერი თანამშრომელი: 

პათომორფოლოგიური ჯგუფის წევრები:
1. მიხეილ ჯანგავაძე, მთავარი  მეცნიერი თანამშრომელი, 
2. თამარა მაჭავარიანი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, 
3. მაია მჭედლიშვილი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, 
4. მანანა დგებუაძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, 
5. ეკატერინე მელიქაძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, 
6. ელენე ნიკობაძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, 
7. ნანა გოიშვილი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, 
8. თინათინ კვაჭაძე - მეცნიერი თანამშრომელი, 
9. ქეთევან ჯანდიერი - მეცნიერი თანამშრომელი, 
10. თამუნა გვიანიშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი:

დამხმარე პერსონალი ექსპერიმენტულ ნაწილში: 
1. მზევინარ გიგაური - ლაბორანტი, 
2. მარინა სვანიძე - ლაბორანტი, 
3. დარეჯან ბერძენიშვილი - ლაბორანტი, 
4. მაჩიტიძე ნინო-  ლაბორანტი; 

 დამხმარე პერსონალი პათომორფოლოგიურ ნაწილში
1. მაკა ავალიშვილი - ლაბორანტი, 
2. ლორია ციალა - ლაბორანტი, 
3. მენაბდიშვილი მედეა - ლაბორანტი, 
4. ლუდმილა გონჩაროვა - ლაბორანტი;

პროექტის ტექნიკური უზრუნველყოფა:
1. მანანა კაკაბაძე - ინსტიტუტის დირექტორი
2. გიორგი ფიჩხაია - დირექტორის მოადგილე
3. ლევან მეტრეველი - დირექტორის მოადგილე სამეურნეო დარგში
4. მაყვალა წილოსანი - ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების განყოფილების 

ხელმძღვანელი
5. დავით მამამთავრიშვილი - სამეურნეო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი
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6. თინათინ ასათიანი - საინფორმაციო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი 
(უცხოეთთან ურთიერთობა)

7. ლიკა სვანაძე - სამედიცინო ინფორმატიკის უფროსი სპეციალისტი
8. თამარ სონღულაშვილი - სპეციალისტი (საწყობი)
9. გიორგი სტურუა - კონსულტანტი  კომპიუტერების პროგრამული 

უზრუნველყოფის დარგში
10. ლალი ხასაია - სპეციალისტი (ცხოველთა მომვლელი)

2.  პროექტი II

სიმონ დალაქიშვილი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - პროექტის ხელმძღვანელი
ელენე ჯანბერიძე,  მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - პროექტის ხელმძღვანელი

მკვლევართა ჯგუფი:
1. ნანა ბაკურაძე, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, 
2. მარინე ღუღუნიშვილი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, 
3. ია ხახუტაიშვილი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, 
4. რუსუდან ჯოჯუა, მეცნიერი თანამშრომელი, 
5. ნანა წიქორიძე, მეცნიერი თანამშრომელი, 
6. მარინე ერემაშვილი, მეცნიერი თანამშრომელი, 
7. ზანდა ბედინაშვილი, მეცნიერი თანამშრომელი, 
8. ზურაბ ბუკია, მეცნიერი თანამშრომელი,
9. თამარ ლეკაშვილი - მკვლებარი;

დამხმარე პერსონალი: 
10. ნოდარ დავითური - ლაბორანტი,
11. სარქის მარქარიანი - ლაბორანტი.

პროექტის ტექნიკური უზრუნველყოფა:
1. მანანა კაკაბაძე - ინსტიტუტის დირექტორი
2. გიორგი ფიჩხაია - დირექტორის მოადგილე
3. ლევან მეტრეველი - დირექტორის მოადგილე სამეურნეო დარგში
4. მაყვალა წილოსანი - ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების განყოფილების 

ხელმძღვანელი
5. დავით მამამთავრიშვილი - სამეურნეო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი
6. თინათინ ასათიანი - საინფორმაციო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი 

(უცხოეთთან ურთიერთობა)
7. გიორგი სტურუა - კონსულტანტი  კომპიუტერების პროგრამული 

უზრუნველყოფის დარგში

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების 
შესრულების შედეგები 
2.1. 



4

1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. პროექტი I 

ექსტრაკორპორული გულ-ფილტვის რეანიმაციისა და მულტიორგანული 
პერფუზიული კონსერვაციის უწყვეტი მოდელის ეფექტურობის დადასტურება 
(წინაკლინიკური კვლევა). 
პროექტის სამეცნიერო მიმართულება: კარდიოლოგია, გადაუდებელი თერაპია, 
ტრანსპლანტოლოგია, ორგანოთა პრეზერვაცია. 
პროექტის დაწყების წელი - 2018; დასრულების წელი 2022.

2. პროექტი II

„ბოლომდე ღირსეული სიცოცხლე“ – მოხუცთა სოციალური, სამედიცინო, ეთიკური 
პრობლემების იდენტიფიკაცია და რეკომენდაციების შემუშავება გერიატრიული 
პალიატიური მზრუნველობის ეროვნული პროგრამისათვის ფარგლებში. 
პროექტის სამეცნიერო მიმართულება: მედიცინა, გერონტოლოგია და პალიატიური 
მზრუნველობა. 
პროექტის დაწყების წელი - 2018; დასრულების წელი 2022.

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1.  პროექტი I

ნოდარ ხოდელი, მთავარი  მეცნიერი თანამშრომელი - პროექტის ხელმძღვანელი
ზურაბ ჩხაიძე, მთავარი  მეცნიერი თანამშრომელი - პროექტის კოორდინატორი
დიმიტრი კორძაია, მთავარი  მეცნიერი თანამშრომელი - პროექტის ექსპერიმენტული 
ნაწილის ხელმძღვანელი
ლიანა გოგიაშვილი, მთავარი  მეცნიერი თანამშრომელი -  პროექტის  
პათომორფოლოგიური ნაწილის  ხელმძღვანელი
ნოდარ ჭიჭინაძე, მთავარი  მეცნიერი თანამშრომელი - პროექტის კონსულტანტი 
ექსპერიმენტულ ნაწილში
ზურაბ ცაგარელი, მთავარი  მეცნიერი თანამშრომელი - პროექტის კონსულტანტი 
პათომორფოლოგიურ ნაწილში

ექსპერიმენტული ჯგუფის წევრები:
1. მანანა კაკაბაძე - მთავარი  მეცნიერი თანამშრომელი, 
2. ციური სუმბაძე - მთავარი  მეცნიერი თანამშრომელი, 
3. სოფიო გვიდანი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, 
4. ლევან მეტრეველი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, 
5. მთვარისა კორძაია - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, 
6. მარიამ კაკაბაძე - - მეცნიერი თანამშრომელი, 
7. ია კირვალიძე - მეცნიერი თანამშრომელი, 
8. ქეთი ცომაია - მეცნიერი თანამშრომელი, 
9. ინგა სიხარულიძე - მეცნიერი თანამშრომელი: 

პათომორფოლოგიური ჯგუფის წევრები:
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1. მიხეილ ჯანგავაძე, მთავარი  მეცნიერი თანამშრომელი, 
2. თამარა მაჭავარიანი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, 
3. მაია მჭედლიშვილი - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, 
4. მანანა დგებუაძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, 
5. ეკატერინე მელიქაძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, 
6. ელენე ნიკობაძე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, 
7. ნანა გოიშვილი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, 
8. თინათინ კვაჭაძე - მეცნიერი თანამშრომელი, 
9. ქეთევან ჯანდიერი - მეცნიერი თანამშრომელი, 
10. თამუნა გვიანიშვილი - მეცნიერი თანამშრომელი:

დამხმარე პერსონალი ექსპერიმენტულ ნაწილში: 
1. მზევინარ გიგაური - ლაბორანტი, 
2. მარინა სვანიძე - ლაბორანტი, 
3. დარეჯან ბერძენიშვილი - ლაბორანტი, 
4. მაჩიტიძე ნინო-  ლაბორანტი; 

 დამხმარე პერსონალი პათომორფოლოგიურ ნაწილში
1. მაკა ავალიშვილი - ლაბორანტი, 
2. ლორია ციალა - ლაბორანტი, 
3. მენაბდიშვილი მედეა - ლაბორანტი, 
4. ლუდმილა გონჩაროვა - ლაბორანტი;

პროექტის ტექნიკური უზრუნველყოფა:
1. მაყვალა წილოსანი - ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების განყოფილების 

ხელმძღვანელი
2. დავით მამამთავრიშვილი - სამეურნეო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი
3. თინათინ ასათიანი - საინფორმაციო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი 

(უცხოეთთან ურთიერთობა)
4. ლიკა სვანაძე - სამედიცინო ინფორმატიკის უფროსი სპეციალისტი
5. თამარ სონღულაშვილი - სპეციალისტი (საწყობი)
6. გიორგი სტურუა - კონსულტანტი  კომპიუტერების პროგრამული 

უზრუნველყოფის დარგში
7. ლალი ხასაია - სპეციალისტი (ცხოველთა მომვლელი)

2.  პროექტი II
სიმონ დალაქიშვილი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - პროექტის ხელმძღვანელი
ელენე ჯანბერიძე,  მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი - პროექტის ხელმძღვანელი

მკვლევართა ჯგუფი:
1. ნანა ბაკურაძე, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, 
2. მარინე ღუღუნიშვილი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, 
3. ია ხახუტაიშვილი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, 
4. რუსუდან ჯოჯუა, მეცნიერი თანამშრომელი, 
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5. ნანა წიქორიძე, მეცნიერი თანამშრომელი, 
6. მარინე ერემაშვილი, მეცნიერი თანამშრომელი, 
7. ზანდა ბედინაშვილი, მეცნიერი თანამშრომელი, 
8. ზურაბ ბუკია, მეცნიერი თანამშრომელი,
9.  ციალა ჩიხლაძე,  მეცნიერი თანამშრომელი
10. თამარ ლეკაშვილი - მკვლებარი;

დამხმარე პერსონალი: 
1. ნოდარ დავითური - ლაბორანტი,
2. სარქის მარქარიანი - ლაბორანტი.

პროექტის ტექნიკური უზრუნველყოფა:
1. მაყვალა წილოსანი - ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების განყოფილების 

ხელმძღვანელი
2. დავით მამამთავრიშვილი - სამეურნეო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი
3. თინათინ ასათიანი - საინფორმაციო სამსახურის უფროსი სპეციალისტი 

(უცხოეთთან ურთიერთობა)
4. გიორგი სტურუა - კონსულტანტი  კომპიუტერების პროგრამული 

უზრუნველყოფის დარგში
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული 
და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. პროექტი I
თსუ ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტში მიმდინარე 

გარდამავალი 2018-2022 წლის პროექტი ითვალისწინებს ორი მნიშვნელოვან სამედიცინო 
პრობლემის -  1) გულის უეცარი გაჩერების დროს ექსტრაკორპორული გულ-ფილტვის 
რეანიმაციის (ხელოვნური გულ-ფილტვის შემოვლის გზით) და  2) რეანიმაციის 
უშედეგობისა და მყარი, შეუქცევადი ასისტოლიის განვითარების შემთხვევაში 
ხელოვნური სისტემური სისხლმიმოქცევის პროლონგირების და პაციენტის სხეულის 
ოპტიმალურ დონორად (რომლის ორგანოებიც ექვემდებარებიან პერფუზიულ 
კონსერვაციას) გადაქცევის  შერწყმას და მათი გადაჭრისადმი კომპლექსურ მიდგომას.
კერძოდ, პროექტი ითვალისწინებს ამ ორი პრობლემის რეალიზაციის შესაძლებლობის 
დადასტურებას ექსტრაკორპორული გულ-ფილტვის რეანიმაციისა და მულტიორგანული 
პერფუზიული კონსერვაციის უწყვეტი მოდელის ეფექტურობის შეფასებით 
ექსპერიმენტში.

კვლევის მიზანს წარმოადგენს:
 ცხოველებში გულის გაჩერების მოდელირება და გულ-ფილტვის 

ექსტრაკორპორული რეანიმაციის ჩატარება ზემოთ აღწერილი პორტატული 
საპერფუზიო სისტემით; 

 გულის შეუქცევადი გაჩერების (რეფრაქტერული ასისტოლია) მოდელირება 
და პორტატული საპერფუზიო სისტემით პერფუზიის პროლონგირება “in 
situ” ორგანოთა ნორმოთერმული, პერფუზიული კონსერვაციის 
უზრუნველყოფით.
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წარმოდგენილ 5-წლიან პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია  შემდეგი ამოცანების 
განხორციელება:

 საკუთარი კონსტრუქციის სისხლის ტუმბოს მოდერნიზება,  მოდერნიზებული 
ტუმბოს ბაზაზე საპერფუზიო სისტემის კონსტრუირება კლინიკური მოხმარების 
აქსესუარების გამოყენებით, საწყის ექსპერიმენტებში საპერფუზიო სისტემის 
ტესტირება სხვადსხვა ზომის ცხოველებზე, ცხოველებში პერიფერიული 
მაგისტრალური სისხლძარღვებიდან (ვენა, არტერია) კანულების მარჯვენა 
წინაგულსა და აორტის დასაწყის მონაკვეთში განლაგებისათვის ქირურგიული 
მიდგომების და მანიპულაციების შემუშავება;

 გულის გაჩერების მოდელებში გულ-ფილტვის ექსტრაკორპორული რეანიმაცია 
არამოპულსირე ნაკადით და გულის გაჩერების მოდელებში გულ-ფილტვის 
ექსტრაკორპორული რეანიმაცია მოპულსირე ნაკადით, კონტრპულსაციის რეჟიმში; 

 ექსპერიმენტების მსვლელობაში შეგროვილი დინამიური მონიტორინგის 
მონაცემების დამუშავება და ინტრაოპერაციულად აღებული სისხლისა და  
სხვადასხვა ორგანოს ბიოპტატების მორფოლოგიური კვლევები;

 მულტიორგანული კონსერვაცია არსებული, სტანდარტული მეთოდებით; ამ 
მეთოდებით კონსერვირებული ორგანოების (თირკმელი, ღვიძლი, ნაწლავები) 
ტრანსპლანტაცია;

 წარუმატებელი რეანიმაციის შემთხვევებში პერფუზიის ტრანსფორმირება 
პროლონგირებულ, ნორმოთერმულ, “in situ” პერფუზიულ კონსერვაციად; 

 კონსერვაციის მსვლელობაში მიღებული დინამიური მონიტორინგის მონაცემების, 
სისხლისა  და პოლიორგანული ბიოპტატების გამოკვლევა; 

 მოპულსირე, პროლონგირებული, ნორმოთერმული პერფუზიით “in situ” 
კონსერვირებული ორგანოების (თირკმელი, ღვიძლი, ნაწლავები) 
ტრანსპლანტაცია;

პროექტის ფარგლებში 2018 – 2021 წლებში შესრულდა შემდეგი სამუშაოები:
პროექტის ექსპერიმენტული ჯგუფის მიერ:

 დაპროექტდა და ერთი ეკზემპლარის სახით კუსტარულად დამზადდა საკუთარი 
კონსტრუქციის სისხლის ორსაკნიანი ტუმბო. მოხდა მისი პნევმოამძრავის 
ტრანსფორმირება ჰიდრავლიკურ რევერსირებად ამძრავში და პირველადი 
სასტენდო ტესტირება. 

 ორსაკნიან ტუმბოში გამოირიცხა დაჭირხნული ჰაერის უშუალო კონტაქტი 
სისხლთან და სისხლის ნაკადი გატარდა ბიო- და ჰემოინერტულ ელასტიურ 
პარკებში;

 მოხდა ახალი კონსტრუქციის ნაკადების გადართვის ბლოკის პროექტირება და 
დამზადება და მისი მართვის პულტში მოხდა გადართვის იმპულსის კომუტაცია 
ჰიდრავლიკური რევერსირებადი ამძრავის გადართვის იმპულსთან.

 მოდერნიზირებული ტუმბოს ბაზაზე, კლინიკური ხმარების აქსესუარების 
გამოყენებით განხორციელდა საპერფუზიო სისტემის კონსტრუირება და მონტაჟი 
ტრანსპორტირებად, ურიკის ვარიანტში.

 დაპროექტდა სისხლის საპერფუზიო სისტემის გამოსასვლელ არტერიულ ხაზზე 
განსალაგებელი მართვადი პულსატორი, რომელიც ითვალისწინებს პულსაციის 
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სიხშირის  (0 – 200 დარტყმა/წუთი) და კარდიოგრამის R-R კბილებს შორის 
დაჭირხვნის დაწყების და დასრულების მომენტების მართვას.

 საპერფუზიო სისტემის გამოყენებით ექსპერიმენტულ ცხოველებში (ცხვარი,  n=5) 
მოხდა მათი ორგანოების (გული, ფილტვი, ღვიძლი, პანკრეასი, თირკმელი) 4-8 სთ 
- იანი insitu  კონსერვაცია, რის შემდეგაც აღებული იქნა ამ ორგანოების ბიოპტატი 
მორფოლოგიური კვლევისათვის.

 შემუშავდა იქნა ექსპერიმენტის დიზაინი ღვიძლის, პანკრეასის და თირკმელების 
„insitu“  პერფუზიული კონსერვაციისათვის, შეირჩა საცდელი ცხოველების ზომის 
შესაბამისი კანულების ნიმუშები აორტისა და კაუდალური ღრუ ვენისათვის, 
რომლებიც აღჭურვილი იყო 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. 

 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.  

 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. 

 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. 

 ჩატარდა გულმკერდის ორგანოების „insitu“ პროლონგირებული კონსერვაცია 3 
ექსპერიმენტში სისხლის არამოპულსირე ნაკადით და 3 ექსპერიმენტში - 
მოპულსირე  ნაკადით (ჩვენს მიერ 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 საფძველზე სამეცნიერ სტატიის მომზადება.
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 განხორციელდა აღნიშნული ორი (არამოპულსირე და მოპულსირე პერფუზიული 
ნაკადით) მეთოდის შედარება, პროექტის განხორციელების შედეგად მიღებული 
ეფექტების ინტერპრეტირება, მეცნიერული ანალიზი და  დასკვნების 
ჩამოყალიბება. 

 მოდელირებული გაჩერებული გულის პირობებში 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 0 C - 38 0 C-ის 
ფარგლებში.

 განხორციელდა პნევმოამძრავის ტრანსფორმირება ჰიდრავლიკურ რევერსირებად 
ამძრავში და მისი სასტენდო ტესტირება;

 მოდერნიზებული ტუმბოს ბაზაზე საპერფუზიო სისტემის კონსტრუირება 
კლინიკური მოხმარების აქსესუარების გამოყენებით, სისხლის გამოსასვლელ 
ხაზზე მართვადი პულსატორის მონტაჟით და საპერფუზიო სისტემის სასტენდო 
ტესტირება;

 განხორციელდა ტრანსფორმირებული პნევმოამძრავის ელექტრონული მართვის 
პულტის შემუშავება და მოდელის შექმნა. ჩატარდა მისი სტენდური გამოცდები; 

 სისხლის ტუმბოს ფუნქციის შესასრულებლად გამოიცადა რამდენიმე 
თანამედროვე ძრავი და მათგან შერჩეულ იქნა ოპტიმალური;

 გამოიცადა რამდენიმე ვარიანტი გორგოლაჭოვანი ტუმბოს თავისა და მათგან 
შეირჩა ოპტიმალური. ამ ტესტირებებში ძირითადი მოთხოვნა იყო 
გორგოლაჭოვანი ტუმბოს მუშაობის უზრუნველყოფა რევერსირების რეჟიმში 
გარკვეული სიჩქარეების დროს;

 მოდერნიზებული ტუმბოს ბაზაზე აგებული საპერფუზიო სისტემის 
კონსტრუქციაში ტექნიკური ცვლილებების შეტანით, კერძოდ ორსაკნიანი ტუმბოს 
სისხლის საკნების მოცულობის ცვლით მიღწეულია შესაძლებლობა ასეთი ტუმბოს 
მრავალ ექსპერიმენტულ ცხოველზე გამოყენებისა, ვირთაგვიდან 50-60 
კილოგრამიან ცხოველებამდე, მოხდა ხანგრძლივ ტესტირებაში ასეთი 
საპერფუზიო სისტემის გამოცდა.

პროექტში მონაწილე პათომორფოლოგიური ჯგუფის მიერ განხორციელდა იმ 
ბიოპტატების (გული, ფილტვი, ღვიძლი, პანკრეასი, თირკმელი, თირკმელზედა და 
ფარისებრი ჯირკვლები) მორფოლოგიური კვლევა, რომელიც მიღებული იქნა 
საპერფუზიო სისტემის გამოყენებით ექსპერიმენტულ ცხოველებში 4-8 სთ - იანი insitu 
კონსერვაციი პირობებში.  
       H&E შეღებილ პრეპარატებზე გაკეთდა დასახელებული ორგანოების დეტალური 
ჰისტოლოგიური კვლევა.

კვლევის შუალედური შედეგენი აისახა პუბლიკაციებსა და საერთაშორისო ფორუმებზე 
გაკეთებულ მოხსენებებში, ასევე წარმოდგენილი იყო 2018-2021 წლების სამეცნიერო-
კვლევით ანგარიშებში.

2022 წლისთვის  პროექტის ფარგლები  დაგეგმილი იყო შემდეგი ამოცანების შესრულება: 
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 კონსერვაციის მსვლელობაში მიღებული დინამიური მონიტორინგის მონაცემების  
დამუშავება;

 მოპულსირე, პროლონგირებული, ნორმოთერმული პერფუზიით “in situ” 
კონსერვირებული ორგანოების (თირკმელი, ღვიძლი, ნაწლავები) 
ტრანსპლანტაცია;

 კვლევის შედეგების შედარებითი ანალიზი და განზოგადება. დასკვნები, 
მეთოდური რეკომენდაციები.

 ექსპერიმენტებში დროს აღებული სისხლის და სხვადასხვა ორგანოს ბიოპტატების 
ბიოქიმიური, მოლეკულურ-ბიოლოგიური და მორფოლოგიური (ჰისტოლოგიური, 
ჰისტოქიმიური, იმუნოჰისტოქიმიური) კვლევები.

პროექტის რეალიზაციის დროს გათვალისწინებულია სტუდენტების და დოქტორანტების 
მონაწილეობა:

 ლიტერატურის მოძიების და დამუშავების, ექსპერიმენტების მსვლელობაში 
დინამიური პარამეტრების მონიტორინგის და დამუშავების პროცესში. 

 ოპერაციებში, ქრონიკულ ექსპერიმენტებში გადარჩენილი ცხოველების 
პოსტოპერაციულ რეანიმაციულ ღონისძიებებში და ცხოველების მოვლაში.

პროექტი ითვალისწინებს: 
 მინიმუმ 1 სადოქტორო პროგრამის რეალიზაციას თსუ მედიცინის ფაკულტეტის 

დოქტორანტების მონაწილეობით; 

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 
 კვლევის შედეგად დადგინდება სისხლმიმოქცევაშეჩერებულ ესპერიმნტულ 

მოდელში გულ-ფილტვის ექსტრაკორპორული რეანიმაციის მოპულსირე 
კარდიოსინქრონულ რეჟიმში ჩატარების ჰემოდინამიკური უპირატესობანი;

 პერფუზირებული ორგანოების მორფოლოგიური შესწავლით დადგინდება 
ხელოვნური კარდიოსინქრონული კონტრპულსაციის პირობებში ქსოვილოვანი 
მიკროცირკულაციის უპირატესობა არამოპულსირე ნაკადით პერფუზიებთან 
შედარებით;

 დადგინდება  აღნიშნული პერფუზიის უპირატესობანი გულის გაჩერებით 
„დაზიანებული“ მიოკარდიუმის ჰემოდინამიკური განტვირთვის თვალსაზრისით 
არაპულსურ საპერფუზიო რეჟიმთან შედარებით;

 დადგინდება მყარი, მედიკამენტოზურად გამოწვეული რეფრაქტერული 
ასისტოლიის დროს ადექვატური პერფუზიის გაგრძელების შესაძლებლობა და 
საჭიროება პოტენციურ დონორში გადასანერგ ორგანოთა მაღალი მორფოლოგიური 
და ფუნქციური კონდიციის შენარჩუნების მიზნით.

2022 წელს შესრულდა პროექტით გათვალისწინებული შემდეგი სამუშაოები:
პროექტის ფარგლებში 2022 წლის განმავლობაში შესრულდა 13 ექსპერიმენტი. ამ 

ჯგუფში აგრეთვე შევიდა 5 ექსპერიმენტი, რომლებიც ჩატარდა 2021 და 2022 წლების 
განმავლობაში და ითვალისწინებდა საპერფუზიო აპარატის მოდერნიზებას 
გულგაჩერებულ ცხოველზე ექსტრაკორპორული რეანიმაციის ექსპერიმენტის 
მსვლელობაში, ტექნიკურ და მეთოდურ უზრუნველყოფას, უწყვეტ რეჟიმში სარეანიმაციო 
პერფუზიის საკონსერვაციო რეჟიმში გადაყვანის თვალსაზრისით. ეს სამუშაოები 
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ითვალისწინებდა როგორც ცვლილებებს საპერფუზიო სქემაში აპარატის შიგნით, ასევე 
ცვლილებებს საპერფუზიო პარამეტრებისა და მონიტორინგის დეტალებში. გარდა ამისა 
2022 წლის ექსპერიმენტებში ჩათვლილ იქნა შედეგები 2020 და 2021 წლის პერიოდში 
ჩატარებული 3 ექსპერიმენტისა, როდესაც  სარეანიმაციო პერფუზიის წარუმატებლობის 
შემთხვევაში გულის მუშაობა არ აღდგებოდა, ფიქსირდებოდა მყარი ასისტოლია და 
შესაძლებელი იყო სარეანიმაციო პერფუზიის უწყვეტად გადაყვანა საპრეზერვაციო 
პერფუზიაში. ჯამში ამან შეადგინა 21 ექსპერიმენტი, რომელთა შედეგები განხილულ იქნა 
მოცემულ ჯგუფში.  ექსპერიმენტში გულის გაჩერების მოდელირება, ექსტრაკორპორული 
რეანიმაცია (მყარი ასისტოლიის შემთხვევებში) და  შემდგომ ნატიური ნორმოთერმული 
სისხლით სისტემური სისხლმიმოქცევა ორგანოთა თბური იშემიის გამოსარიცხავად 
როგორც “in situ” პროლონგირებული (6 საათიანი), პერფუზიული პრეზერვაციის მოდელი 
განხორციელდა 18-20 კილოგრამიან მამრ ცხვრებზე. 

10 ექსპერიმენტში უშედეგო ექსტრაკორპორული რეანიმაციის მიზეზს 
სავარაუდოდ წარმოადგენდა დაბალი დონის სისხლმოდენა. როგორც ჩანს ამის მიზეზი 
იყო მცირე დიამეტრის ვენური კანულა, რადგან მისი შეყვანა სათანადო დონემდე 
(მარჯვენა წინაგულამდე) ტექნიკურად შეუძლებელი იყო ბარძაყის ვენის შედარებით 
მცირე დიამეტრის გამო. ეს გარემოება რაც საჭირო პარამეტრების მიღწევის საშუალებას არ 
იძლეოდა. ასეთ პირობებში თორაკო-ლაპაროტომიით გაიხსნა გულმკერდის და მუცლის  
ღრუ შუა განაკვეთით. მოხდა სისხლძარღვთა მობილიზაცია. მარჯვენა წინაგულის 
კანულირება მოხდა ორსანათურიანი კანულით, რომლის წვერი მოთავსდა ქვემო ღრუ 
ვენის დასასრულ მონაკვეთში ინფრადიაფრაგმულად. აორტის კანულირება მოხდა 
ასწვრივ მონაკვეთში კანულის წვერის გულიდან პროქსიმალური მიმართულებით 
მოთავსებით.

საპერფუზიო აპარატში გამოყენებული იყო ჩვილი ბავშვების მინიმალური ავსების 
ოქსიგენატორები და მინიმალური სიგრძის მაკავშირებელი პოლვინილქლორიდის 
მილები შიდა დიამეტრით 6 და 4 მმ. აპარატის პირველადი შევსება ხდებოდა 600 მლ 
მოცულობის ფიზიოლოგიური ხსნარით. აპარატში პერფუზატის რეცირკულაციისა და 
ნორმოთერმიის მიღწევის შემდეგ აპარატის შემსვლელ და გამომსვლელ მილებს 
ვუკავშირებდით სისხლძარღვებში მოთავსებულ კანულებს და ვიწყებდით პერფუზიას. 11 
ექსპერიმენტში აპარატის მიერთება ორგანიზმთან განხორციელებული იყო 
ექსტრაკორპორული რეანიმაციის მიზნით ბარძაყის (3 შემთხვევა) და თეძოს (8 შემთხვევა) 
შესაბამისი სისხლძარღვების კანულირებით. 

კვლევის ძირითადი მიზნის შესაბამისად განისაზღვრა პირობები, რომლებშიც 
დაიგეგმა გულგაჩერებულ ორგანიზმში ღვიძლის პრეზერვაციის მიზნით 
ქსოვილებისთვის ოპტიმალური, ფიზიოლოგიურთან მაქსიმალურად მიახლოებული 
საპერფუზიო პირობების შექმნა. მათ შორის ღვიძლის “in situ”  პერფუზიის დროს 
გამოყენებულ იქნა:

 ნორმოთერმული ნატიური, ოქსიგენირებული სისხლი; 
 ღვიძლის საკუთარ არტერიაში ოპტიმალური მოცულობითი სისხლნაკადი;
 ნაკადის ფიზიოლოგიურთან მაქსიმალურად მიახლოებული პულსური 

ხასიათი;
 კარის ვენაში ნაკადის შენარჩუნება ფიზიოლოგიური პარამეტრების 

ფარგლებში.
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ყველა ექსპერიმენტი ცხოველზე იყო მწვავე და მას ვამთავრებდით სისტემური 
პერფუზიის მე-6 საათზე. პერფუზიის დროს მიმდინარეობდა ჰემოდინამიკური 
პარამეტრების მონიტორინგი და ქსოვილების მორფოლოგიური კვლევა. ექსპერიმენტის 
დასაწყისში, ოპერაციულ ჩარევამდე (ნარკოტიზირებულ ცხოველზე) საკონტროლო 
მონაცემების სახით ვამოწმებდით სისხლის ანალიზის ზოგიერთ პარამეტრს, 
კოაგულოგრამას, სატურაციას, ღვიძლის ზოგიერთ ბიოქიმიურ პარამეტრს და სხვ. 
პერფუზიის მსვლელობაში პარამეტრების ფიქსირება ხდებოდა ყოველ 2 საათში. 

საკონტროლო ორგანოდ შერჩეულ იქნა ღვიძლი, რადგან იგი ორგანიზმში ორი 
განსხვავებული პარამეტრების სისხლნაკადს ღებულობს და შედარებით რთული 
აგებულების და ფიზიოლოგიის ჯირკვალია. ღვიძლის ბიოპტატს ვიღებდით ყოველ 3 
საათში (პირველ საკონტროლო ბიოპტატს ვიღებდით ლაპაროტომიის შემდეგ).

ნახ 1. ცხვრის გულგაჩერებულ მოდელში საპერფუზიო აპარატით და სისტემური 
სისხლმიმოქცევით “in situ” ორგანოთა პრეზერვაციის მე-3 საათი.

 
ორგანოთა 6 საათიანი პრეზერვაციის განმავლობაში საპერფუზიო 

პარამეტრებს ვინარჩუნებდით ფიზიოლოგიური ნორმის ფარგლებში: სისხლის 
ტემპერატურას ოქსიგენატორით და თბომიმომცვლელით ვინარჩუნებდით 37°C 
დონეზე. სატურაცია მერყეობდა 90-92±1,0 დონეზე. პულსაციის სიხშირე 
სტაბილურად იყო 90 დარტყმა/წთ. საშუალო სისტემური არტერიული წნევა- 
ვერცხლის წყლის სვეტის 76 მმ±4,0 სისტოლო-დიასტოლური გრადიენტის 
შენარჩუნებით.
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სურათი 2. ცხვრის გულგაჩერებულ მოდელში საპერფუზიო აპარატით და სისტემური 
სისხლმიმოქცევით “in situ” ორგანოთა პრეზერვაციის მე-6 საათი

მორფოლოგიური კვლევის შედეგები:
პულსური ნაკადით ღვიძლის პრეზერვაციიდან 3 სთ-ის შემდეგ საწყის მონაცემებთან 

შედარებით არ აღინიშნება ვენური შეგუბება, არც სინუსოიდების დიამეტრის ცვლილება, 
რაც ადასტურებს მანქანური სისტემური პერფუზიის ქსოვილოვან და ორგანულ 
მორფოლოგიური „უვნებლობას“ და ამგვარ საპერფუზიო პარამეტრებზე ღვიძლის 
ქსოვილის ადექვატურ რეაქციას. 

არც ერთ საკვლევ ნიმუშზე არ იქნა აღმოჩენილი ნეკროზის უბნები. შესაბამისად, 
პერფუზიის ასეთი მეთოდით პრეზერვაციის პირობებში 3 სთ-ის განმავლობაში არ 
ვლინდება ჰეპატოციტებისგან შემდგარი ხარიხებისა და ფირფიტების კონსტრუქციის 
ცვლილება. მიმოხილვით ჰისტოგრამებზე ღვიძლის ქსოვილი 3 სათიანი პერფუზიის 
შემდეგ საკონტროლო ცხოველების ღვიძლის ქსოვილის კონგრუენტულია. პულსური 
ნაკადით პერფუზიის შემთხვევაში პორტული ტრაქტის გარშემო თუნდაც მსუბუქად 
გამოხატული მონონუკლეური ლეიკოციტებით ინფილტრაცია თითქმის არ აღნიშნება და 
ერთეულ შემთხვევებში ლეიკოციტური ინფილტრატების გავრცელება შემოსაზღვრულია 
უშუალო პერიპორტული არით. ინფილტრაციის მიდამოში ლეიკოციტების კონცენტრაცია 
არ არის მაღალი და შესაძლებელი ხდება ე.წ. ჰეპატოციტების მოსაზღვრე ფირფიტის 
იდენტიფიკაცია (სურათი ), რაც პულსური ნაკადით პერფუზიის უპირატესობის ერთ-ერთ 
დამატებით არგუმენტად შეიძლება იქნეს გამოყენებული.

          
სურათი 1.                                                                          სურათი 2.

წვრილმარცვლოვანი მაკროვეზიკულური სტეატოზი ვლინდება ღვიძლის 
ქსოვილის 3%-მდე ფართობზე ჯერ კიდევ პრეზერვაციის დაწყებამდე. პულსური ნაკადით 
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პერფუზიის პირობებში, 3 სთ-ის განმავლობაში, აღნიშნული მახასიათებელი ღვიძლის 
ქსოვილის მხოლოდ 5%-ში ვლინდება (სურათი 3). 

   სურათი 3.
6-საათიანი პერფუზიის შემდეგ წვრილმარცვლოვანი მაკროვეზიკულური სტეატოზის 

გამოვლინების ჯამური ფართობი არ აღემატება შესწავლილი ღვიძლის ქსოვილის 32 % 
(სურათი 4). 

   სურათი 4. 
8-საათიანი სისტემური პერფუზიის შემდეგ არ დასტურდება არც სინუსოიდების 

დილატაცია, არც ჰეპატოციტების ხარიხებისა და ფირფიტების დეზორგანიზაცია და 
დისკომპლექსაცია (რაც დასტურდება ჰეპატოციტების მოსაზღვრე ფირფიტების 
იდენტიფიკაციის შესაძლებლობით - სურათი 5). 

   სურათი 5.
8-საათიანი სისტემური პერფუზიის შემდეგ, ღვიძლის ქსოვილის ერთეულ უბნებში 

ვლინდება სინუსოიდების დილატაცია, ჰეპატოციტების ხარიხებისა და ფირფიტების 
დისკომპლექსაცია, რაც თანხვდენილია ნეკროზების ერთეული კერების გამოვლინებით 
(სურათი 6). 
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  სურათი 6. 
ამავე პერიოდში ნეკროზული უბნების გარშემო აღინიშნება მონონუკლეური 

ლეიკოციტებით ინფილტრაცია. მსგავსი ინფილტრაციის ხარისხი რამდენადმე მატულობს 
პორტული ტრაქტების ირგვლივ სივრცეშიც (სურათი 7). 

  სურათი 7. 
პულსური ნაკადით 8-საათიანი სისტემური პერფუზიის შემდეგ არ დასტურდება 

არც სინუსოიდების დილატაცია, არც ჰეპატოციტების ხარიხებისა და ფირფიტების 
დეზორგანიზაცია და დისკომპლექსაცია (რაც მიუთითებს ჰეპატოციტების მოსაზღვრე 
ფირფიტების იდენტიფიკაციის შესაძლებლობაზე (სურათი 8). 

  სურათი 8.
აღსანიშნავია, რომ პროექტის მიმდინარეობისას სამუშაოებში აქტიურად იყვნენ 

ჩაბმული ბაკალავრიატის საფეხურის სხვადასხვა კურსის სტუდენტები, რომლებიც 
მონაწილეობდნენ როგორც საპერფუზიო აპარატის კონსტრუირების პროცესში, ისე 
პრეზერვაციის დროს მისი მართვის პროცესში.  აგრეთვე ცხოველებზე ოპერაციების დროს 
მონაწილეობდნენ მათ მოვლაში, საოპერაციოდ  მომზადებაში, სანარკოზე პროცედურებში, 
მედდების და ოპერატორის ასისტენტების ამპლუაში.

დოქტორანტები ნინო ინაური და ოთარ ფილიშვილი უშუალოდ მონაწილეობდნენ 
პროექტით გათვალისწინებულ სამუშაოებში. დოქტორანტმა ოთარ ფილიშვილმა 
შეასრულა ყველა პროექტით გათვალისწინებული ოპერაცია. ხოლო დოქტორანტ ნინო 
ინაურის სადოქტორო დისერტაციის თემა წარმოადგენდა პროექტით გათვალისწინებული 



16

სამუშაოების დასკვნით ფრაგმენტს - „საპერფუზიო აპარატით ღვიძლის „in situ“  
პროლონგირებული პრეზერვაცია“ (ექსპერიმენტული კვლევა). 

ნ. ინაური პროექტის დაწყებიდანვე მონაწილეობდა როგორც სამეცნიერო 
ლიტერატურის მოძიებასა და ანალიზში, ისე ცხოველებზე მიმდინარე ოპერაციებში და 
შემდგომ მიღებული მორფოლოგიური მასალის დამუშავებასა და ინტერპრეტაციაში. მან 
2021 წელს წარმატებით დაიცვა დისერტაცია თემაზე: „საპერფუზიო აპარატით ღვიძლის 
(მანქანური) „in situ“ პროლონგირებული პრეზერვაცია“.  თემის სამეცნიერო 
ხელმძღვანელები იყვნენ პროფესორი ნოდარ ხოდელი და  პროფესორი დიმიტრი კორძაია.  

ო. ფილიშვილის საკვალიფიკაციო ნაშრომში ამჟამად დამუშავებას გადის პროექტის 
მსვლელობაში მოძიებული და დაფიქსირებული მასალა.

2. პროექტი II
კვლევის მიზანს წარმოადგენს საქართველოში მოხუცთა სოციალური, სამედიცინო, 

ეთიკური პრობლემების რეგისტრაცია და ანალიზი, რომლის საშუალებითად მოხდება 
მოხუცებულთა (65 წლის და მეტი ასაკის) ძირითადი სოციალური და ეთიკური 
პრობლემების განსაზღვრა საქართველოში. ამასთანავე, კვლევა ითვალისწინებს იმ 
ძირითადი „მტანჯველი“ სიმპტომების დადგენას, რომლებიც აწუხებთ ამ ადამიანებს. 
მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით მოხდება გერიატრიული პალიატიური 
მზრუნველობის ადეკვატური ეროვნული პროგრამისთვის რეკომენდაციების შემუსავება 
ჯანდაცვის სამინისტროში წარსადგენად.

პროექტი ითვალისწინებს ეროვნული მასშტაბის, მულტიცენტრული, გამჭოლი 
(ჯვარედინ-სექციური) კვლევის ჩატარებას, რომელიც დაფუძნებული იქნება მოხუცთა, 
მათ შორის მოხუც ინკურაბელურ პაციენტთა, ანკეტურ გამოკითხვასა და ინსპექციაზე. 
გარდა მოხუცებისა, სპეციალურად შექმნილ კითხვარების შევსებება გათვალისწინებულია 
მოხუცების მკურნალი ექიმებისთვისაც. 

2018-2022 წლებში პროექტის ფარგლებში ჩატარდა შემდეგი სამუშაოები:

 მოძიებულ იქნა და დამუშავდა კვლევისათვის აუცილებელი ლიტერატურა.
 მოხდა კვლევაში ჩასართავი რეგიონების და სავარაუდო პირველადი ჯანდაცვის 

პოლიკლინიკების განსაზღვრა. 
 შემუშავდა  პაციენტის და ექიმის ბაზისური ანკეტები და ითარგმნა ინგლისურენოვანი 

კითხვარები ქართულ ენაზე ლიცენზირებული თარჯიმნების მიერ საერთაშორისო 
გაიდლაინის მიხედვით (International Quality Of Life Assessment). კერძოდ, ორმა 
დამოუკიდებელმა თარჯიმანმა თარგმნა კითხვარი ქართულ ენაზე, საიდანაც 
მივიღებთ შეთანხმებული ქართული ვერსია და რომელიც შემდგომ ითარგმნა კვლავ 
ინგლისურ ენაზე ორი თარჯიმნის მიერ.

 მომზადდა კვლევის დეტალური პროტოკოლი და თანდართული ექიმის და პაციენტის 
ფორმები. 

 მოხდა პროტოკოლის რეგისტრირება  და თანხმობის მიღება ინფექციური 
პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის საქართველოს სამეცნიერო-
პრაქტიკული ცენტრის ბიოეთიკური კომიტეტიდან (OHRP №IRB00006106)  (პროექტის 
ნომერი №18-004).

 ინფორმირებული თანხმობის ფორმა თან დაერთო შემუშავებულ პაციენტის ფორმებს. 
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 მოძიებულ იქნა საპილოტე სამუშაოში მონაწილე ცენტრები, კერძოდ მედიქალ ჰაუსი 
და რუსთავის მოხუცებულთა სახლი. ამ დაწესებულების ხელმძღვანელებთან 
მოლაპარაკებებების შემდეგ დაიგეგმა და ჩატარდა საინფორმაციო ვიზიტი აღნიშნული 
კვლევის  პილოტირების შესახებ.

 მოხდა ჩვენი მკვლევარების ვიზიტი აღნიშნულ ორ ცენტრში სადაც დაიწყო მონაცემთა 
შეკრება და პაციენტთა გამოკითხვა და ანკეტების შევსება. კვლევის პროტოკოლის 
მიხედვით იგეგმებოდა 20-25 ანკეტის შეკრება, მაგრამ აღნიშნულ საველე სამუშაოებში 
შეიკრიბა 39 კითხვარი პილოტური კვლევისთვის. 

 პილოტური მონაცემების შეკრების შემდეგ მოხდა კითხვარების სამუშაო ვერსიის 
ჩასწორება,  რედაქტირება საჭიროებისამებრ და მათი ვალიდაცია. 

 შეიქმნა კვლევის სპეციალური სტატისტიკური ბაზე, სადაც მოხდა პილოტური 
კვლევის მონაცემების რეგისტრაცია SPSS-ის პროგრამაში. 

 სტატისტიკურად დამუშავებული პილოტური კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით 
მომზადდა აბსტრაქტი ინგლისურ ენაზე და გაიგზავნა ევროპის პალიატიური 
მზრუნველობის ასოციაციის კონგრესზე (European Association for Palliative Care 2020). 

 2019 - 2021 წლებში  მიმდინარეობდა მონაცემთა შეკრება ძირითადი კვლევისთვის. 
ბენეფიციარების გამოკითხვა და ფორმების შევსება ხორციელდებოდა პროექტით 
გათვალისწინებული მეთოდით, კერძოდ, ამბულატორიულად და ცენტრის ბინაზე 
მომსახურეობის სერვისის მეშვეობით. ჯამში 2018-2020 წლის მანძილზე შეგროვილ 
იქნა 878 ანკეტა  კვლევაში მონაწილე ბენეფიციარებისაგან.  ბენეფიციარები 
გამოკითხული იყო თბილისსა და საქართველოს სხვა რეგიონებში - კახეთი, აჭარა, 
იმერეთი, ქვემო ქართლი. კერძოდ, თბილისის „ნიუ ჰოსპიტალსის“  - ის (New Hospitals)  
ამბულატორიულ დეპარტამენტში ანკეტები შეივსო  133 ხანდაზმული 
ბენეფიციარისგან, სადაც ვარგისიანი კითხვარი გამოდგა მხოლოდ 129; თბილისის 
კათარზისში მასალა  შეგროვება 47 ბენეფიციარისგან, თბილისის საოჯახო მედიცინის 
სასწავლო ცენტრში - 210 ბენეფიციარისაგან, თბილისის ევექსის პოლიკლინიკების 
ქსელის ვარკეთილის ფილიალში   22  ბენეფიციარებისაგან, ქალაქ ბათუმის ოთხ 
პოლიკლინიკაში (საზღვაო ჰოსპიტალი, N1 პოლიკლინიკა, N4 პოლიკლინიკა  და 
საოჯახო მედიცინის რეგიონალური ცენტრი და მათი ბინაზე მომსახურების სერვისი)  
- 116 ბენეფიციარისაგან, ქალაქ ქუთაისის   ორ დაწესებულებაში (დ. ნადარეიშვილის 
საოჯახო მედიცინის ცენტრი და წითელი ჯვრის მოხუცებულთა კლუბი და მათი 
ბინაზე მომსახურების სერვისები)  - 101 ბენეფიციარებისაგან,  ქალაქ გურჯაანის 
ქალაქის ორ დაწესებულებაში (ჯეო ჰოსპიტალის ამბულატორიული სერვისი, 
მოქალაქეთა თანადგომა და მათი ბინაზე მომსახურების სერვისები) – 90 
ბენეფიციარებისაგან და ქ. მარნეულის ავერსის კლინიკის ფილიალის ამბულატორიულ 
და ბინაზე მომსახურების სერვისებში -15 ბენეფიციარებისაგან.  დეპარტამენტის 
თანამშრომლებმა ასევე შეავსეს მონაცემები საცხოვრებელი სახლებიდან -   60 ანკეტა. 
უნდა აღინიშნოს, რომ პროექტში მონაწილეობდა თსუ მედიცინის ფაკულტეტის 
მეხუთე კურსის 13 სტუდენტი, რომელთა გადამზადება მოხდა პროექტის 
კოორდინატორის მიერ. მათ წარმოადგინეს 14 კითხვარი. 

 კვლევით გათვალისწინებული მასალა გულისხმობდა დაახლოებით 800-დან 1000 
პაციენტამდე ანკეტური მასალის შეგროვებას. მასალათა რაოდენობრივი შეგროვების 
კრიტერიუმი სრულად იქნა დაკმაყოფილებული 2018-2021 წლის მიხედვით, ვინაიდან 
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საერთო ჯამში შეგროვილი ანკეტების რაოდენობა წარმოადგენდა 878 სრულყოფილ 
მონაცემს.  

 აღნიშნული მონაცემების სტატისტიკური დამუშავებისა და ვერიფიკაციის მიზნით 
მასალა შეტანილ იქნა  სტატისტიკურ პროგრამაში (SPSS). 

კვლევის შუალედური შედეგენი აისახა პუბლიკაციებსა და საერთაშორისო ფორუმებზე 
გაკეთებულ მოხსენებებში, ასევე წარმოდგენილი იყო 2018-2021 წლების სამეცნიერო-
კვლევით ანგარიშებში.

2022 წლისთვის  პროექტის ფარგლები  დაგეგმილი იყო შემდეგი ამოცანების შესრულება: 

1. საქართველოში მოხუცთა სოციალური, სამედიცინო, ეთიკური პრობლემების, 
ჩივილებისა და შემაწუხებელ (მათ შორის „მტანჯველ“) სიმპტომთა და 
მდგომარეობათა ნუსხის (რეგისტრის) შექმნა;

2. მიღებული ნუსხის სტატისტიკური დამუშავება, შედეგების განზოგადება, 
დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავება პალიატიური მზრუნველობის 
ეროვნული პროგრამისათვის.

2022 წელს შესრულდა პროექტით გათვალისწინებული შემდეგი სამუშაოები:

აღნიშნული კვლევის მასალაზე დაყრდნობით ჩატარდა მეორეული სტატისტიკური 
ანალიზი, სადაც ინტერესის სფეროს წარმოადგენდა ის,  თუ რომელი სოციალურ-
დემოგრაფიული და სამედიცინო მახასიათებლები იყო ასოცირებული პაციენტის 
დამოკიდებულებასთან ხანდაზმულ პაციენტებში საქართველოში.  ამისათვის ჩატარდა 
უნივარიაციული და მულტივარიაციული ლოგისტიკური რეგრესიის ანალიზი. 
ხანდაზმულთა დამოკიდებულება განისაზღვრა ფიზიკური და ინსტრუმენტული 
თვითმოვლის შკალებით, რომელიც დამოკიდებულ ცვლადს წარმოადგენდა. აღნიშნული 
ანალიზის შედეგებით 16%-ს და 39%-ს აღენიშნა ფიზიკური და ინსტრუმენტული 
დამოკიდებულება სხვადასხვა ბაზისურ ფიზიკურ აქტივობებში და ყოველდღიური 
ცხოვრებისეული აქტივობების განხორციელებაში. ფიზიკური დამოკიდებულება 
ასოცირებული იყო 75-84 წლის ასაკთან, 10 წელზე ნაკლებ განათლებასთან, მარტოხელა 
ადამიანებთან, ფილტვის დაავადების დიაგნოზის არსებობასთან, ამბულატორიულ 
მომსახურეობის მიღებასთან, სუსტი დემენციის არსებობასთან, დეპრესიასთან და 6 ან 
მეტი სიმპტომის არსებობასთან პაციენტებში (OR 6.15; CI 2.26-16.77). ინსტრუმენტული 
აქტივობის ყოველდღიური შკალა ასოცირებული იყო მდედრობით სქესთან, ხანდაზმულ 
ასაკთან (85+), ისეთ პირველად დიაგნოზთან, როგორებიცაა ართრიტი და მისთანები, 
ბინაზე მომსახურეობის მიღებასთან, რეგიონში ცხოვრებასთან, სუსტი დემენციის 
არსებობასთან, დეპრესიასთან და 6 ან მეტ სიმპტომის არსებობასთან პაციენტებში (OR 4.94; 
CI 2.88-8.49). ამ კვლევამ გვიჩვენა, რომ ფიზიკური და ინსტრუმენტული აქტივობის შკალის 
მიხედვით საქართველოში საკმაოდ ბევრი ხანდაზმული პაციენტია დამოკიდებული 
გარშემომყოფთა ყოველდღიურ დახმარებაზე. ორივე სკალის მიხედვით 
დამოკიდებულებაზე დაკავშირებულ საერთო ცვლადებს წარმოადგენდა ასაკი, დიაგნოზი, 
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ბინაზე მომსახურება, სუსტი დემენცია, დეპრესია და 6 ან მეტი სიმპტომის არსებობა. 
სხვათა დახმარებაზე დამოკიდებულება წარმოადგენს ჯანმრთელობის პრობლემას, 
რომელიც ხანდაზმულ პირებში უარყოფით შედეგებთან და, შესაბამისად, სიცოცხლის 
დაბალ ხარისხთან ასოცირდება. ჯანმრთელად დაბერების ხელშეწყობამ, შესაძლოა, 
შეამციროს მოხუცებულთა სახლების საჭიროება. აღნიშნული კვლევა და ანალიზი 
გაიგზავნა ევროპული პალიატიური მზრუნველობის მსოფლიო კონგრესზე, საიდანაც 
პასუხი იქნება 2023 წლის იანვარში, ხოლო კონგრესი ჩატარდება 2023 წლის მაისში ქალაქ 
როტერდამში (ჰოლანდია). 

შემუშავდა რეკომენდაციები პალიატიური მზრუნველობის ეროვნული 
პროგრამისათვის.

კვლევით მიღებული შედეგი: ყველაზე ხშირი და შემაწუხებელი 21 სიმპტომებიდან 
ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ხანდაზმულები უჩიოდნენ მხედველობის 
პრობლემებს (75%), ტკივილს (62%), ენერგიის ნაკლებობას (57%), უძილობას (47%), 
ჰიპოკინეზიას (43%), შფოთვას (39%), ჰაერის უკმარისობას (38%) და სმენის პრობლემებს 
(33%). გერიატრიული დეპრესიის სკალით ბენეფიციარების შეფასებისას აღნიშნულმა 
კვლევამ გვიჩვენა რომ ხანდაზმული ბენეფიციარების 36.9% აღენიშნებოდა დეპრესია. 
ამის გარდა, პაციენტთა უმეტესობას აღენიშნებოდა ერთი (37%), ორი (26%), სამი (11%) ან 
მეტი (21%) თანმხლები დაავადება.

1. რეკომენდაცია: მკურნალმა ექიმებმა მეტი ყურადღება უნდა მიაქციონ ხანდაზმული 
პაციენტის სიმპტომების და მათი თანმხლები დაავადებების მკურნალობასა და 
მართვას.

კვლევით მიღებული შედეგი: ფიზიკური თვითმოვლის სკალაზე გამოჩნდა, რომ 
ბენეფიციარების 16.5%-ს აღენიშნებოდა ფუნქციური შეზღუდვები სხვადასხვა ბაზისურ 
ფიზიკურ აქტივობებში, ხოლო ყოველდღიური ცხოვრების ინსტრუმენტული 
აქტივობის სკალაზე 39.3%-ს უჭირდა ყოველდღიური ცხოვრებისეული აქტივობების 
განხორციელება.

2. რეკომენდაცია: საქართველოში ხანდაზმულთა საკმაოდ დიდი რაოდენობა 
საჭიროებს დახმარებას ყოველდღიურ ცხოვრებისეულ აქტივობებში, როგორიცაა 
საკვების მომზადება, ბანაობა, სახლის დალაგება, მედიკამენტების მიღება, 
ტრანსპორტით სარგებლობა და სხვა.  საჭიროა ხანდაზმულთა მხარდაჭერა და 
ბინაზე მომსახურების სერვისის წარმომადგენლების (ექიმების და ექთნების) 
გადამზადება ხანდაზმულთა ფიზიკური და ინსტრუმენტული სკალების 
განხორციელების ხელშეწყობისთვის. 

კვლევით მიღებული შედეგი: კვლევაში ხანდაზმულების კოგნიტიური შეფასება 
წარმოებდა მონრეალის კოგნიტიური შეფასების სკალით რომლის მიხედვითაც 
ბენეფიციართა 63%-ს აღენიშნებოდა მსუბუქი დემენცია, ხოლო 0.8%-ს ალცჰაიმერის 
დაავადება. 

3. რეკომენდაცია: პირველადი ჯანდაცვის რგოლის მკურნალმა ექიმებმა მეტი 
ყურადღება უნდა მიაქციონ ხანდაზმულებში დემენციისა და ალცჰაიმერის 
დაავადებების გამოვლენასა და პრევენციას. 
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კვლევით მიღებული შედეგი: კვლევაში მონაწილე ხანდაზმული პაციენტების 21% 
აღნიშნავდა, მკურნალობასთან ან დიაგნოსტიკასთან დაკავშირებულ პრობლემების 
არსებობას, როგორიცაა, მაგალითად, ეკონომიური პრობლემები (18%). 

4. რეკომენდაცია: გაიზარდოს ხანდაზმულთა სახელმწიფო დახმარება 
მკურნალობასთან ან დიაგნოსტიკასთან დაკავშირებული ფინანსური პრობლემების 
აღმოსაფხვრელად.

კვლევით მიღებული შედეგი: კითხვაზე თუ სად ისურვებდნენ ხანდაზმულები 
ცხოვრებას, 75%-მა აღნიშნა, რომ ცხოვრებას ისურვებდა ოჯახთან ერთად, ხოლო 
კითხვაზე, დასაშვებია თუ არა მოხუცებულთა ცხოვრება სოციალური მზრუნველობის 
დაწესებულებაში, 72%-მა აღნიშნა, რომ დასაშვებია, თუ პაციენტი მარტოხელაა ან 
საჭიროებს სპეციალიზებულ მზრუნველობას. ხანდაზმულთა 46%-ს ურჩევნია მიიღოს 
სამედიცინო მომსახურება პირველადი ჯანდაცვის პოლიკლინიკებიდან, როგორც 
ამბულატორიული და ბინაზე მომსახურების სერვისი. 

5. რეკომენდაცია: იმის მიუხედავად რომ, პაციენტთა უმრავლესობა მისაღებად 
მიიჩნევს მოხუცებულთა სახლებში ცხოვრებას, მათ მაინც სახლში, საკუთარ 
ნათესავებთან ერთად ცხოვრება ურჩევნიათ. რეკომენდებულია პირველადი 
ჯანდაცვის რგოლში ხანდაზმულთა ბინაზე მომსახურეობის სერვისების 
რაოდენობრივი ზრდა და ხანდაზმულთა ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მათი 
მორგება. მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს კეთილი ნება ამ პროფილით მომუშავე 
არასამთავრობო და კერძო სექტორების ხელშეწყობისა და დახმარებისთვის. 
ამასთანავე, მნიშვნელოვანია გერიატრიული პროფილის ექიმების გადამზადება და 
არსებული კურსების მოყვანა შესაბამისობაში თანამედროვე მსოფლიო  
მიღწევებთან.

 

2.2.
1) დასრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. 
2. 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. 
2. 
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

 
3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით 
დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
3.1.
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1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების მითითებით,  პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის 
დაწყებისა და დამთავრების წლები
ახალი უნივერსალური საპერფუზიო მოწყობილობის საშუალებით ორგანოთა 
ტრანსპლანტატების “ex vivo” შენახვის/რეკონდიცირების მეთოდების  ექსპერიმენტული  
კვლევა  (FR-19-7543)  სამეცნიერო მიმართულებები: ორგანოთა მანქანური პრეზერვაცია, 
რეკონდიცირება, სისხლის ტუმბო, პერფუზია. 2020-2023 წწ.

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
               ზურაბ ჩხაიძე - პროექტის ხელმძღვანელი
      ნოდარ ხოდელი - კოორდინატორი
     დიმიტრი კორძაია - მკვლევარი
     ოთარ ფილიშვილი - მკვლევარი
    ხავიერ პადილო - კონსულტანტი
 
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული 
და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. 
ცხოველებზე ექსპერიმენტები ჩატარდა საქართველოს, ევროკავშირისა და ამერიკის და 
ცხოველთა დაცვისა და ექსპერიმენტებში გამოყენების კანონების გათვალისწინებით. 
ექსპერიმენტებში გამოყენებულ იქნა 35 მამრი, 20-25 კგ. წონის ცხვარი. გაუტკივარება – 
ვენური ნარკოზი ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციით. ანესთეზირებულ ცხოველზე 
იხსნებოდა მუცლის ღრუ, ხდებოდა ამოსაკვეთი ორგანოს მობილიზაცია, ცხოველიდან 
იღებოდა სისხლი და ამ ორგანოს ქსოვილოვანი მასალა, რომელთა ლაბორატორიული 
გამოკვლევის შედეგები მიჩნეულ იქნა ამავე ცხოველისთვის საკონტროლო მონაცემებად. 
ხორციელდებოდა კისრის ზედაპირული ვენის კანულაცია, სისტემური ჰეპარინიზაცია (15 
000 IU) და ცხოველის სისხლი კანულით მთლიანად ჩამოიცლებოდა აპარატში და 
სათადარიგო ციტრატიან ჭურჭელში. ხდებოდა რესპირატორის გამორთვა და გულის 
გაჩერება მუდმივი (4,5 V) დენით. 

შემუშავდა ორი ექსპერიმენტული მოდელი: თირკმლისა და ღვიძლის ex vivo 
პერფუზიისათვის. თითოეული ორგანოსათვის განისაზღვრა მილოვანი სტრუქტურების 
(სისხლძარღვები, სადინრები) კანულაციის მეთოდები და კონსერვაციის/კონდიცირების 
სქემები. ცხოველების საერთო რაოდენობა გადანაწილდა კვლევის ეტაპების მიხედვით, ორ 
სერიაში, ოთხ ჯგუფსა და რვა ქვეჯგუფში.

ნორმალური თირკმლის პერფუზიული კონსერვაციის შემუშავებულ მოდელში (I 
ჯგუფი) ჩატარდა შედარებითი კვლევა ორ ქვეჯგუფში (ოთხ-ოთხი ექსპერიმენტი 
თითოეულში), რომელთა შორის განსხვავება იყო მხოლოდ ის, რომ პირველ ქვეჯგუფში 
პერფუზია ჩატარდება ხსსა-ით, ხოლო მეორეში შემუშავებული უსმ-ით. თირკმლის 
მობილიზაციის შემდეგ, ცხოველიდან მიღებული სისხლის ნაწილით (500-700 მლ. 
მიხედვით ქვეჯგუფისა) შეივსო საპერფუზიო მანქანა, ხოლო დანარჩენი შენახულ იქნა 
ციტრატში და ექსპერიმენტის მსვლელობაში პერიოდულად ჩაემატა პერფუზატში 
ლაბორატორიული მონაცემების შესაბამისად. 

ამ ექსპერიმენტებში დაკანულირდა თირკმლის არტერია, თირკლმის ვენა მოიკვეთა 
ქვემო ღრუ ვენის შესართავთან, ორგანო ამოიკვეთა და განთავსდა სასწორზე საპერფუზიო 
მოწყობილობის რეზერვუარში, რომელშიც უზრუნველყოფილი იყო მუდმივი 
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ტემპერატურა (41° C), დაკანულირდა შარდსაწვეთი და დაიწყო კონსერვაცია ნატიური 
სისხლით ნორმოთერმულ რეჟიმში. თირკლმის ვენიდან გამომავალი სისხლი 
თავისუფლად ჩაედინებოდა რეზერვუარის ძაბრში, საიდანაც ლეიკოციტარული 
ფილტრის გავლით აიწოვებოდა სისხლის ტუმბოთი. ტუმბოდან თერმოელექტრული 
გამათბობელის, ოქსიგენატორისა და არტერიული ფილტრის გავლით ოქსიგენირებული 
სისხლი მიეწოდებოდა თირკმლის არტერიაში ჩადგმული კანულით. ამასთან, პირველ 
ქვეჯგუფში სისხლნაკადი იყო არამოპულსირე (ცენტრიფუგული ტუმბო), ხოლო მეორეში 
- მოპულსირე (მტ). არტერიულ და ვენურ მაგისტრალებზე განთავსდა წნევისა და 
სისხლნაკადის სენსორები, გამოყოფილი შარდის რაოდენობა იზომებოდა გრადუირებულ 
ჭურჭელში.

თირკმლის მდგომარეობა (სიცოცხლისუნარიანობა) ფასდებოდა მისი ჰომეოსტაზის 
პარამეტრების პერმანენტული რეგისტრაციით (ჰემოდინამიკის მაჩვენებლები, სისხლის 
პარამეტრების მონიტორინგი), ფუნქციური მდგომარეობით (დიურეზი). ორგანოს 
ჰომეოსტაზის შესასწავლად გამოყენებულ იქნა სისხლის ანალიზის სტანდარტული 
ბიოქიმიური, ოპტიკო-ანალიტიკური და ელექტროქიმიური მეთოდები. 
ჰისტომორფოლოგიური კვლევისათვის ორგანოს ქსოვილოვანი მასალა აღებულ იქნა 
ყოველ ექვს საათში. მიღებილი შედეგები კომპიუტერულად დამუშავდა აღწერითი 
სტატისტიკის მეთოდით.

ნორმალური ღვიძლის პერფუზიული კონსერვაციის შემუშავებულ მოდელშიც (II 
ჯგუფი) ჩატარდა შედარებითი კვლევა ორ ქვეჯგუფში, რომელთა შორის განსხვავებაც 
გამოყენებული საპერფუზიო მანქანები იყო. ამ ჯგუფის ექსპერიმენტები ჩატარდა წინა 
ჯგუფის ანალოგიურად, ოღონდ დამატებით დაკანულირდა კარის ვენა. პირველ 
ქვეჯგუფში ღვიძლის პერფუზია განხორციელდა კონვენციური მეთოდით - სისხლის ორი 
ცენტრიფუგული ტუმბოთი, რომელთაგან ერთი ღვიძლის ვენებიდან მიღებულ სისხლს 
გადატუმბავს კარის ვენაში, ხოლო მეორე - ოქსიგენატორის გავლით ღვიძლის არტერიაში. 
მეორე ქვეჯგუში ერთი მტ-დან მოპულსირე ნაკადით გამოსული სისხლის ნაწილი 
თერმოელექტრული გამათბობლისა და ოქსიგენატორის გავლით მიეწოდებოდა ღვიძლის 
არტერიაში, ხოლო ნაწილი, თერმოელექტრული გამათბობლისა და ჩამკეტი ონკანის 
გავლით რბილკედლიან რეზერვუარში, რომელშიც ხდებოდა პულსაციის ჩახშობა. ამავე 
რეზერვუარში მიეწოდებოდა ოქსიგენატორიდან გამოსული სისხლის მცირე ნაწილიც და 
ამგვარად შერეული სისხლი თვითდინებით ჩაედინებოდა კარის ვენაში. კარის ვენაში 
ნაკადის წუთმოცულობა და სისხლში ჟანგბადის შემცველობა რეგულირდებოდა 
რბილკედლიან რეზერვუარში შემავალ და გამომავალ მილებზე განთავსებული ჩამკეტი 
სარქველებით, ხოლო წნევა - რეზერვუარსა და ორგანოს შორის მანძილის (სიმაღლის) 
გრადიენტის ცვალებადობით. 

ღვიძლის მდგომარეობა შეფასდა წინა ამოცანის ანალოგიურად. დამატებით, 
სისხლში განისაზღვრა: ALT; AST; ALP; საერთო და პირდაპირი ბილირუბინი; ნაღვლის 
მჟავები; ქოლესტერინი; β-ლიპოპროტეიდები; X-ლიპოპროტეიდები; ტრიგლიცერიდები; 
ცერულოპლაზმინი; Cu; გლუკოზა.

ამით დასრულდა კვლევის მეორე ეტაპი და შედარდა მონაცემები. შემდგომ ეტაპზე 
ჩამოყალიბდება დასკვნები შემუშავებული უსმ-ით ორგანოთა 24-საათიანი კონსერვაციის 
შედეგების გაუმჯობესების თაობაზე და შეიქმნება "მარგინალურ" ორგანოთა 
კონდიცირების ეფექტიანობის გაზრდის მოტივირებული საფუძველი.
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3.2.
1) დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; პროექტის 
დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. 
2. 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. 
2. 
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

4. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები
4.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი, 
დამფინანსებელი ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა; პროექტის დაწყებისა და 
დამთავრების წლები
1. 
2. 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. 
2. 
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული 
და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

4.2.
1) დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი, 
დამფინანსებელი ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა, პროექტის დაწყებისა და 
დამთავრების წლები
1. 
2. 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. 
2. 
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

5. პატენტები (არსებობის შემთხვევაში):
5.1. საერთაშორისო პატენტები:
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საპატენტო თემატიკის სათაური; გამომგონებელი/ები და პატენტმფლობელი/ები; 
პატენტის საიდენტიფიკაციო კოდი
1. 
2. 

5.2. ეროვნული პატენტები
საპატენტო თემატიკის სათაური; გამომგონებელი/ები და პატენტმფლობელი/ები; 
პატენტის საიდენტიფიკაციო კოდი
1. 
2. 

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
6.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი 
ISBN; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

6.2. სახელმძღვანელოები
ავტორი/ავტორები; სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერთაშორისო სტანდარტული 
კოდი ISBN; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო 
კოდი DOI (არსებობის შემთხვევაში); ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  
ნომერი/ტომი; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  
ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა

1. Gogichaishvili, Levan, Gia Lobzhanidze, and Mikheil Jangavadze. "Risk of Development, 
Outcome, and New Tumor Markers of a Hepatocellular Carcinoma." Translational and 
Clinical Medicine-Georgian Medical Journal 7, no. 2 (2022). ISSN: 2346-8491 (online)

2. Jangavadze, Mikheil, Leavn Gogichaishvili, and Zanda Bedinashvili. "Application of Liquid 
Biopsy for Hepatocellular Carcinomas using Plasma Circulating p28/Gankyrin RNA and 
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miRNA-s." Translational and Clinical Medicine-Georgian Medical Journal 7, no. 2 (2022). 
ISSN: 2346-8491 (online)

3. Paresishvili, Teona, Mariam Kakabadze, Ketevan Ediberidze, David Chakhunashvili, Tamar 
Rukhadze, and Manana Kakabadze. "Red blood cells for the treatment of Ehrlich carcinoma 
in mice." Translational and Clinical Medicine-Georgian Medical Journal 7, no. 4 (2022): 30-
34. ISSN: 2346-8491 (online)

4. Khodeli, Nodar, Zurab Chkhaidze, and Nino Inauri. "Machine Perfusion Based Sub-
normothermic Preservation of the Organs In-situ, in Block and Ex-vivo." Translational and 
Clinical Medicine-Georgian Medical Journal 7, no. 2 (2022). ISSN: 2346-8491 (online)

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. HCV ინფექცია და მისი გართულებები, განსაკუთრებით ჰეპატოცელულარული 

კარცინომა, წარმოადგენს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ძირითად ტვირთს. 
2015 წელს საქართველოში „C ჰეპატიტის ელიმინაციის ეროვნული პროგრამა“ 
ამოქმედდა. პროტოკოლის მიხედვით, HCC-ით დაავადებული პაციენტები ასევე 
იღებენ ანტივირუსულ მკურნალობას DAA-ებით. მრავალი კვლევა აჩვენებს, რომ 
განკირინი არის ჰეპატოცელულარული კანცეროგენეზის ერთ-ერთი მთავარი 
მონაწილე. მისი გამოხატულება გაიზარდა არა მხოლოდ HCC ქსოვილებში, არამედ 
ციროზულ ღვიძლშიც, ხოლო განკირინი არ იყო ღვიძლის ნორმალურ ნიმუშებში. 
მიზანი: ამ კვლევის მიზანი იყო სხვადასხვა DAA რეჟიმის ეფექტის დადგენა HCC-
ის სიხშირეზე ან რეციდივზე და მის პროგნოზზე და გამოეკვლია მოცირკულირე 
პლაზმური განკირინის mRNA, როგორც HCC-ის ბიომარკერი.
მეთოდები და მასალები. 2015 წლის აპრილიდან 2016 წლის მარტამდე 408 პაციენტი 
იყო რეკრუტირებული. შერჩევის კრიტერიუმები იყო შემდეგი: ასაკი 50–65; 
ღვიძლის ფიბროზის დონე F3-F4 ან ღვიძლის ციროზი მინიმუმ 15 წლის 
ისტორიაში; HCV-დადებითი დიაგნოზი PCR-ით; 4. ღვიძლის ციროზის წინა 
გართულებების არარსებობა. Child-Pugh კლასი A ან B; და მძიმე ექსტრაჰეპატური 
დაავადების არარსებობა. რეგულარულად ტარდებოდა კლინიკური მონიტორინგი 
და გვერდითი მოვლენების მკურნალობა. HCV კვლევაში ჩართული ყველა 
პაციენტმა მიიღო პირდაპირი მოქმედების ანტივირუსული პრეპარატები (DAA) 
HCV-სთვის, როგორც C ჰეპატიტის ელიმინაციის ეროვნული პროგრამის ნაწილი, 
ეროვნული პროტოკოლების შესაბამისად. 2015 წლის აპრილიდან 2016 წლის 
მარტამდე მკურნალობა ხდებოდა სოფოსბუვირით (SOF) პლუს რიბავირინით (RBV) 
პეგილირებული ინტერფერონით (IFN) ან მის გარეშე. 2016 წლის მარტიდან 
ლედიპასვირი/სოფოსბუვირი (LDV/SOF) ინიშნება ყველა პაციენტს RBV-ით ან მის 
გარეშე, HCV გენოტიპის, ფიბროზის დონისა და მკურნალობის წინა გამოცდილების 
მიხედვით. ავადობისა და სიკვდილიანობის კოეფიციენტები 100 ადამიანზე 
დაკვირვების წელზე გამოთვლილი იყო, როგორც მოვლენების რაოდენობა 
გაყოფილი შემდგომი დაკვირვების ადამიან-წლიან რაოდენობაზე 100-ზე. 
ბივარიანტული შედარება ტესტირებული იყო პირსონის ჩი-კვადრატის ან ფიშერის 
ზუსტი ტესტის გამოყენებით. , როგორც შესაბამისი. . HCC-ის გაჩენასთან 
დაკავშირებული ფაქტორები შეფასდა კოქსის პროპორციული საშიშროების 
რეგრესიის მოდელში. ყველა ანალიზი ჩატარდა SAS v9.4-ის გამოყენებით. P 
მნიშვნელობები <0,05. პლაზმის ნიმუშები იზოლირებული იყო 4 მლ 
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პერიფერიული სისხლიდან HCC-ით (n=32), HCC-ით MTS-ით (n=5), ღვიძლის 
ციროზით (n=7), HCV-დადებითი (n=5) და ჯანმრთელი ინდივიდებიდან. ახალი 
მთლიანი დნმ/რნმ/მირნმ იქნა ამოღებული პლაზმიდან RecoverAll™ სულ 
ნუკლეინის მჟავის იზოლაციის ნაკრების გამოყენებით. RT-qPCR შესრულდა 
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix-ის გამოყენებით. ადამიანის 18S რიბოსომური 
რნმ გამოიყენებოდა როგორც შიდა საცნობარო გენი. შედარებითი გამოხატვის 
დონეები გამოითვალა 2-ΔΔCq მეთოდის გამოყენებით SAS-Studio Mann-Whitney U 
ტესტის გამოყენებით ჯგუფებს შორის შედარების სტატისტიკური მნიშვნელობის 
დასადგენად.
შედეგები: ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ არც DAA-ს განსხვავებული რეჟიმი და არც 
მკურნალობის ხანგრძლივობა არ ახდენდა გავლენას ანტივირუსული 
მკურნალობის შემდეგ HCC-ის განვითარების რისკზე. ამ ჯგუფებში HCC-დან 
სიკვდილიანობის მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ შეინიშნება. განკირინის რნმ-ის 
ექსპრესია მნიშვნელოვნად გაიზარდა HCC პაციენტების პლაზმაში, 
განსაკუთრებით მათ, ვისაც აქვს მეტასტაზური დაავადება.
დასკვნა: ამრიგად, შეიძლება დავასკვნათ, რომ HCC სტატუსი არ არის უკუჩვენება 
DAA მკურნალობისთვის, განსაკუთრებით კიბოს ადრეულ სტადიებზე, როდესაც 
სიმსივნე განკურნებადია. პლაზმაში მოცირკულირე განკირინის mRNA არის 
უაღრესად მგრძნობიარე HCC ბიომარკერი თხევადი ბიოფსიისთვის.

2. Gankirin/PSMD10 მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ონკოგენებში, განსაკუთრებით 
ჰეპატოცელულარული კარცინოგენეზში. ცილის ექსპრესია მნიშვნელოვნად 
გაიზარდა ჰეპატოცელულური კარცინომის (HCC) დროს. განკირინი და miRNA-ები 
შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც HCC-ის დიაგნოსტიკური და პროგნოზული 
მარკერი და სიმსივნის რეციდივის მონიტორინგისთვის.

       მიზანი: პლაზმაში მოცირკულირე განკირინის mRNA და მიკრორნმ-ის გამოყენების  
       შესაძლებლობა, როგორც HCC-ის ბიომარკერი.

მეთოდები და მასალები: მთლიანი დნმ/რნმ იზოლირებული იყო FFPE სიმსივნედან 
და მიმდებარე ღვიძლის ქსოვილებიდან n=35. საკონტროლო ნიმუშები: ციროზული 
(n=10) და ნორმალური (n=10) ღვიძლი. პლაზმის ნიმუშები იზოლირებული იყო 4 
მლ პერიფერიული სისხლიდან HCC-ით (n=32), HCC-ით MTS-ით (n=5), ღვიძლის 
ციროზით (n=7), HCV-დადებითი (n=5) და ჯანმრთელი ინდივიდებიდან. ახალი 
მთლიანი დნმ/რნმ/მირნმ იქნა ამოღებული პლაზმიდან RecoverAll™ სულ 
ნუკლეინის მჟავის იზოლაციის ნაკრების გამოყენებით. RT-qPCR შესრულდა 
TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix-ის გამოყენებით. ადამიანის 18S რიბოსომური 
რნმ გამოიყენებოდა როგორც შიდა საცნობარო გენი. შეფასებული იყო 
განკირინი/PSMD10 mRNA და 122 siRNA, 130 siRNA, 15 siRNA, 152 siRNA, 200A 
siRNA, 200B siRNA, 21 siRNA, 26 siRNA, 9 siRNA გამოხატულება. შედარებითი 
გამოხატვის დონეები გამოითვალა 2-ΔΔCq მეთოდის გამოყენებით SAS-Studio 
Mann-Whitney U ტესტის გამოყენებით ჯგუფებს შორის შედარების სტატისტიკური 
მნიშვნელობის დასადგენად.
შედეგები: ციროზის მქონე პაციენტების, HCV ციროზის გარეშე და ჯანმრთელი 
პირების სისხლის პლაზმაში არ იყო გამოვლენილი უჯრედებისგან თავისუფალი 
განკირინი/PSMD10 რნმ. ამავდროულად, მნიშვნელოვანი გამოხატულება 
დაფიქსირდა HCC-ის მქონე პაციენტებში. რაც შეეხება ქსოვილის ნიმუშებს, 
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მიღებული იქნა შემდეგი შედეგები. გარკინი/PSMD1 რნმ-ის ექსპრესია უფრო 
დაბალი იყო ღვიძლის ჯანმრთელ ქსოვილში. ამავდროულად, ღვიძლის ციროზის 
ნიმუშებში დაფიქსირდა 3,2-ჯერ ცვლილება ჯანმრთელთან შედარებით. 
მნიშვნელოვანი გამოხატულება გამოვლინდა HCC ქსოვილის ნიმუშებში და 
მიმდებარე ღვიძლის ქსოვილებში - ცვლილება, შესაბამისად, 120,7 და 68,5-ჯერ. 
მიკრორნმ-ის ექსპრესიის პროფილები ასევე განისაზღვრა სხვადასხვა 
ქსოვილებისთვის.
დასკვნა: ეს მონაცემები მიუთითებს, რომ პლაზმური გარკინი/PSMD10 რნმ 
შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც დიაგნოსტიკური, ასევე პროგნოზული და 
მონიტორინგის ინსტრუმენტი HCC-ის რეციდივისთვის. ქსოვილის 
გარკინი/PSMD10 რნმ-ის ექსპრესიის მონაცემები მიუთითებს, რომ გენის აქტივაცია 
იწყება ღვიძლის ციროზის დროს. ეს ასევე დადასტურდა miRNA ექსპრესიის 
პროფილებით. ის მაქსიმუმს აღწევს HCC-ში. სიმსივნის მიმდებარე არასიმსივნურ 
ქსოვილებში (ასევე ციროზული), გამოხატულება გაცილებით მაღალია. 
გაურკვეველია არის თუ არა ეს „ავთვისებიანი“ პროცესის შედეგი, თუ მისი 
გააქტიურება „ავთვისებიანი“ ტრანსფორმაციის პირველი ნაბიჯია. თუ 
მოგვიანებით დადასტურდება, ჩვენ გვექნება კარგი პროგნოზული მარკერი 
ციროზის მქონე პაციენტისთვის HCC-ის რისკის დასადგენად.
ჩვენი შედეგები მიუთითებს Garkin/PSMD10 გამოხატვის პოტენციურ როლზე 
ღვიძლის ბიოფსიაში კიბოს რისკის პროგნოზირებისთვის ციროზის მქონე 
პაციენტებში.

3. შესავალი: ბოლო წლებში, მათი უნიკალური ბიოლოგიური და ბიოფიზიკური 
თვისებების გამო, ერითროციტები გამოიყენებოდა, როგორც წამლების მიწოდების 
სხვადასხვა სისტემების მატარებლები. 
მასალა და მეთოდი: ამ ნაშრომში გამოვიყენეთ პლატინის ნანონაწილაკების 
ერითროციტებში ჩატვირთვის ჰიპოტონური მეთოდი სხვადასხვა კონცენტრაციის 
SDS ხსნარებისა და ერითროციტების სარეცხი ტრიტონ 100 ხსნარის კომბინაციაში. 
ერითროციტების პლატინის ნანონაწილაკებით დატვირთვის შემდეგ, მათი 
ეფექტურობა შეფასდა ერლიხის კარცინომის კანქვეშა მოდელში 60 თეთრ 
ლაბორატორიულ თაგვში. მე-16 დღეს, კარცინომის 2x2 სმ ზომის მიღწევის შემდეგ, 
ცხოველები დაყვეს 3 თანაბარ ჯგუფად. პირველი ჯგუფის ცხოველებს მკურნალობა 
არ მიუღიათ და მხოლოდ დაკვირვების ქვეშ იმყოფებოდნენ. მეორე ჯგუფის 
ცხოველებმა ცისპლატინი ინტრავენურად მიიღეს. მესამე ჯგუფის ცხოველებში 
პლატინის ნანონაწილაკებით დატვირთული ერითროციტები შეჰყავდათ 
პირდაპირ კარცინომის ქსოვილში. 
შედეგები: პირველი ჯგუფის ყველა ცხოველი გარდაიცვალა ერლიხის კარცინომის 
პროგრესირებისა და კარცინომის მიმდებარე ქსოვილებში და მუცლის ღრუს 
ინვაზიის გამო ინოკულაციის შემდეგ 40-50 დღის შემდეგ. მეორე ჯგუფში 
ცხოველების 60% კვდება 40-50 დღის შემდეგ, ხოლო დანარჩენი 40% 60-80 დღის 
შემდეგ. სიკვდილის მთავარი მიზეზი კიბოთი პროგრესირება იყო. მესამე ჯგუფის 
ცხოველებში მე-5-7 დღეს აღინიშნა ნეკროზი კარცინომის ქსოვილის ჩირქოვანი 
გათხევადებით და ჩირქის გამოყოფით. ამ ჯგუფში ცხოველების 40% კვდება 40-50-
ე დღეს. დანარჩენ გადარჩენილ ცხოველებში ჭრილობა მეორადი განზრახვით 
დაიხურა. ცხოველებზე დაკვირვების მაქსიმალური პერიოდი იყო 3 თვე, რომლის 
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დროსაც რეციდივები არ დაფიქსირებულა. დასკვნა: პლატინის ნანონაწილაკებით 
დატვირთული ერითროციტები უსაფრთხოა, რადგან ისინი ბიოთავსებადია და 
შეიძლება ეფექტური იყოს კიბოს სამკურნალოდ წამლების მდგრადი 
მიწოდებისთვის. პლატინის ნანონაწილაკებით დატვირთული ერითროციტების 
პირდაპირი ინექცია სიმსივნურ პარენქიმაში უზრუნველყოფს კიბოს 
საწინააღმდეგო პრეპარატების ეფექტურ მიწოდებას ყველა სიმსივნურ უჯრედში 
და ხელს უწყობს მათ გახანგრძლივებულ განთავისუფლებას.

4. ორგანოთა გადანერგვა მრავალკომპონენტიანი მკურნალობის მეთოდია. 
შეუქცევადი დაავადებების ალტერნატივა მას არ გააჩნია. მას ბევრი მნიშვნელოვანი 
საკითხი ახლავს, მაგრამ ყველაზე განხილული ორგანოების შენარჩუნებაა. 
ორგანოების შენარჩუნების მრავალი მეთოდი არსებობს. დონორ ორგანოებზე 
მზარდი მოთხოვნა ტრანსპლანტოლოგებს აიძულებს მოძებნონ ალტერნატიული 
მიდგომები. ერთ-ერთ ასეთ მიდგომად შეიძლება ჩაითვალოს მანქანა პერფუზია. 
2000 წლიდან მორფოლოგიის ინსტიტუტი ავითარებს პერფუზიის 
მოწყობილობების რამდენიმე მოდელს. წარმოადგენს გულ-ფილტვის აპარატის 
მინიატურულ კომპაქტურ, პორტატულ ვერსიებს. წარმოდგენილ მანქანაზე 
ჩატარდა ექსპერიმენტული კვლევების ციკლი:
        1. კარდიოფილტვის შუნტირება ჩატარდა ცხოველურ მოდელზე გულის 
გაჩერებით რეანიმაციისთვის.
       2. ღვიძლის ავტოტრანსპლანტაციისას ვენო-ვენური შუნტირება ღვიძლის 
ფაზაში რეციპიენტის ჰემოდინამიკური დაცვის მიზნით.
კვლევის მიზანი: შეაფასეთ ღვიძლის მორფოლოგიური მდგომარეობა 7-საათიანი 
პერფუზიის შემდეგ in situ პულსირებული ნაკადით. შეამოწმეთ ex vivo 
ჰეპატორენალური ბლოკადის შენარჩუნების შესაძლებლობა აპარატურის 
პერფუზიის გამოყენებით ფიზიოლოგიური პარამეტრების შენარჩუნებისას.
მასალა და მეთოდები: ღვიძლის კონსერვაცია „ინ ადგილზე“ ჩატარდა 10 
ექსპერიმენტულ ცხოველში. ყველა შემთხვევაში, გულის გაჩერება გადაკეთდა 
თბილი იშემიის პერიოდის იგივე ხანგრძლივობის შენარჩუნებით. ამ ჯგუფში 
პერფუზიის ხანგრძლივობა განისაზღვრა 7 საათი. კონსერვაცია განხორციელდა 
სისტემური პერფუზიის პირობებში მუდმივი და პულსირებული ნაკადით (ჩვენი 
დიზაინის პულსატორი). ex-vivo შემთხვევაში, ღვიძლი და თირკმელი ამოღებულ 
იქნა აორტასთან და კუდის ღრუ ვენასთან ერთად საერთო სისხლძარღვოვან 
პედიკულზე. პერფუზია ტარდებოდა აორტისა და კარის ვენის მეშვეობით.
შედეგები: ღვიძლის კონსერვაციის მორფოლოგიური კვლევის შედეგები ადგილზე.
არაპულსირებული ნაკადით, sd-MaS ხდება დიფუზური პერფუზიიდან 7 საათის 
შემდეგ. Ld-MaS აღინიშნება ღვიძლის ქსოვილის 18%-ში, ნეკროზის იზოლირებულ 
უბნებში. პულსირებადი ნაკადი 7 საათის შემდეგ, Sd-MaS 5%. Ld-MaS 5%.
6-საათიანი ex-vivo კონსერვაციის შედეგები: აღმოჩნდა გაფართოებული თირკმლის 
მილაკები და რამდენიმე არტერიის კედლების გასქელება. მსუბუქი შერეული ld-
MaS და sd-MaS აღმოჩნდა ჰეპატოციტების 10%-ზე ნაკლებში. ეს მონაცემები უფრო 
მაღალია, ვიდრე პერფუზიის დასაწყისში, მაგრამ რჩება დონორის ორგანოებისთვის 
შემოთავაზებულ საზღვრებში.
დასკვნა: ამრიგად, ექსპერიმენტების შედეგად შეიქმნა პორტატული პერფუზიის 
მოწყობილობა, რომელიც უზრუნველყოფს ორგანოს ოპტიმალურ პერფუზიას 
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ჟანგბადით გაჯერებული სისხლით სისტემური კონსერვაციის დროს, როგორც 
პულსირებული არტერიული სისხლის ნაკადით, ასევე ცელიაკიის სისხლის 
ნაკადით პორტალურ ვენაში, ასევე მრავალ ორგანოს. ადგილზე მოწყობილობა. 
კონსერვაცია დონორ ორგანიზმში. მორფოლოგიური კვლევის შედეგები აჩვენებს, 
რომ სისტემური სუბნორმოთერმული პერფუზია პერფუზიის აპარატით 
წარმატებით უზრუნველყოფს ღვიძლის შენარჩუნებას უწყვეტი და პულსირებული 
ნაკადით. ღვიძლი შესაფერისია გადანერგვისთვის. პულსირებადი ნაკადი 
ნამდვილად უკეთესია. იზოლირებულ ღვიძლსა და თირკმელებზე ex vivo 
ექსპერიმენტის შედეგები მიუთითებს პერფუზიის ხანგრძლივობის შემდგომი 
გაზრდის შესაძლებლობაზე.

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში
7.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი 
ISBN; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

7.2. სახელმძღვანელოები
ავტორი/ავტორები; სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერთაშორისო სტანდარტული 
კოდი ISBN; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

7.3. სტატიები
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო 
კოდი DOI;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; 
გვერდების რაოდენობა

1. Kakabadze, Mariam Z., Teona Paresishvili, Konstantine Mardaleishvili, Zurab Vadachkoria, 
Nicholas Kipshidze, Mikheil Jangavadze, Lia Karalashvili, Ketevan Ghambashidze, David 
Chakhunashvili, and Zurab Kakabadze. "Local drug delivery system for the treatment of 
tongue squamous cell carcinoma in rats." Oncology Letters 23, no. 1 (2022): 1-8. 
https://doi.org/10.3892/ol.2021.13131 

2. Avagimyan, Ashot, Lev Kakturskiy, Liana Gogiashvili, and Artashes Aznauryan. "THE 
KEY-STONES OF RIGHT VENTRICULAR ARRHYTHMOGENIC CARDIOMYOPATHY-
INDUCED MORPHOLOGICAL DISARRANGEMENT." Current Problems in 
Cardiology (2022): 101133.https://doi.org/10.1016/j.cpcardiol.2022.101133

3. Gogiashvili, Liana, Tamuna Gvianishvili, Maia Mchedlishvili, Tinatin Kvachadze, Ekaterine 
Melikadze, Manana Dgebuadze, and Ketevan Jandieri. "Solid Variant of Papillary Thyroid 
Carcinoma in A 15-Year-Old Boy: Diagnostic Utility of Immunohistochemical 

https://doi.org/10.3892/ol.2021.13131
https://doi.org/10.1016/j.cpcardiol.2022.101133
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Panel." Royal Journal of Research in Engineering and Technology 1, no. 1 (2022): 01-09. 
https://publications.royaljournals.com/RJRET/article/view/29 

4. Janberidze E., Kordzaia D., Bakuradze N., Ghugunishvili M., Jojua R., Eremashvili M., 
Tsikoridze N., Dalakishvili S. // National multicenter cross-sectional study to study the 
medical, social and ethical problems of the elderly population in Georgia.; Palliative 
Medicine. 2022;36(1_suppl): Sage Journals, page 50-51. ISSN: 0269-2163. 
doi:10.1177/02692163221093145

5. Khodeli N.G., Pilishvili O.D., Songulashvili D.P., Chkhaidze Z.A. Pulse Wave Initiation in 
Various Cardiopulmonary Bypass Devices. Proceedings of the XVIII International 
Multidisciplinary Conference "Innovations and Tendencies of State-of-Art Science". 
Rotterdam (Nederland), April 2022:29-34. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48531105

6. Kordzaia D.J., Inauri N.A., Chkhaidze Z.A., Khodeli N.G. Substantiation of The Choice of 
an Experimental Sheep Model for the Machine Preservation and Transplantation of 
Abdominal Organs. Proceedings of the XVIII International Multidisciplinary Conference 
"Innovations and Tendencies of State-of-Art Science". Rotterdam (Nederland). 2022:35-41. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48531106

7. Chkhaidze Z.A., Pilishvili O.D., Inauri N.A., Khodeli N.G. Experimental Study of 
Homeostasis During Reconditioning of an Isolated Liver After an Hourly Warm Ischemia 
Using Normothermic Blood Perfusion. Proceedings of the XVIII International 
Multidisciplinary Conference "Innovations and Tendencies of State-of-Art Science". 
Rotterdam (Nederland). 2022:21-28. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48531104

8. Pilishvili O, Chkhaidze Z, Songulashvili D, Khodeli N. Preservation of Isolated Organs with 
a New Perfusion Machine (Experimental Study). Collection of articles based on the 
materials of the LXXIII international scientific-practical conference "Experimental and 
Theoretical Research in Modern Science". Novosibirsk (Russia), January 2022;1(66):19-27. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48603783

9. Pilishvili O., Chkhaidze Z., Songulashvili D., Khodeli N. A Device for Generating a 
Controlled Pulse Wave in Constant Flow Blood Pumps. Collection of articles based on the 
materials of the LVI international scientific-practical conference "Modern Medicine: New 
Approaches and Current Research". Moscow (Russia), January 2022;1(52):16-23. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48007931 

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. სტატიაში წარმოდგენილი კვლევა აღწერს ორმაგი ფუნქციის ადგილობრივი 

წამლის მიწოდების სისტემას, რომელსაც შეუძლია დათრგუნოს სიმსივნის ზრდა 
და ხელი შეუწყოს ჭრილობების შეხორცებას. სისტემა შედგება ორფენიანი 
მრავალკომპონენტიანი ფიბრინის გელისგან (MCPFTG). MCPFTG-ის შიდა ფენა, 
რომელიც უშუალო კონტაქტშია ჭრილობის ზედაპირთან, შეიცავს ცისპლატინს, 
რომელიც მოთავსებულია CultiSpher-ში კოლაგენის მიკრომატარებელზე. MCPFTG-
ის გარე შრე შედგება CultiSpher-S მიკრომატარებლისგან ლიოფილიზებული ძვლის 
ტვინის ღეროვანი უჯრედებით (BMSCs). MCPFTG-ის ეფექტურობა შეფასებული 
იყო ენის ბრტყელუჯრედოვანი კარცინომის 4-ნიტროქინოლინ-1-ოქსიდის 
ვირთხის მოდელში. კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ 20-25 დღის განმავლობაში 
ცხოველებში, რომლებსაც ჩაუტარდათ ბრტყელუჯრედოვანი კარცინომის მხოლოდ 
85%-იანი რეზექცია, ჩამოყალიბდა ენის შეუხორცებელი ჭრილობა, ხოლო ნარჩენი 

https://publications.royaljournals.com/RJRET/article/view/29
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48531105
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48531104
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48603783
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48007931
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სიმსივნის სწრაფი პროგრესირება დაფიქსირდა. იმუნოჰისტოქიმიურმა მეთოდებმა 
გამოავლინა ციკლინ D1-ის მაღალი ექსპრესია და E-კადჰერინის დაბალი ექსპრესია 
ამ ცხოველებში. გარდა ამისა, აღინიშნა p63 და Ki-67 მაღალი გამოხატულება. ენის 
ბრტყელუჯრედოვანი კარცინომის მქონე ცხოველების 80%-ში, რომლებიც 
მკურნალობდნენ MCPFTG-ით სიმსივნის რეზექციის 85%-ის შემდეგ, აღინიშნა 
სიმსივნის ზრდის შესამჩნევი დათრგუნვა 150 დღის განმავლობაში და სიმსივნის 
რეციდივი არ გამოვლინდა. იმუნოჰისტოქიმიამ გამოავლინა ციკლინის D1 დაბალი 
ან ზომიერი ექსპრესია და E-კადჰერინის მაღალი ექსპრესია დაკვირვების 
პერიოდში. ნაჩვენებია, რომ MCPFTG-ზე დაფუძნებული ადგილობრივი წამლის 
მიწოდების სისტემა ეფექტურად თრგუნავს სიმსივნის ზრდას და ხელს უშლის 
რეციდივას. MCPFTG ამცირებს ცისპლატინის ტოქსიკურობას და აძლიერებს მის 
ანტისიმსივნურ აქტივობას. გარდა ამისა, MCPFTG-ში არსებული 
ლიოფილიზებული პარაკრინული HBMC ფაქტორები აჩქარებს ჭრილობის 
შეხორცებას სიმსივნის რეზექციის შემდეგ. ამრიგად, წინამდებარე კვლევა 
გთავაზობთ ახალ შესაძლებლობებს ბრტყელუჯრედოვანი კარცინომის 
სამკურნალოდ წამლების მიწოდების მრავალფუნქციური სისტემის 
განვითარებისათვის.

2. მარჯვენა პარკუჭის არითმოგენური კარდიომიოპათია თანამედროვე 
კარდიოლოგიის აქტუალური პრობლემაა. მიოკარდიუმის ეს რემოდელირება 
ვლინდება სხვადასხვა დესმოსომოპათიებით, არხოპათიებით და სხვა 
მუტაციებით, რაც იწვევს გულის, კერძოდ, მიოკარდიუმის კოორდინირებული 
მუშაობის დარღვევას. ამ კარდიომიოპათიის სიხშირე უმნიშვნელოა. თუმცა, 
აღსანიშნავია, რომ სპორტსმენებს აქვთ ამ დაავადების განვითარების გაზრდილი 
რისკი, რაც ხაზს უსვამს ამ თემის შესწავლის მნიშვნელობას და მის აქტუალობას 
კარდიოლოგებისა და სპორტის ექიმების მხრიდან. თუმცა, ამ დაავადების 
კლინიკური სურათი არაერთგვაროვანია. ეს პათოლოგია მოითხოვს სამედიცინო 
პერსონალის კონტროლს და ყურადღებას, დიაგნოსტიკური მეთოდებისა და 
მკურნალობის პროტოკოლების მუდმივ გაუმჯობესებას და ოპტიმიზაციას. 
სტატიაში დეტალურადაა წარმოდგენილი პათოფიზიოლოგიური მექანიზმები, 
მოლეკულური გენეტიკური ასპექტები და მორფოფუნქციური ცვლილებების 
დინამიკა. ამ კარდიომიოპათიაში დაფიქსირებული ეტიოპათოგენეზის 
მექანიზმებისა და მორფოლოგიური ცვლილებების თავისებურებების გააზრება და 
მისი უფრო დეტალური შესწავლა ფუნდამენტურია მკურნალობის თანამედროვე 
მეთოდების შემუშავებაში, რომელიც მიმართულია პაციენტების ხარისხისა და 
სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაუმჯობესებაზე.

3. სტატიაში წარმოდგენილია 15 წლის ბიჭის შემთხვევა მყარი ტრაბეკულური 
ჰისტოლოგიური ტიპის PTC-ის დაბალი ხარისხის ვარიანტით. აღწერილ 
შემთხვევის მიმართ ინტერესი განპირობებულია იმითაც, რომ წინასაოპერაციო 
გამოკვლევის დროს პაციენტს აღენიშნებოდა ფარისებრი ჯირკვლის კვანძოვანი 
ჩიყვი და ადენომა ჰურთლის უჯრედებიდან გაურკვეველი ატიპიის FNA მეთოდის 
მიხედვით (Bethesda III), არ ყოფილა PTC-ით გამოწვეული. ცვლილებები და 
დატვირთული ოჯახის ისტორია და რადიაციული ზემოქმედება. არ იყო. 
ფაქტობრივად, გვქონდა სამი კლინიკური და მორფოლოგიური ვარიანტი: 1. 
ჰურტლეუჯრედოვანი ადენომა; 2. კვანძოვანი ჩიყვი; 3. PTC-ის მყარი 
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ტრაბეკულური ვარიანტი. დიფერენციალური დიაგნოზი მედულარული და 
ანაპლასტიკური კარცინომას შორის უნდა გაკეთდეს ჰისტოლოგიური და 
იმუნოჰისტოქიმიური მეთოდების გამოყენებით. მრავალკომპონენტიანი 
იმუნოჰისტოქიმიური კვლევა აჩვენა TTF1, Cyclin D1 და თირეოგლობულინის 
მაღალი აქტივობა E-CAD-ის აქტივობასთან ერთად, რაც მიუთითებს PTC-ის მყარი 
ტრაბეკულური ვარიანტების შენარჩუნებაზე, ეპითელიუმის ფენოტიპზე და 
თირეოსპეციფიკური ცილების ტრანსკრიპციულ აქტივობაზე, რაც 
მნიშვნელოვანია. TTF1-ისა და ციკლინ D1-ის კოორდინირებული აქტივობა 
გამოიხატება სიმსივნური ქსოვილის ზრდით და დიფერენცირებით, რაც ხსნის 
სიმსივნის გავრცელების იზოლირებულ ხასიათს და ლოკალური მეტასტაზების 
არარსებობას, რაც ჩვენი შემთხვევის ერთ-ერთი მთავარი წერტილია. ამრიგად, 
წარმოდგენილ შემთხვევას არ გააჩნია არადიფერენცირებული კარცინომის ნიშნები.

4. მიზანი: კვლევის მიზანს წარმოადგენდა ხანდაზმული მოსახლეობის სამედიცინო, 
სოციალური და ეთიკური პრობლემების იდენტიფიკაცია საქართველოში. 
მეთოდები: ეროვნული მულტიცენტრული კვლევა ჩატარდა პირველადი 
ჯანდაცვის რგოლში 2018-2020 წლებში. აღნიშნულ კვლევაში ხანდაზმული 
პაციენტები (65+) 16 ან მეტი ქულით მონრეალის კოგნიტიურ სკალაზე იყვნენ 
ჩართულები. სამედიცინო მუშაკებმა აღნუსხეს იმგვარი სამედიცინო ინფორმაცია, 
როგორიცაა პირველადი დიაგნოზი, კარნოფსკის შეფასების სტატუსი და 
სპეციფიკური ინფორმაცია დეპრესიაზე. პაციენტებმა შეავსეს კითხვარი შემდეგ 
მონაცემებზე: სოციალურ-დემოგრაფიული, სუბიექტური სიმპტომები, 
გერიატრიული დეპრესიის შკალა, ფიზიკური აქტივობის თვითმოვლის შკალა და 
ინსტრუმენტული აქტივობის თვითმოვლის შკალა. ამის გარდა, პაციენტები 
პასუხობდნენ ნახევრად სტრუქტურირებულ კითხვებს ცხოვრებასა და 
მომსახურების შესახებ. 
შედეგები: საქართველოს ხუთი სხვადასხვა რეგიონის 18 ცენტრში შეივსო  878 
კითხვარი. პაციენტების 74%-ს ეწეოდა მომსახურეობა პირველად ჯანდაცვის 
რგოლში. საშუალო ასაკს წარმოადგენდა 75 წელი (სტანდარტული დევიაცია 6.6), 
კარნოფსკის შეფასების საშუალო ინდექსი იყო 72 (სტანდარტული დევიაცია 11.6). 
71%-ს წარმოადგენდა ქალი და 26% ცხოვრობდა შვილებთან ერთად. პაციენტთა 
უმეტესობას (37%) აღენიშნებოდა მრავალი თანმხლები დაავადება. 63%-ზე მეტს 
აღენიშნებოდა სუსტი დემენცია. პაციენტთა 71% აღნიშნავდა ოთხ ან მეტ 
სხვადასხვა სიმპტომს ბოლო ორი კვირის განმავლობაში. პაციენტთა 37%-ს ჰქონდა 
დეპრესია გერიატრიული დეპრესიის შკალის მიხედვით და მხოლოდ 7% იღებდა 
ანტიდეპრესანტებს. ამ კვლევით ასევე გაირკვა, რომ ფიზიკური (ADLs) და 
ინსტრუმენტული აქტივობის სკალაზე (IADLs) 16,5%-ს და 39.3%-ს აღენიშნებოდა 
უარყოფითი შეფასებები. 75%-ს ურჩევნია იცხოვრონ ოჯახის წევრებთან ერთად. 
72%-მა აღნიშნა, რომ მათთვის მისაღებია ხანდაზმულების ცხოვრება 
მოხუცებულთა სახლებში, თუ პაციენტი მარტოხელაა ან საჭიროებს 
სპეციალიზებულ მზრუნველობას. თუმცა, 46%-ს ურჩევნია მიიღოს სამედიცინო 
მომსახურეობა პირველადი ჯანდაცვის პოლიკლინიკებიდან. 
დასკვნა: ამ ეროვნულმა მულტიცენტრულმა კვლევამ გვაჩვენა, რომ საქართველოში 
ხანდაზმულ პაციენტებს აქვთ მრავალი ქრონიკული თანმხლები დაავადება. 
მრავალ პაციენტს აღენიშნებოდა მტანჯველი სიმპტომები. იმის მიუხედავად, 
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პაციენტთა უმრავლესობა მისაღებად მიიჩნევს მოხუცებულთა სახლებში 
ცხოვრებას, მაინც სახლში, საკუთარ ნათესავებთან ერთად ცხოვრება ურჩევნია.

5. კვლევის მიზანი იყო ელექტრონულად კონტროლირებადი მოწყობილობის 
შემუშავება და შექმნა, რომელიც ლამინარული ნაკადის ტუმბოების ნაკადს 
გარდაქმნის პულსირებულად და უზრუნველყოფს ჰემოდინამიკურ 
მახასიათებლებს მაქსიმალურად ახლოს ბუნებრივთან.
დასკვნა: ჩვენს მიერ შემუშავებული ელექტრონულად კონტროლირებადი 
მოწყობილობა, რომელიც როლიკებით და ცენტრიდანული ტუმბოების პირდაპირ 
სისხლის ნაკადს პულსირებულ ნაკადად გარდაქმნის, შეიქმნა და აწყობილი 
პროტოტიპად. ის შეიძლება შევიდეს პერფუზიის ხელსაწყოების შემადგენლობაში 
და, ცხოველებზე ფრთხილად ექსპერიმენტული ტესტირების შემდეგ, 
გამოყენებული იქნას ექსტრაკორპორალური რეანიმაციისთვის გულის 
გაჩერებისას, სისხლის მიმოქცევის მხარდაჭერით. ის ასევე შეიძლება გამოყენებულ 
იქნას პერფუზიის აპარატში მყარი ორგანოების მანქანური შენარჩუნების დროს.

6. კვლევის მიზანია მეცნიერულად დაასაბუთოს ცხვრის არჩევანი, როგორც 
ექსპერიმენტული მოდელი ex vivo მანქანით შენარჩუნებისა და ღვიძლის 
გადანერგვისთვის.
დასკვნა. პერფუზიის მოწყობილობების, პერფუზიის სქემებისა და იზოლირებული 
ორგანოების შენარჩუნების მეთოდების ექსპერიმენტული კვლევისთვის ცხვრის 
მოდელი შეიძლება ჩაითვალოს ყველაზე შესაფერისად. კურდღლისა და ძაღლის 
მოდელთან შედარებით, უპირატესობა ენიჭება ცხოველის მშვიდ ბუნებას, სხეულის 
წონა საშუალებას იძლევა გამოიყენოს პედიატრიული და ჩვილების ჟანგბადები და 
შესაბამისი პერფუზიის სისტემის აქსესუარები პერფუზიის სისტემაში. ასევე გულ-
სისხლძარღვთა სისტემის და მუცლის ღრუს ორგანოების სტრუქტურის 
ანატომიური, ტოპოგრაფიულ-ანატომიური და სისხლძარღვთა მახასიათებლები

7. კვლევის მიზანი იყო ჩვენ მიერ ექსპერიმენტში შექმნილი უნივერსალური 
პერფუზიის მოწყობილობის გამოყენებით იზოლირებული და ისქიმიურად 
დაზიანებული (ზღვრული) ღვიძლის კონდიცირების ახალი მეთოდის შემუშავება.
დასკვნა: პერფუზიის აღდგენის მეთოდი საშუალებას იძლევა, ღვიძლის 
ტრანსპლანტაციაში სისხლის ხელოვნური ნორმათერმული ცირკულაციის 
საშუალებით, უზრუნველყოს მისი თერმული სტაბილურობა, მოხსნას 
მეტაბოლური პროდუქტები და კატაბოლიზმის ფერმენტები, მიიტანოს 
ენერგეტიკული სუბსტრატები, დაიცვას მიკროცირკულაციური საწოლი და 
უზრუნველყოს ჟანგბადის ქსოვილებში მიწოდება.
იმისათვის, რომ მივაღწიოთ ორ სხვადასხვა ჰემოდინამიკურ ნაკადს წნევისა და 
სისხლის ნაკადის მოცულობის განსხვავებული მაჩვენებლებით, საკმარისია 
მხოლოდ ერთი სატუმბი მოწყობილობა და ორი ვენური (ზედა და ქვედა) 
რეზერვუარი ჩვენს მიერ შემუშავებული და გამოცდილი პერფუზიის სქემის 
შესაბამისად.
რვა ექსპერიმენტში ნაჩვენები შედეგები იზოლირებული ღვიძლის სტაბილური, 10-
საათიანი შენარჩუნებისა და "მკურნალობის" მიღწევით, აბსოლუტურად 
დამაკმაყოფილებელი, სტაბილური ჰომეოსტაზის მაჩვენებლებით, 
დადასტურებული ორგანოს ფიზიოლოგიური აქტივობით, ვარაუდობს 
მრავალდღიანი მუშაობის შესაძლებლობას. ხანგრძლივობის შენარჩუნება, 
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ექვემდებარება როგორც პერფუზიის აპარატის, ასევე რეკონსტრუქციის 
მეთოდოლოგიის გაუმჯობესებას.

8. კვლევის მიზანია ჩვენივე დიზაინის სისხლის ტუმბოზე დაფუძნებული ახალი 
პერფუზიის აპარატის შექმნა და ცხვრის ღვიძლის მოდელზე მუცლის ღრუს 
ორგანოების ხანგრძლივი შენარჩუნების მეთოდის ექსპერიმენტული შემუშავება. 
ტუმბო არის ატრავმული, ბიო- და ჰემოინერტული, რომელსაც შეუძლია 
კარდიოსინქრონულ რეჟიმში მუშაობა. ჩატარდა სკამზე ტესტები და 2 
ექსპერიმენტი ცხოველებზე. სპეციალურ ავზში ქირურგიულად ამოღებულ და 
იზოლირებულ ცხვრის ღვიძლს უერთდებოდა სისხლის პერფუზატით წინასწარ 
სავსე აპარატი. ჩატარდა 5 საათიანი პერფუზია. კარის ვენისა და ღვიძლის საერთო 
არტერიის სისხლით მიწოდებით კონტროლდებოდა პერფუზატის ტემპერატურა, 
მოცულობითი ნაკადის სიჩქარე, წნევა და პულსის ტალღა. განვითარებული 
პერფუზიის აპარატს შეუძლია უზრუნველყოს საჭირო ჰემოდინამიკური პირობები 
რაც შეიძლება ახლოს ფიზიოლოგიურთან.

9. კვლევის მიზანია შექმნას ელექტრონულად კონტროლირებადი გადამყვანი 
სისხლის ტუმბოების არაპულსირებადი ნაკადის პულსირებულ ნაკადად, მისი 
პარამეტრებით რაც შეიძლება ახლოს იყოს მშობლიური გულის მიერ რეალიზებულ 
ფიზიოლოგიურთან. სისხლის ნაკადის პულსაცია მიიღწევა ტუმბოდან 
გამოსასვლელი ხაზის ცვლადი გარეგანი ჩაკეტვით, რათა მოწყობილობაში 
სისხლთან კონტაქტი არ მოხდეს. მოწყობილობა კონტროლდება სპეციალური 
დისტანციური მართვის საშუალებით პულსის სიხშირის ცვლადი პარამეტრებით 
ასინქრონულ რეჟიმში, აგრეთვე კარდიოსინქრონიზაცია ელექტროკარდიოგრამის 
მიხედვით, პულსის დაყოვნების, წინსვლისა და სპექტაკლის შესაძლებლობით. 
მოწყობილობა გამოსცადეს სადგამზე და ცხოველებზე ექსპერიმენტებში და აჩვენა 
საიმედოობა, მუშაობის სიმარტივე და რაც მთავარია, მიოკარდიუმის განტვირთვის 
შესაძლებლობა, როდესაც დამხმარე მოწყობილობები მუშაობენ მშობლიურ 
გულთან პარალელურად.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და 
ადგილი
1. მარიამ კაკაბაძე. ადგილობრივი წამლის მიწოდების სისტემა ენის ბრტყელუჯრედოვანი 
კარცინომის სამკურნალოდ. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია „ტრანსლაციური და 
კლინიკური მედიცინა“. თბილისი (საქართველო), 2022 წლის მაისი
2. ნ. ხოდელი, ო. ფილიშვილი, დ. სონღულაშვილი, ზ. ჩხაიძე. ორგანოების 
სუბნორმოთერმული კონსერვაცია in situ, in block და ex-vivo მანქანური პერფუზიის 
საფუძველზე. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია „ტრანსლაციური და კლინიკური 
მედიცინა“. თბილისი (საქართველო), 2022 წლის მაისი
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის მასალებში ან 
სხვა გამოცემაში არ გამოქვეყნებულა)

8. 2. უცხოეთში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და 
ადგილი



35

1. Khodeli N.G., Pilishvili O.D., Songulashvili D.P., Chkhaidze Z.A. Pulse Wave Initiation in 
Various Cardiopulmonary Bypass Devices. The XVIII International Multidisciplinary 
Conference "Innovations and Tendencies of State-of-Art Science". Rotterdam (Nederland), 
April 2022

2. Chkhaidze Z.A. Khodeli N.G “Experimental Study of Homeostasis During Reconditioning 
of an Isolated Liver After an Hourly Warm Ischemia Using Normothermic Blood 
Perfusion”. The XVIII International Multidisciplinary Conference "Innovations and 
Tendencies of State-of-Art Science". Rotterdam (Nederland), April 2022

3. Kordzaia D.J., Khodeli N.G., Chkhaidze Z.A.  Inauri N.A. “Substantiation of The Choice of 
an Experimental Sheep Model for the Machine Preservation and Transplantation of 
Abdominal Organs”. The XVIII International Multidisciplinary Conference "Innovations 
and Tendencies of State-of-Art Science". Rotterdam (Nederland), April 2022

4. Pilishvili O, Chkhaidze Z, Songulashvili D, Khodeli N. Preservation of Isolated Organs with 
a New Perfusion Machine (Experimental Study).The LXXIII international scientific-
practical conference "Experimental and Theoretical Research in Modern Science". 
Novosibirsk (Russia), January 2022 

5. Pilishvili O., Chkhaidze Z., Songulashvili D., Khodeli N. A Device for Generating a 
Controlled Pulse Wave in Constant Flow Blood Pumps. The LVI international scientific-
practical conference "Modern Medicine: New Approaches and Current Research". Moscow 
(Russia), January 2022 

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

მანანა კაკაბაძე

                                                                                                                     

თსუ ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი



სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის თინათინ წერეთლის 

სახელობის 
სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი

2022 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

2022 წლის განმავლობაში სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და 
სამართლის ინსტიტუტში გაგრძელდა მუშაობა პროგრამული დაფინანსებით 
განხორციელებად კვლევებზე. პროგრამის ზოგადი სახელწოდებაა 
„სამართლებრივი სახელმწიფოს ისტორიული განვითარება და თანამედროვე 
გამოწვევები ქართული სამართლის ევროპეიზაციის კონტექსტში“. 

2022 წლის მანძილზე ინსტიტუტის ბაზაზე ფუნქციონირება გააგრძელა სამმა 
განყოფილებამ: სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის, კერძო სამართლის, 
სამართლის ისტორიისა და თეორიის. სამივე განყოფილების ბაზაზე ინსტიტუტში 
საქმიანობს 18 მეცნიერი თანამშრომელი. 

2022 წელს გაგრძელდა საორგანიზაციო და სამეცნიერო საქმიანობა 
ინსტიტუტში. ინსტიტუტის გამომცემლობის ეგიდით დაკაბადონდა და 
დასაბეჭდად მომზადდა ჟურნალების ახალი ნომრები და სხვა სახის გამოცემები. 
ინსტიტუტის ვებ-გვერდი (მისამართია: www.isl.ge) სისტემატიურად განიცდიდა 
განახლებას, მასზე თავსდებოდა ახალი გამოცემების ელექტრონული ვერსიები. 

2022 წელს, ინსტიტუტის ბაზაზე გამოიცა ახალი სამეცნიერო ჟურნალის - 
„შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალის“, (ISSN 2587-5191) 4 
ნომერი. აპრილის თვიდან ჟურნალს გამოსცემს თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტი. 

გაგრძელდა მუშაობა ინსტიტუტის ძველი, ტრადიციული პერიოდული 
გამოცემის, ჟურნალ — „თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და 
სამართლის ინსტიტუტის მაცნესთვის“ ნაშრომების შესაგროვებლად და 
რედაქტირებისთვის. 2023 წლის ნომერი მიეძღვნება თინათინ წერეთლის 
დაბადებიდან 120-ე იუბილეს.

დასრულდა მასალების დამუშავება ინსტიტუტის ახალი საერთაშორისო 
ჟურნალისთვის – „საზოგადოება და სამართალი“, რომელიც მიეძღვნება 
სამართლის ინტერდისციპლინურ ანალიზს, მასში წარმოდგენილი იქნება 
ნაშრომები სამართლის ანთროპოლოგიის, სამართლის სოციოლოგიის, სამართლის 
ფილოსოფიის სფეროებიდან, შესრულებული როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი 
ავტორების მიერ.

დასრულდა ასევე თინათინ წერეთლის ნაშრომთა მე-5 ტომზე მუშაობა, 
რომელიც აერთიანებს სამეცნიერო სტატიებს და დაიბეჭდება 2023 წელს. 

2022 წელს გაგრძელდა მუშაობა ინტერდისციპლინურ პროექტზე 
„სახელმწიფოს ზოგადი მოძღვრება“. პროექტის მიზანია მომზადდეს 
სახელმძღვანელო და სასწავლო კურსი მაგისტრატურის საფეხურის 

http://www.isl.ge/
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სტუდენტებისთვის, რაც თავს მოუყრის სხვადასხვა დისციპლინის (სოციოლოგია, 
პოლიტოლოგია, ანთროპოლოგია, სამართლისმცოდნეობა, ფილოსოფია) 
ფარგლებში ჩამოყალიბებულ თეორიებსა და შეხედულებებს სახელმწიფოს 
ფუნქციების, სტრუქტურის, ლეგიტიმურობისა და ლეგალურობის, 
სუვერენიტეტის, მმართველობის ფორმების შესახებ. ამ ინტერდისციპლინურ 
კვლევით სფეროს მიეცემა საგრანტო პროექტის სახე და წარდგენილი იქნება 
რუსთაველის სამეცნიერო ფონდში დაფინანსების მისაღებად.

ინსტიტუტში გაგრძელდა მეორე ინტერდისციპლინური პროექტის 
მომზადება თემაზე: „სამართლიანობის თეორიები“.  ანალოგიურად, პროექტის 
მიზანია სასწავლო კურსის მომზადება მაგისტრანტებისთვის და ასევე შესაბამისი 
სახელმძღვანელოს შექმნა, რომელიც გააერთიანებს სამართლიანობის შესახებ 
აქტუალურ თეორიულ პერსპექტივებს.  ამ კვლევასაც მიეცემა საგრანტო პროექტის 
სახე რუსთაველის ფონდში წარსადგენად. 

ინსტიტუტის თანამშრომლებმა გამოაქვეყნეს ნაშრომები როგორც 
საქართველოში ასევე საზღვარგარეთ (გერმანიაში, ჩინეთში, იაპონიაში), 
სამეცნიერო მოხსენებებით წარსდგნენ როგორც საქართველოში, ასევე 
საზღვარგარეთ (გერმანიაში, პორტუგალიაში, ესპანეთში).

2022 წელს ინსტიტუტს გადმოეცა აკადემიკოს ისიდორე დოლიძის წიგნადი 
ფონდი (430 წიგნი), რომელმაც მნიშვნელოვნად გაამდიდრა ინსტიტუტის 
ბიბლიოთეკა. წიგნები კატალოგიზირებულია და დასრულებულია ასევე 
ბიბლიოგრაფიული მონაცემების გაციფრულება.

2022 წელს ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარეს, პროფ. ოთარ 
გამყრელიძეს გადაეცა ღირსების ორდენი მრავალწლიანი ნაყოფიერი სამეცნიერო 
მუშაობისა და ქართული სისხლის სამართლის ევროპეიზაციის პროცესში 
შეტანილი წვლილისთვის.

ინსტიტუტის ეგიდით ჩატარდა კრიმინოლოგიური კოლოკვიუმი თსუ-ს 
იურიდიული ფაკულტეტის კრიმინოლოგიის ინსტიტუტთან ერთად, რომელიც 
მიეძღვნა პროფ. გოგი თოდრიას ნაშრომის – „კრიმინოლოგიური შემეცნების 
პრობლემები“ განხილვას. ინსტიტუტის თანაორგანიზებით ჩატარდა ასევე პროფ. 
გიორგი ნადარეიშვილის ნაშრომის – „ქართული სამართლებრივი კულტურის 
ზოგიერთი საკითხი XI-XII საუკუნეების საქართველოში“ და მისი 
ინგლისურენოვანი თარგმანის აკადემიური განხილვა და წარდგენა.

2022 წელს დაიწყო საორგანიზაციო მუშაობა თინათინ წერეთლის 
დაბადებიდან 120-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის 
მოსამზადებლად, რომელიც 2023 წლის შემოდგომაზე ჩატარდება.

ანგარიშის ფორმა №1
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2022 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

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

თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-
კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი:

1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 
მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები:

1. სამართლებრივი სახელმწიფოს ისტორიული განვითარება და თანამედროვე 
გამოწვევები ქართული სამართლის ევროპეიზაციის კონტექსტში. 
მეცნიერების დარგი და სამეცნიერო მიმართულება: საზოგადოებრივი მეცნიერება, 
სამართლისმცოდნეობა

პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები: 2015-2023.

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. პროგრამის შემსრულებლები: 
სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის განყოფილება: ოთარ გამყრელიძე, გიორგი 
თოდრია, თამარ ებრალიძე, ედიშერ ფუტკარაძე, თემურ ცქიტიშვილი, ჟირონ ხუჯაძე.
კერძო სამართლის განყოფილება: ბესარიონ ზოიძე, გია ლილუაშვილი, ლალი ლაზარაშვილი, 
თამარ ზოიძე, დემეტრე ეგნატაშვილი, გიორგი რუსიაშვილი, დავით მაისურაძე. 
სამართლის ისტორიისა და თეორიის განყოფილება: გოჩა ფერაძე, გია ხუბუა, ლაშა ბრეგვაძე, 
ლაშა-გიორგი კუტალია, ლია ადეიშვილი, გულიკო ფერაძე. 

კვლევითი პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

პროექტის მიზანია თეორიული და ნორმატიული ბაზის მომზადება ქართული სამართლის 
ევროპეიზაციის ხელშეწყობისათვის, რასაც უდიდესი მნიშვნელობა ექნება ევროპის 
სამეზობლო პოლიტიკის პრინციპების განხორციელებისა და ევროკავშირთან ასოცირების 
ხელშეკრულების ხელმოწერის შედეგად დაწყებული პროცესებისათვის. ევროინტეგრაცია 
წარმოუდგენელია ევროპული სამართლებრივი პრინციპების გააზრებისა და მართვის 
ევროპული მოდელის დანერგვის გარეშე. შესაბამისად, მოცემული პროექტის ფარგლებში, 
განისაზღვრება სამართლის მეცნიერების ყველა სფეროში ევროპული სტანდარტების 
დანერგვისა და ევროპული სამართლის რეცეფციის კანონზომიერებანი. ქართული 
სამართლის ჰარმონიზაცია ევროპულ სამართალთან წარმოუდგენელია მეცნიერი 
იურისტების განუხრელი ანალიტიკური შრომის გარეშე. ქართული სამართლის სისტემის 
წარმატებული ევროპეიზაციისათვის თითოეული განყოფილების ბაზაზე, მუშავდება და 
შეისწავლება ევროპული სამართლის ფუძემდებლური პრინციპები (ევროპული სისხლის, 
კერძო, საკონსტიტუციო სამართლისა და ევროპული სამართლის ისტორიის 
ფუძემდებლური საკითხები). სამართლის პრობლემების შემეცნებასთან ერთად ჯეროვანი 
ყურადღება ეთმობა სახელმწიფოს ორგანიზებისა და სამართლებრივი სახელმწიფოს 
თანამედროვე მოდელის ანალიზს. სამართლებრივი სახელმწიფოს მოდელი, 



4

დაფუძნებული ევროპულ პოლიტიკურ იდეოლოგიასა და დემოკრატიულ 
მართლშეგნებაზე, შესწავლილია ინტერდისციპლინური პერსპექტივით. რამდენადაც 
სამართლებრივი სახელმწიფოს პრობლემა დაკავშირებულია სამართლის მეცნიერების 
ყველა დარგთან, სწორედ ამ მოდელის თეორიულ და დოგმატურ დამუშავებას ეძღვნება 
პროექტის საბოლოო შედეგი – სამართლებრივი სახელმწიფო ხომ სწორედ ევროპული 
სამართლებრივი კულტურის შედეგად აღმოცენებული უნივერსალური მმართველობის 
ფორმაა, რომელიც ევროპისგან აითვისა და გაიზიარა ცივილიზებულმა სამყარომ. 
პროექტის ფარგლებში დიდი ყურადღება ეთმობა შედარებითი მასალის ანალიზს, 
შესწავლილი იქნება ევროპის კავშირის სხვადასხვა ქვეყნის კანონმდებლობა, ასევე 
ზოგადევროპული საკანონმდებლო მასალა და მართლმსაჯულების სისტემა, რაც შექმნის 
სრულ მზაობას, როგორც დოქტრინალურ, ასევე თეორიულ დონეზე, რომ ქვეყანაში 
ჩამოყალიბდეს ევროპული სამართლის სპეციალისტთა წამყვანი ჯგუფი, რომელიც მზად 
იქნება საექსპერტო თუ სარეკომენდაციო წინადადებებისა და ნორმატიული მასალის 
შესამუშავებლად. პროექტის შედეგად შეიქმნა ისეთი ნაშრომები და კვლავაც გამოიცემა 
ისეთი პუბლიკაციები, რომლებიც დაეხმარება როგორც სტუდენტებს, ასევე, ზოგადად 
ევროპული სამართლის, ეკონომიკისა თუ პოლიტიკის საკითხებით დაინტერესებულ 
ფართო აუდიტორიას. ამასთანავე, ყურადღება ექცევა იმასაც, რომ დაუშვებელია ევროპულ 
სამართალთან ქართული სამართლის ჰარმონიზაცია ყოველგვარი ისტორიული 
საფუძვლების, ქართული ტრადიციული სამართლებრივი კულტურის მახასიათებლების 
გააზრების გარეშე, შესაბამისად, პროექტის ფარგლებში ყურადღება გამახვილებულია 
ქართული სამართლის ისტორიის საკითხებზეც, რომ გამოირიცხოს სამართლის 
ჰარმონიზაცია არაჰარმონიული პროცესების გამოყენებით და მართვისა თუ სამართლის 
პრინციპების ბრმა გადმოღებით, ისტორიული კონტექსტის გათვალისწინების გარეშე. 
შედეგად, პროექტის ზოგადი მიზანია თეორიული, პრაქტიკული, ნორმატიული და 
დოქტრინალური საფუძვლების შექმნა ქართული სამართლის ევროპეიზაციისათვის. ამ 
ზოგადი მიზნის მისაღწევად კი ევროპული სამართლის კონტექსტში დამუშავდა და 
კვლავაც გრძელდება მუშაობა ინსტიტუტის სამი განყოფილების ბაზაზე. 

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების 
შესრულების შედეგები 
2.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები.
1. სამართლებრივი სახელმწიფოს ისტორიული განვითარება და თანამედროვე 
გამოწვევები ქართული სამართლის ევროპეიზაციის კონტექსტში. 
მეცნიერების დარგი და სამეცნიერო მიმართულება: საზოგადოებრივი მეცნიერება, 
სამართლისმცოდნეობა. პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები: 2015-2023

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის განყოფილება: ოთარ გამყრელიძე, გიორგი 
თოდრია, თამარ ებრალიძე, ედიშერ ფუტკარაძე, თემურ ცქიტიშვილი, ჟირონ ხუჯაძე.
კერძო სამართლის განყოფილება: ბესარიონ ზოიძე, გია ლილუაშვილი, ლალი ლაზარაშვილი, 
თამარ ზოიძე, გიორგი რუსიაშვილი, დავით მაისურაძე, დემეტრე ეგნატაშვილი. 
სამართლის ისტორიისა და თეორიის განყოფილება: გოჩა ფერაძე, გია ხუბუა, ლაშა ბრეგვაძე, 
ლაშა-გიორგი კუტალია, ლია ადეიშვილი, გულიკო ფერაძე. 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი 
თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
 



5

4. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები

4.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი, 
დამფინანსებელი ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა
1. 
2. 

2) პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები
1. 
2. 

3) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. 
2. 
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი 
თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

4.2.
1) დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და 
სამეცნიერო მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი, 
დამფინანსებელი ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა
1. 
2. 

2) პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები
1. 
2. 

3) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. 
2. 
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2022 წლის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში

6.1. მონოგრაფიები/წიგნები
1) ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული 
კოდი ISBN; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა

1. გიორგი ნადარეიშვილი. ქართული სამართლებრივი კულტურის ზოგიერთი 
საკითხი XI-XII საუკუნეების საქართველოში; Giorgi Nadareishvili. Some issues  on 
Georgian legal culture in XI-XII centuries  (ქართულ და ინგლისურ ენაზე). რედ. 
ნუგზარ სურგულაძე, გოჩა ფერაძე. ინგლისურ ენაზე თარგმნა ნინო 
ნადარეიშვილმა. თბ., ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2022, 219 გვ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
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თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი; თინათინ 
წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი.           ISBN 978-
9941-491-80-1

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის 
ღვაწლმოსილი უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის, სამართლის ისტორიკოსის, პროფ. 
გიორგი ნადარეიშვილის ნაშრომის ხელახალი გამოცემა ინგლისურენოვან თარგმანთან 
ერთად. ნაშრომში განხილულია შუა საუკუნეების საქართველოს სამართლებრივი 
კულტურის აქტუალური საკითხები. ინგლისურ ენაზე ტექსტის ხელმისაწვდომობა ხელს 
შეუწყობს ამ მნიშვნელოვანი ნაშრომის პოპულარიზებას საქართველოს ფარგლებს გარეთ.

6.2. სახელმძღვანელოები
ავტორი/ავტორები; სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერთაშორისო სტანდარტული 
კოდი ISBN; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა

1. დემეტრე ეგნატაშვილი (თანაავტორი). საკორპორაციო სამართალი, მე-2 
გამოცემა. თბ., „იურისტების სამყარო“, 2022, 678 გვ.   ISBN 978-9941-9778-2-4. 
2. გიორგი ხუბუა. სამართლის თეორია, ახალი, შევსებული გამოცემა. თბ., 
„მერიდიანი“, 2022, 278 გვ. ISBN 978-9941-25-108-5.

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. წინამდებარე სახელმძღვანელო შედგენილია „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს 
ახლადმიღებული კანონის (ამოქმედდა 2022 წლის 1 იანვარს) საფუძველზე და 
გადმოსცემს  საკორპორაციო სამართლის ძირითად რაობას, დანიშნულებას, 
თვისებებსა და კრიტიკას. ქართული უმაღლესი განათლების სინამდვილეში იგი 
პირველი მცდელობაა იმ საკითხავი მასალის ერთ წიგნში თავმოყრისა, რაც 
აუცილებელია დარგის ასათვისებლად. ერთგვარი სიახლეა სახელმძღვანელოს 
პირველი ნაწილიც, „საკორპორაციო სამართლის ზოგადი დებულებები და 
პრინციპები (ავტ. პროფ. ირაკლი ბურდული), რომელიც ქართულ ენაზე ამ 
სფეროთი დაინტერესებულთათვის დღემდე არ გამოქვეყნებულა. ნაშრომი 
განკუთვნილია დისციპლინის შემსწავლელი სტუდენტებისა და საერთოდ მისი 
დაუფლების მსურველ მკითხველთა ფართო წრისათვის. გასათვალისწინებელია, 
რომ წიგნის პირველი გამოცემები მოითხოვენ ყურადღებით დაკვირვებასა და 
გამოცდას მისი შემდგომი დახვეწის მიზნით.   

2. სამართლის თეორიის სახელმძღვანელოს 2022 წლის გამოცემაში განახლებულია  
სასწავლო მასალა და გაშუქებულია სამართლის ფუძემდებლური პრობლემები, 
ძირითადი ცნებები და ზოგადი იურიდიული კატეგორიები, რაც ხელს უწყობს 
სტუდენტთა მომზადებას კონკრეტული იურიდიული დისციპლინების და 
სამართლებრივი პრაქტიკის შესწავლისა და უკეთ გააზრებისთვის.          



7

6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI 
(არსებობის შემთხვევაში); ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი; გამოცემის 
ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-
ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების 
რაოდენობა

1. ბესარიონ ზოიძე. ადამიანის სამართალსუბიექტობის კატეგორიის დახმარებით 
ცხოველის სამართალსუბიექტობის ცდა. ჟურნალი „კერძო სამართლის მიმოხილვა“,  2021-
2022, N3-4, გვ. 141-156.   ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი; თინათინ წერეთლის სახელობის 
სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი.   ISSN 978-9941-34-190-8.

2. ბესარიონ ზოიძე. „ნორმატიული შინაარსის კონსტიტუციურობის კონცეფცია“ 
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში „ნოდარ დვალის 
საქმეზე“ საკუთრების კეთილსინდისიერ შეძენასთან დაკავშირებით.    ჟურნალი „კერძო 
სამართლის მიმოხილვა“,  2021-2022, N3-4, გვ. 11-24.   ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი; თინათინ წერეთლის 
სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი.     ISSN 978-9941-34-190-8.

3. ბესარიონ ზოიძე (თანაავტორი). მთავარი რედაქტორებისაგან. ჟურნალი „კერძო 
სამართლის მიმოხილვა“,  2021-2022, N3-4, გვ. 9.  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი; თინათინ წერეთლის 
სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი.   ISSN 978-9941-34-190-8.

4. ლალი ლაზარაშვილი. რედომიცილება, როგორც საწარმოს საერთაშორისო გარდაქმნა - 
ახალი ინსტიტუტი ქართულ საკორპორაციო სამართალში.  ჟურნალი  „კერძო სამართლის 
მიმოხილვა“. 2021-2022, N3-4, გვ. 217-226. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი; თინათინ წერეთლის სახელობის 
სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი. ISBN 978-9941-34-190-8.

5. თემურ ცქიტიშვილი. ცხოველის სისხლისსამართლებრივი დაცვა.   ჟურნალი  „კერძო 
სამართლის მიმოხილვა“, 2021-2022, N3-4, გვ.165-182. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი; თინათინ წერეთლის 
სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი.   ISBN 978-9941-34-190-8.

6. თემურ ცქიტიშვილი. ერთიანი მართლწესრიგის პრინციპი და ქმედების 
მართლწინააღმდეგობის საკითხი.  საიუბილეო კრებული - „რევაზ გოგშელიძე - 65“.  თბ., 
„მერიდიანი“, 2022, 596 გვ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი.  გვ. 109-140. ISBN 978-9941-34-100-7.

7. თემურ ცქიტიშვილი. აბსტრაქტული საფრთხის დელიქტების დასჯადობის ზოგიერთი 
საკითხი. გერმანულ-ქართული სისხლის სამართლის ჟურნალი. 2022,  N3, გვ. 97-
110.Ausgewaelte fragen der strafbarkeit abstracter gefaehrdungsdelikte, Deutsch-Georgishe 
Strafrechtszeitschrift, 2022, 3. Ausgabe, s. 81-92.  ISSN 2566-5758.
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8. თემურ ცქიტიშვილი. დიდი ოდენობით თაღლითობაზე საქართველოს უზენაესი 
სასამართლოს გადაწყვეტილება, როგორც სამოსამართლო სამართალშემოქმედების აქტი? 
„შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი“, 2022,  N11, გვ. 97-103. თინათინ 
წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი ISSN 2587-
5191(ბეჭდური); ISSN 2667-9817 (ელექტრონული).

9. გია ლილუაშვილი. სარჩელი და სარჩელის უზრუნველყოფა ბულგარეთის სამოქალაქო 
საპროცესო სამართლის მიხედვით.  ჟურნალი „კერძო სამართლის მიმოხილვა“, 2021-2022, 
N3-4, გვ. 245-254. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი; თინათინ წერეთლის სახელობის 
სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი.   ISBN 978-9941-34-190-8.

10. თამარ ზოიძე. საჯარო რეესტრის მონაცემთა უტყუარობისა და სისრულის 
პრეზუმფციის გავლენა საკუთრების კეთილსინდისიერ შეძენაზე.  ჟურნალი „კერძო 
სამართლის მიმოხილვა“,  2021-2022, N3-4, გვ.25-47.   ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი; თინათინ წერეთლის 
სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი. ISBN 978-9941-34-190-8.

11. გოჩა ფერაძე. პირველი ქართველი პროკურორები (XIX საუკუნის I მეოთხედი).  
საიუბილეო კრებული - „რევაზ გოგშელიძე - 65“.  თბ., „მერიდიანი“, 2022, 596 გვ. ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული 
ფაკულტეტი.  გვ. 555-596.  ISBN 978-9941-34-100-7.

12. გიორგი რუსიაშვილი (თანაავტორი). ექიმის სამოქალაქოსამართლებრივი 
პასუხისმგებლობის ზოგადი სისტემატიკა და ექიმის ბრალის მნიშვნელობა. „შედარებითი 
სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი“, 2022,  N1, გვ. 1-14. თინათინ წერეთლის 
სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი. ISSN 2587-5191(ბეჭდვითი);  2667-
9817 (ელექტრონული).

13. გიორგი რუსიაშვილი. არასრულწლოვანის წინააღმდეგ აღსრულების გადადება - SC 
Vellelanum. „შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი“, 2022,  N3, გვ. 1-23. 
თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი. ISSN 2587-
5191(ბეჭდვითი);  2667-9817 (ელექტრონული).

14. გიორგი რუსიაშვილი. საბანკო გარანტიის მატერიალური და ფორმალური 
აბსტრაქტულობა და ბანკის მოთხოვნები დავალების ხელშეკრულების ბათილობისას. 
„შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი“, 2022, N4, გვ. 4-7.   თინათინ 
წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი. ISSN 2587-
5191(ბეჭდვითი);  2667-9817 (ელექტრონული).

15. გიორგი რუსიაშვილი. კრედიტის დაზღვევა ქართულ და გერმანულ 
საბანკოსამართლებრივ პრაქტიკაში. „შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული 
ჟურნალი“, 2022,  N5, გვ. 1-21.  ISSN 2587-5191(ბეჭდვითი); 2667-9817 (ელექტრონული).

16. გიორგი რუსიაშვილი. გრეის პროცენტი საბანკო კრედიტის ხელშეკრულებაში. 
„შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი“, 2022,  N8, გვ. 12-26. თინათინ 
წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი. ISSN 2587-
5191(ბეჭდვითი); 2667-9817 (ელექტრონული).

17. გიორგი რუსიაშვილი. პანდემიის პერიოდში საბანკო ვალდებულების გადავადება-
შესრულების შეუძლებლობა და ვადის გადაცილება. „შედარებითი სამართლის ქართულ-
გერმანული ჟურნალი“, 2022,  N9, გვ.1-17. თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა 
და სამართლის ინსტიტუტი. ISSN 2587-5191(ბეჭდვითი); 2667-9817 (ელექტრონული).
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18. ლაშა ბრეგვაძე. ზნესრული იურისტი - ოთარ გამყრელიძე 90. „შედარებითი სამართლის 
ქართულ-გერმანული ჟურნალი“, 2022,  N3, გვ.74-77.  თინათინ წერეთლის სახელობის 
სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი. ISSN 2587-5191(ბეჭდვითი); 2667-9817 
(ელექტრონული).

19. დავით მაისურაძე. იჯარის ხელშეკრულების ზოგადი აღწერა. „შედარებითი 
სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი“, 2022,  N6, გვ. 32-38. თინათინ წერეთლის 
სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი. ISSN 2587-5191(ბეჭდვითი);  2667-
9817 (ელექტრონული).

20. დავით მაისურაძე. ორი საკანონმდებლო ხარვეზი იჯარის მომწესრიგებელ 
ნორმაში.„შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი“, 2022,  N8, გვ. 27-31. 
თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი.  ISSN 2587-
5191(ბეჭდვითი);   2667-9817 (ელექტრონული).

21. დავით მაისურაძე. სამართლებრივი ურთიერთობები თანამემკვიდრეთა შორის 
სამკვიდროს გაყოფამდე. „შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი“, 2022,  
N9, გვ. 30-38.  თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის 
ინსტიტუტი.ISSN 2587-5191 (ბეჭდვითი); 2667-9817 (ელექტრონული).

22. დავით მაისურაძე. სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი 
თვითმკვლელობაში თანამონაწილეობისათვის. კრებულში: „ქეთევან  მჭედლიშვილი-
ჰედრიხის საიუბილეო კრებული - 60“  თბ., 2021 (გამოვიდა 2022) გვ 401-416. ISBN 978-9941-
25-866-4.

23. გიორგი ხუბუა (თანაავტორი). სამართლის ტექნოლოგიები (ლიგალტექი) 
საქართველოში, მათი გამოყენება კერძო კომპანიებსა და საჯარო უწყებაში. „შედარებითი 
სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი“, 2022, N7, გვ. 1-11. თინათინ წერეთლის 
სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი.     ISSN2587-51919 (ბეჭდვითი); 
2667-9817 (ელექტრონული).

24. ედიშერ ფუტკარაძე.  E. Phutkaradze, Several Criminal and Criminological Aspects of 
Genocide, გენოციდის  დანაშაულისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის აქტუალური 
პრობლემები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 2021, გვ.169-176. 
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ISBN 978-9941-993-46-1   (რეალურად გამოიცა 2022 
წელს).

25. ედიშერ ფუტკარაძე, სისხლის სამართლის პოლიტიკისათვის,  გურამ თავართქილაძის  
სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული №11, 
2021, გვ. 32-46;  ISSN 2587-4543 (print), ISSN 2720-8451 (online), (რეალურად გამოიცა 2022 
წელს).
 
26. ჟირონ ხუჯაძე. ჰანს კელზენის ძირითადი ნორმა : ტრანზიცია ტრანსცენდენტალურ 
ლოგიკური პირობიდან ფიქციამდე. „სამართლის ჟურნალი“ N2, 2022. გვ. 5-19. ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული 
ფაკულტეტი.  ISBN 1987-7668 (ბჭდვითი); 2720-782 (ელექტრონული).

27. თამარ ებრალიძე. მოხელის მიერ „უპირატესობის მიღების ცნება სამოხელეო 
დანაშაულებში. „მართლმსაჯულება და კანონი“. 2022 , N1(73); გვ. 52-61. საქართველოს 
უზენაესი სასამართლო. ISSN 1512-259X.

28. გულიკო ფერაძე. სამოკავშირეო ხელშეკრულების დარღვევა, როგორც ეროვნულ-
განმათავისუფლებელი მოძრაობის საწინდარი (1783 წლის გეორგიევსკის ტრაქტატის 
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მაგალითზე). „სამართლის ჟურნალი“, 2022, N1. გვ. 24-38. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი. ISSN 1987-7668.

29. ერთა თვითგამორკვევის უფლება XX საუკუნის დასაწყისში, საქართველოს 
განთავისუფლების კომიტეტის მაგალითზე. „სამართლის ჟურნალი“, 2022, N2, გვ.20- 40. 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული 
ფაკულტეტი.  P-ISSN 1987-7668, E-ISSN 2720-782X.

30. თემურ ცქიტიშვილი. რეცენზია წიგნზე: გოჩა მამულაშვილი, ნონა თოდუა (რედ.), 
სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, წიგნი I, მეშვიდე გამოცემა, თბ., 2019; წიგნი II, თბ., 
2020. „შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი“, 2022, N7, გვ.58-70.  
ISSN2587-5191(ბეჭდვითი); 2667-98179 (ელექტრონული).

31. თემურ ცქიტიშვილი. რეცენზია წიგნზე:  გურამ ნაჭყებია, ნონა თოდუა (რედ.). სისხლის 
სამართალი. ზოგადი ნაწილი. სახელმძღვანელო. მეოთხე გამოცემა. თბ., 2019. 
„შედარებითი სამართლის ქართულ-გერმანული ჟურნალი“, 2022, N9,  გვ. 49-106. თინათინ 
წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი. ISSN2587-
5191(ბეჭდვითი);  2667-98179 (ელექტრონული).

32. თემურ ცქიტიშვილი. რეცენზია წიგნზე: მინდია უგრეხელიძე, ბრალი საფრთხის 
დელიქტებში. თბ., 1982, გვ.74. „სამართლის ჟურნალი“, 2022, N1, გვ. 241-279. ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული 
ფაკულტეტი.  ISSN 1987-7668.

33. თარგმანი: ედიშერ ფუტკარაძე.  რიკიზო კუზუჰარა, სქესობრივი დანაშაულის რეფორმა 
იაპონიაში, ,,ცხოვრება და კანონი“,საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი. 
2021 N3-4 (55-56), გვ. 5-22. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი.  ISSN 1512-
33-08 (რეალურად გამოვიდა 2022  წელს).

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. სტატიაში დამუშავებულია ცხოველის სამართალსუბიექტობასთან დაკავშირებული 
პრობლემები. ნაშრომში გატარებულია ის აზრი, რომ ძირითადი უფლებების გავლენით 
ადგილი აქვს ცხოველის სამართლის სუბიექტად აღიარების ტენდენციას.

2. სტატია ეხება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას „ნოდარ 
დვალის საქმეზე“. კრიტიკულადაა გააზრებული ნორმატიული შინაარსის კონცეფცია, 
რომელმაც ფართოდ მოიკიდა ფეხი საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკაში.   

3. სარედაქტორო შესავალი წერილი ჟურნალის ახალი ნომრისთვის. 

4. სტატიაში გამოკვლეულია სამეწარმეო იურიდიული პირის საერთაშორისო 
გადაადგილების საკითხები, კერძოდ, საწარმოს საერთაშორისო გარდაქმნის შემთხვევა. 
გაანალიზებულია მისი განხორციელების წესი, წინაპირობები, უფლებამონაცვლეობის 
საკითხები, ამ დროს კრედიტორების, პარტნიორების დაცვის საკითხები, მნიშვნელობა და 
შესაბამისი პრობლემატიკა.

5. სტატიაში განხილულია სისხლის სამართლის კოდექსში სხვადასხვა თავში მოცემული 
ის ნორმები, რომლის მიხედვითაც ცხოველი განიხილება სისხლისსამართლებრივი 
დაცვის ობიექტად თუ დანაშაულის საგნად. სტატიაში მსჯელობაა იმასთან დაკავშირებით, 
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რომ ცხოველი შეიძლება წარმოადგენდეს აუცილებელი მოგერიებით დაცულ ობიექტს და 
წარმოადგენს გარკვეული უფლებების მქონე არსებას. სტატიაში საუბარია საქართველოს 
კანონმდებლობაში გასატარებელ ცვლილებებზე, რომლითაც ცხოველი არ იქნება 
გაიგივებული ნივთებთან.

6. ერთიანი მართლწესრიგის პრინციპსა და მართლწინააღმდეგობის საკითხისთვის 
მიძღვნილ სტატიაში საუბარია ერთიანი მართლწესრიგის პრინციპის მნიშვნელობაზე, 
მასთან მართლწინააღმდეგობის დარგებად დაყოფის იდეის შესაბამისობაზე, ქმედების 
შემადგენლობის და მართლწინააღმდეგობის ურთიერთმიმართებაზე, ქმედების მცირე 
მნიშვნელობაზე და მის სამართლებრივ შედეგზე, აგრესიული უკიდურესი 
აუცილებლობის დროს ქმედების მართლზომიერების საკითხზე და ზიანის სამოქალაქო 
სამართალწარმოების წესით ანაზღაურების ბუნებაზე.

7. სტატიაში აბსტრაქტული საფრთხის დელიქტების დასჯადობასთან დაკავშირებით 
განხილულია აბსტრაქტული საფრთხის დელიქტისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, 
რომელიც მას განასხვავებს კონკრეტული საფრთხის დელიქტებისგან. სტატიაში 
განხილვის საგანს წარმოადგენს ასევე აბსტრაქტული და კონკრეტული საფრთხის 
გამიჯვნა, აბსტრაქტული საფრთხის დელიქტების ცალკეული შემადგენლობები ქართული 
და გერმანული სისხლის სამართლის გათვალისწინებით: დაუხმარებლობა, განსაცდელში 
მიტოვება, ჩხუბში მონაწილეობა,ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება, ხელმძღვანელობა ან 
მასში მონაწილეობა, სიმთვრალეში მართლსაწინააღმდეგო ქმედების განხორციელება. 
წერილში საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით არის საკითხი დაყენებული, 
იმისთვის, რომ ზოგიერთი ქმედების დასჯადობის საკითხი მართებულად გადაწყდეს.

8. აღნიშნულ სტატიაში განხილულია საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2012 წლის 
გადაწყვეტილება დიდი ოდენობით თაღლითობაზე, რომელშიც დიდი ოდენობით 
თაღლითობად იქნა განხილული პირამიდული ტიპის ორგანიზაციის საქმიანობა, 
რომელიც მოიცავდა არაერთჯერად განხორციელებულ ქმედებებს, რომელიც 
განხორციელებული იყო ერთიანი განზრახვით და ჰყავდა არაერთი დაზარალებული. 
ქმედებები ერთიანად იქნა შეფასებული და არა განცალკევებით, რის საფუძველზეც 
დაკვალიფიცირდა ქმედება, როგორც დიდი ოდენობით თაღლითობა, რაც 
გამოირიცხებოდა ქმედებათა განცალკევებით შეფასების შემთხვევაში. უზენაესი 
სასამართლოს დიდი პალატის გადაწყვეტილება შეფასებულია როგორც სამოსამართლო 
სამართალშემოქმედების აქტი.

9. 1990 წლიდან ბულგარეთში დაიწყო ფართო ეკონომიკური და პოლიტიკური რეფორმები, 
მათ შორის სამართლის მიმართულებითაც. 2007 წლიდან  იგი   ევროკავშირის წევრი 
ქვეყანაა და  აქდან გამომდინარე მისი სამართალიც ევროკავშირის კანონმდებლობასთან 
ერთად ვითარდება. 2008 წლის მარტიდან ბულგარეთში ძალაში შევიდა ახალი სამოქალაქო 
საპროცესო კოდექსი, რომელიც თავისი სტრუქტურით და შინაარსით საკმაოდ  
მოცულობითია. სტატიის ფარგლებში, თეორიისა და სასამართლო პრაქტიკის 
საფუძველზე განხილულია ორი მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი, კერძოდ, სარჩელი  და 
სარჩელის უზრუნველყოფა.  ნაჩვენებია ის მსგავსება და განსხვავება რაც აღნიშნულ 
ინსტიტუტებს შორის არსებობს ქართულ და ბულგარულ სამოქალაქო საპროცესო 
სამართალში. განსაკუთრებით საინტერესოა ის რომ საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო 
კოდექსის  198-ე მუხლის მესამე ნაწილის მსგავსად, ბულგარეთის სამოქალაქო საპროცესო 
კოდექსიც მოსამართლეს აძლევს შესაძლებლობას, გამოიყენოს საპროცესო კოდექსში 
მითითებული უზრუნველყოფის ღონისძიებებისგან განსხვავებული  სხვა სახის 
ღონისძიებაც.

10. სტატიაში განხილულია უძრავი ნივთის კეთილსინდისიერი შეძენა, საჯარო რეესტრის 
როლი უძრავი ნივთის შეძენისას, ასევე უძრავი ნივთის თანასაკუთრებისას არსებული 
სამართლებრივი პრობლემები. დასაბუთებულია ის, რომ კეთილსინდისიერი შეძენა 
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საბოლოოდ ნამდვილია და შეიძლება უძრავზე წარმოშობილი საკუთრების კვლავ 
გადაცემა ნებისმიერ პირზე, მათ შორის იმაზეც, რომელმაც იცოდა რეესტრის ჩანაწერის 
უსწორობის შესახებ.

11. წერილში ასახულია პირველი ქართველი პროკურორების: საქართველო-იმერეთის 
უწმინდესი სინოდის თბილისის კანტორის პროკურორის ვასილ ჭილაძისა და 
საქართველოს უზენაესი მთავრობის პროკურორის იაგორ (გიორგი) ჭილაშვილის 
დამსახურებები ქართველი ხალხის წინაშე.

12. სტატია შეეხება სამედიცინო სამართლის მნიშვნელოვან პრობლემას.

13. სტატიაში შესწავლილია არასრულწლოვანის წინააღმდეგ აღსრულების გადადების 
შედარებითსამართლებრივი ასპექტები.

14. სტატიაში გაანალიზებულია საბანკო გარანტიის მატერიალური და ფორმალური 
აბსტრაქტულობის საკითხი და ბანკის მოთხოვნების პრობლემა დავალების 
ხელშეკრულების ბათილობისას.

15. სტატიაში გაშუქებულია კრედიტის დაზღვევის პრობლემა ქართულ და გერმანულ 
საბანკოსამართლებრივ პრაქტიკაში.

16. ნაშრომი ეძღვნება გრეის პროცენტის საკითხის შესწავლას საბანკო კრედიტის 
ხელშეკრულებაში.

17. ნაშრომში განხილული და შესწავლილია პანდემიის პერიოდში საბანკო 
ვალდებულების გადავადება-შესრულების შეუძლებლობის და ვადის გადაცილების 
პრობლემური საკითხები.

18. წერილი ეძღვნება პროფეროს ოთარ გამყრელიძის 90-ე იუბილეს და მიმოიხილავს მისი 
მრავალმხრივი აკადემიური მოღვაწეობის სხვადასხვა მხარეს.

19. სტატიაში განხილულია იჯარის ხელშეკრულების ზოგადი მახასიათებლები, მხარეთა 
ვალდებულებები, ხელშეკრულების საგანი და გამიჯვნა სხვა მსგავსი სამართლებრივი 
ურთიერთობებისაგან.

20. სტატიაში კრიტიკულადაა განხილული საქართველოს სამოქალაქო კოდექსისეული 
ნორმები იჯარის თაობაზე. იდენტიფიცირებულია ორი საკანონმდებლო ხარვეზი, 
რომელთაგან ერთი კოდექსის თვდაპირველი რედაქციიდან მომდინარეობს, მეორე კი 
საკანონმდებლო ცვლილებამ გამოიწვია. ხარვეზის აღმოსაფხვრელად შემოთავაზებულია 
საკანონმდებლო ცვლილებები ან/და განმარტება. 

21. სტატია მიმოიხილავს თანამემკვიდრეთა შორის არსებულ სამართლებრივ 
ურთიერთობებს სამკვიდროს გახსნიდან სამკვიდროს გაყოფამდე. კერძოდ,განხილულია 
თანამემკვიდრეთა ერთობის და განცალკევებული ქონების ცნება, ასევე საერთო 
ქონებასთან, მის მართვასთან და განკარგვასთან დაკავშირებული საკითხები.

22. სტატიაში განხილულია თვითმკვლელობაში თანამონაწილეობის (წაქეზების, 
დახმარების და ორგანიზების) სამართლებრივი შეფასება ქართული სისხლის სამართლის 
მიხედვით. განხილულია აგრეთვე ევროპული მიდგომები ამ საკითხთან დაკავშირებით. 
გამოთქმულია მოსაზრება, რომ ე. წ. „თანამონაწილეობის არგუმენტი“ სუსტია 
თვითმკვლელობაში თანამონაწილეობის დაუსჯელობის დასასაბუთებლად, რადგან იგი 
დაუსჯელობის კონსტიტუციურ გამართლებას არ გვთავაზობს. შემოთავაზებულია 
განსხვავებული მიდგომები და საკანონმდებლო ცვლილელები.
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23. ნაშრომში განხილულია სამართლისა და ტექნოლოგიების ურთიერთმიმართების 
პრობლემა, განსაკუთრებით ციფრული ტექნოლოგიების მნიშვნელობა იურიდიული 
პრაქტიკის გაადვილების პროცესში.

24. გენოციდის დეფინიფია უნდა ემსახურებოდეს მომავალში მსგავს ქმედებათა 
პრევენციას. კონვენციის მიღება, მისი რატიფიცირება სახელმწიფოების მიერ და 
სახელმწიფოთა მიერ თავიანთ  კანონმდებლობაში გენოციდის შემადგენლობის 
(დანაშაულის) დასჯადად გამოცხადება სამართლებრივი, მაგრამ საკმარისი საფუძველი არ 
არის ამ დანაშაულის ასაცილებლად.
რამდენად მიზანშეწონილია კონვენციური დეფინიციის შეცვლა ეროვნულ 
კანონმდებლობაში? უფრო სწორი იქნება მისი ისეთივე შინაარსითა და ფორმით 
გადმოღება თუ შესაძლებელია ეროვნულ კანონმდებლობაში განსხვავებულ ფორმითა და  
შესაბამისად შინაარსითაც ჩამოყალიბება?
შეიძლება კი გენოციდი განსახვავებულად ესმოდეს სხვადასხვა  სახელმწიფოს თუ ის 
თავისი საერთაშორისო ხასიათიდან გამომდინარე ერთნაირ, რა თქმა უნდა, 
სახელმწიფოთა შორის შეთანხმების შედეგად მიღებულ დეფინიციას უნდა ეყრდნობოდეს?
ვფიქრობ, რომ აქ ერთიანი მიდგომა უფრო მიზანშოწონილია ამ მუხლის პრაქტიკულად 
გამოყენების გაადვილების მიზნით. შეიძლება გარკვეულ დათმობაზე წასვლა სხვა 
„კონვენციურ“  მუხლებთან მიმართებაში, მაგრამ არა საერთაშორისო დანაშაულებთან 
მიმართებაში.
გენოციდი და სხვა საერთაშორისო დანაშაულები ყველა  ქვეყნის ეროვნულ 
კანონმდებლობაში უნდა ჩამოყალიბდეს ერთნაირად კონვენციისა და რომის სტატუტის 
შესაბამისად, რათა შემდეგში არ წარმოიშვას ამ ქმედების სხვადასხვაგვარად განმარტების 
საფრთხე, რაც თავის მხრივ პრობლემას შეუქმნის მართლმსაჯულების განხორციელებას.
სამართლიანი მართლმსაჯულების განხორციელება და სისხლისსამართლებრივი 
პასუხისმგებლობის გარდაუვალობა აუცილებელია კაცობრიობის მშვიდობიანი 
თანაარსებობისათვის. გენოციდის არცერთი გამოვლინება არ უნდა დარჩეს 
სამართლებრივი რეაგირების გარეშე. არცერთი აგრესორი, გენოციდის ჩამდენი დაუსჯელი 
არ უნდა დარჩეს, თუ გვინდა ჩვენ მომავალში მისი თავიდან აცილება.

25. სახელმწიფოსა და მოქალაქის თანაცხოვრებისა და სამართლებრივი  ურთიერთობის 
უზრუნველყოფისათვის მნიშვნელოვანია სამართლებრივი განვითარება. სამართლის 
ყველა დარგს აქვს თავისი ფუნქცია. მაგრამ მაინც განსაკუთრებულია სისხლის სამართლის 
ფუნქცია. სახელმწიფოს მიერ გატარებული სისხლის სამართლის პოლიტიკით კარგად ჩანს 
თუ როგორი ტიპის-დემოკრატიული თუ ტოტალიტარული-სახელმწიფოა იგი. 
სამართლის სხვა დარგებისგან განსხვავებით, სისხლის სამართლის ყველაზე 
რეპრესიულობაზე მსჯელობა ზედმეტია. მიუხედავად ამისა, დემოკრატიულ 
სახელმწიფოში ლიბერალური   სისხლის სამართლის პოლიტიკის გატარებით  სისხლის 
სამართალი  შეიძლება ემსახურებოდეს ადამიანის უფლების დაცვას.  პირიქით ხდება 
ტოტალიტარულ სახელმწიფოში, სადაც ავტორიტარული, რეპრესიული სისხლის 
სამართლის პოლიტიკით სისხლის სამართალი შეიძლება იყოს ადამიანის უფლების 
ხელყოფისა და დამორჩილების საშუალება. ამიტომ იმისდა მიხედვით, თუ როგორია 
სისხლის სამართლის პოლიტიკა, ის ემსახურება ან ადამიანის უფლების დაცვას და არის 
მისი კონსტიტუციურ-სამართლებრივი გარანტი ან პირიქით, მისი დამორჩილებისა და 
მასზე ზემოქმედების ეფექტური საშუალება. აქედან გამომდინარე, სისხლის სამართლის 
პოლიტიკას დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს ადამიანის უფლების დაცვის 
თვალსაზრისითაც. სისხლის სამართლის პოლიტიკა ვერ იქნება სახელმწიფოში არსებული 
ზოგადი ვითარებისგან  იზოლირებული. სისხლის სამართლის პოლიტიკაზე გავლენას 
ახდენს სახელმწიფოში არსებული ყველა მნიშვნელოვანი ფაქტორი. სისხლის სამართლის 
პოლიტიკაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ისეთი გარემოებები, როგორიცაა: 
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კრიმინალიზაცია და დეკრიმინალიზაცია, ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაცია 
(საკანონმდებლო, სასამართლო, მეცნიერული), სასჯელის საკანონმდებლო ჩამოყალიბება 
და მისი შეფარდების საკითხი,  საერთაშორისო კონვენციების ეროვნულ სისხლის 
სამართალში გამოყენების საკითხი, საზღვარგარეთის სახელმწიფოთა სისხლის 
სამართლის გავლენა  ეროვნულ სისხლის სამართალზე, მეცნიერების გავლენა, 
მოქალაქეების სამართლებრივი განვითარება, სახელმწიფოში არსებული ეკონომიკური 
მდგომარეობა, მოქალაქეთა ზნეობრივი კულტურა და ა.შ. უდავოა თითოეული მათგანისა 
და ასევე სხვა გარემოების როლი სისხლის სამართლის პოლიტიკაზე. შეიძლება ვთქვათ, 
რომ სახელმწიფოს აქვს ისეთი სისხლის სამართლის პოლიტიკა, როგორიც არის ქვეყანაში 
სისხლის სამართლის პოლიტიკაზე გავლენის მქონე ფაქტორები. სხვა კრიტერიუმებთან 
ერთად ქვეყნის სისხლის სამართლის პოლიტიკა ნამდვილად წარმოადგენს სახელმწიფოს 
სამართლებრივი განვითარების მახასიათებელს.

26. სტატია ეძღვნება ჰანს კელზენის „ძირითადი ნორმის“ მნიშვნელობათა 
ჩამოყალიბებისას კოენისა და ფაიჰინგერის ფილოსოფიურ მოძღვრებათა გავლენების 
აღმოჩენასა და კრიტიკას. მასში ასევე განხილულია სამართლის წმინდა თეორიის 
პოზიტიურ და ბუნებით-სამართლებრივ თეორიათაგან გამიჯვნის საკითხი.

27. სტატია ეხება არამართლზომიერი უპირატესობის ცნების სამართლებრივ ანალიზ. 
მასში დასაბუთებულია, რომ სსკ-ის სხვადასხვა მუხლებში ქმედების შემადგენლობათა 
აღწერა ერთი და იგივე სამართლებრივი ტერმინით სირთულეებს წარმოშობს ამ ნორმათა 
ურთიერთგამიჯვნის თვალსაზრისით, რაც უარყოფითად აისახება სასამართლო 
პრაქტიკის ერთგვაროვნად განხორციელებაზე. სტატიაში დასაბუთებულია, როგორ უნდა 
იქნეს გაგებული მოხელის მიერ „უპირატესობის“ მიღების ცნბა ისეთ დელიქტებში, 
როგორიცაა სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება (მ.332) და ქრთამის 
აღება (მ.338).

28. სტატიაში განხილულია ორ პოლიტიკურ სუბიექტს, საქართველოსა და რუსეთს შორის 
გაფორმებული სამოკავშირეო ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნება; შეფასებულია 
რუსეთის იმპერატორის მანიფესტის ლეგიტიმურობა ქართლ-კახეთის სამეფოს გაუქმების 
თაობაზე და აღნიშნულის შდეგად წარმოშობილი მძლავრი ეროვნულ-
განმათავისუფლებელი მოძრაობის წარმომადგენელთა სამართლებრივი მოსაზრებები.

29. წერილში წარმოდგენილია ერთა თვითგამორკვევის უფლების არსი, მისი განვითარების 
ეტაპები, ისტორიულ-სამართლებრივი ანალიზი, მისი ევოლუცია - 
ინდივიდუალისტურიდან კოლექტივისტურ დოქტრინამდე, განმარტებულია შიდა და 
გარე თვითგამორკვევის უფლების რაობა. ასევე, წერილში წარმოჩენილი არის ამერიკის 
შერთებული შტატების პრეზიდენტის, ვუდრო უილსონის ხედვა ერთა თვითგამორკვევის 
უფლების თაობაზე, „უილსონის თოთხმეტ პუნქტზე“ დაყრდნობით და მისი 
სამართლებრივი ანალიზი. განხილულია უშუალოდ საქართველოს განთავისუფლების 
კომიტეტის წევრთა შემოქმედებაში ერთა თვითგამორკვევის უფლებაზე დაყრდნობით 
ქართველი ხალხის დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის თეორიული და პრაქტიკული 
ასპექტები. 

30. სარეცენზიო წერილი სისხლის სამართლის სახელმძღვანელოს შესახებ.

31. სარეცენზიო წერილი სისხლის სამართლის კერძო ნაწილის სახელმძღვანელოს შესახებ.

32. რეცენზია საფრთხის დელიქტებისა და ბრალის პრობლემისადმი მიძღვნილ 
გამოკვლევაზე.
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33. იაპონიის  სსკ-ში 2017 წელს  განხორციელებული  სქესობრივი დანაშაულის რეფორმა, 
ცალკეული შენიშვნების მიუხედავად, მთლიანობაში დადებითად უნდა შეფასდეს. 
განსაკუთრებით აღსანიშნავია ,,გარყვნილი ქმედების“  ცნების გაუქმება. ხელყოფის 
ობიექტის მხოლოდ ქალით შეზღუდვის გაუქმება არის ნაბიჯი სექსუალური დანაშაულის 
დემორალიზაციის მიმართულებით და  სქესობრივი თავისუფლების დაცვის 
უზრუნველყოფისათვის.
ხელყოფის ობიექტის შეზღუდვის გაუქმება ნიშნავს ლგბტ-პირებისა და 
ჰეტეროსექსუალების სქესობრივი თავისუფლების გათანაბრებას.ამით დაზუსტდა, რომ 
,,გარყვნილი ქმედების“ ქმედების შემადგენლობის ნიშნები ,,სქესობრივი კავშირის, 
ანალური სქესობრივი კავშირის  ანდა ორალური სქესობრივი კავშირის“ შემზღუდავი 
ჩამონათვალის საშუალებით შეიცვალა, რადგან ყველა მათგანი გულისხმობს მამაკაცის 
სასქესო ორგანოების შეღწევას; მხოლოდ მაშინ არის ,,სქესობრივი კავშირი.“  ჯერ კიდევ არ 
არის გათვალისწინებული გაუპატიურების შემადგენლობაში ქალებს შორის სქესობრივი 
ხასიათის ქმედება.
შესაბამისად, მამაკაცის სასქესო ორგანოს შეღწევით განსხვავდება გაუპატიურება და 
სქესობრივი ხასიათის ქმედების იძულება. ამ დროს ისმება ორი შეფასებითი კითხვა: 
რატომ აქვს შეღწევას ასე განსაკუთრებული მნიშვნელობა და რატომ მხოლოდ მამაკაცის 
მიერ? ვერ იპოვით ამ შეკითხვებზე დამაჯერებელ პასუხს.
არც ემპირიულად და არც  ნორმატიულად გამართლებული საფუძველი აქვს იმას, რომ 
გაუპატიურების დასჯადობა შეიზღუდოს ძალადობის ან მუქარის მხოლოდ 
განსაკუთრებით ინტენსიური გამოყენების შემთხვევებით. 
თუ ჩავთვლით რომ იაპონიისთვის აუცილებელია  ძალადობისა და მუქარის გარეშე 
სექსუალური ქმედების დასჯადობა, მაშინ რეკომენდირებულია შემოვიღოთ ქმედების 
ახალი შემადგენლობა სასჯელის მსუბუქი ზომით.  
სქესობრივი დანაშაულის რეფორმამ გამოიწვია დისკუსია, რომელიც ადრე იყო  მხოლოდ 
ფემინისტებსა და კონსერვატორებს შორის   პოლიტიკური დებატების საგანი. 
ცვლილებებით ყურადღება გამახვილდა საკითხის  სამართლის მხარეზე, რაც ასევე არის 
რეფორმის ერთ -ერთი დადებითი ეფექტი.

                             
7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში
7.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

7.2. სახელმძღვანელოები
ავტორი/ავტორები; სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერთაშორისო სტანდარტული კოდი ISBN; 
გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

7.3. სტატიები
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ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდი DOI;  
ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების რაოდენობა

1. ბესარიონ ზოიძე: Besarion Zoidze. Der öffentliche Glaude des Grundbuchs und der gutgläubige 
Erwerb von unbeweglichen Sachen nach dem georgischen Recht.  „Rechtsvergleichung und 
privatrechtimDeutsch-georgischenDiskurs ( Tiziana J. Chiusi, Irakli Burduli (Hrsg.)). Akten des 3. 
und 4 Deutsch-GeorgischenKolloquiums. Saarbrücken, Verlag Alma Mater, 2022, 233.  13-28. ISSN 
978-3-946851-70-7.

2. ბესარიონ ზოიძე: Besarion Zoidze. Geltungsbereich (Grenzen) des Sachenrechts (სანივთო 
საამართლის მოქმედების ფარგლები). „Rechtsvergleichung und privatrecht im Deutsch-
georgischen Diskurs ( Tiziana J. Chiusi, Irakli Burduli (Hrsg.)). Akten des 3. und 4 Deutsch-
Georgischen Kolloquiums. Saarbrücken, Verlag Alma Mater, 2022, 233p.  p. 117-136. ISBN 978-3-
946851-70-7.

3. თემურ ცქიტიშვილი: Temur Tskitishvili.  Das Im-Stich-LasseneinesKranken und 
dessenstrafrechtlicheKonsequenzen, in: Hilgendorf,Mtschedlischwili-Haedrich, Ivanidze, Kusche, 
Shalikashvili, Todua (Hrsg), Medizinstrafrecht im deutsch-georgischenVergleich, Duncker & 
Humblot, Berlin, 2022, S. 151-166. ავადმყოფის განსაცდელში მიტოვება და მისი 
სისხლისსამართლებრივი დასჯადობა, კრებულში: ჰილგენდორფი, ქ. მჭედლიშვილი-
ჰედრიხი, მ. ივანიძე, კუშე, მ. შალიკაშვილი და ნ. თოდუა (რედ.), მედიცინის სისხლის 
სამართალი გერმანულ-ქართულ შედარებით ჭრილში, ბერლინი, 2022, გვ. 395-415. ISBN 
978-3-428-584-13-0.

4. ედიშერ ფუტკარაძე. Edisher Phutkaradze, Some Issues for Sentencing. Kansai University 
Review of Law and Politics, N43, March, 2022, p.21-35; ISSN 0388-886X.

5.Edisher Phutkaradze, übersetzt von Wang Shizhou, zu einigen wichtigen Fragen des Georgische
n Strafrechts,inShi Yan'an (Hrg.), "Research on Comparative Criminal Law (Band II)", China Ren
min University Press, April 2022, s.95-114.  ISBN 978-7-300-30333-8(გამოიცა ჩინურ ენაზე).

ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1. სტატიაში შესწავლილია უძრავი ნივთის კეთილსინდისიერი შეძენა საქართველოს 
საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების - „ნოდარ დვალი საქართველოს 
პარლამენტის წინააღმდეგ“ მაგალითზე. დასაბუთებულია ის, რომ უძრავი ნივთის 
კეთილსინდისიერი შეძენა ისტორიულად აღიარებული ფაქტია და მასზე უარის თქმა 
გაუმართლებელია. 

2. სტატიაში, რომელიც მოხსენების სახით იყო წარდგენილი კონფერენციაზე, ძირითადად 
შეჯამებულია კოვიდ-პანდემიის გარშემო განხორციელებული სამეცნიერო კვლევები. 
დახასიათებულია „მიკროსამართლებრივი“ წესრიგი, რომელსაც ხელისუფლება ქმნის 
პანდემიასთან ბრძოლის დროს.

3. ნაშრომში განხილულია ავადმყოფის განსაცდელში მიტოვების და ამ ქმედების 
სისხლისსამართლებრივი დასჯადობის პრობლემები შედარებითსამართლებრივ ჭრილში.
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4. რაც არ უნდა თეორიულად, მეცნიერულად მაღალ დონეზე დამუშავდეს სასჯელის 
დანიშვნის საკითხი, მათ შორის პროპორციულობის პრინციპის გამოყენების საკითხი  
სასჯელის დანიშვნისას, სასამართლოებს შორის ყოველთვის იქნება განსხვავებული 
მიდგომა. ეს კი იქნება განსხვავებული სასჯელის დანიშვნის საფუძველი თუნდაც 
სხვადსხვა ინსტანციაში. მაგრამ პროპორციულობის დაცვა იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, 
რომ სასამართლოებს შორის დაშვებული არაპროპორციულობა არ იყოს ძალიან, აშკარად 
არაპროპორციული და არ იწვევდეს რომელიმე ინსტანციის  მიმართ ან საერთოდ  ყველა  
ინსტანციის  მიმართ  უნდობლობას. ყველა ინსტანციის სასამართლო უნდა შეეცადოს 
სასჯელის პროპორციულობის დაცვას და სამართლიანი სასჯელის დანიშვნას. ყველა 
სისხლის სამართლის საქმე ხომ არ მიდის ზედა ინსტანციაში? სისხლის სამართლის 
საქმეების დიდი ნაწილი ხომ პირველი ინსტანციით მთავრდება. მაგრამ პირველი 
ინსტანციის სასამართლოს განაჩენით საჯელის დანიშვნით არ მთავრდება 
პროპორციულობის საკითხი სასჯელის  დანიშვნისას. როგორც ვნახეთ, ის შეიძლება 
გაგრძელდეს და აქტუალური იყოს სააპელაციო და საკასაციო ინსტანციაში სასჯელის 
დანიშვნისას. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ასევე საყურადღებოა პროპორციულობის დაცვა 
სასჯელის აღსრულებისას.

5. ნაშრომში გამოკვლეულია ქართული სისხლის სამართლის განვითარების 
მნიშვნელოვანი საკითხები. სათანადო ყურადღება ეთმობა ქართულ სისხლის სამართალს 
საბჭოთა ეპოქაში და მის ცვლილებას დამოუკიდებლობის შემდეგ.
დახასიათებულია დანაშაულისა და სასჯელის სისტემა თანამედროვე ქართული სისხლის 
სამართლის მიხედვით. ნაშრომში მოცემულია ასევე ქართული სისხლის სამართლის 
კანონმდებლობის აქტუალური საკითხები სსკ-ის კერძო ნაწილით გათვალისწინებულ 
კონკრეტულ შემადგენლობებთან მიმართებაში.
ნაშრომში ყურადღება ეთმობა ასევე ქართული სისხლის სამართლის პროცესის 
განვითარების საკითხებს.
ქართული სისხლის სამართლის განვითარებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა 
ქართული სახელმწიფოსა და სამეცნიერო წრეების დასავლეთის ქვეყნებთან მჭიდრო 
მეცნიერულმა და კულტურულმა კავშირებმა. ეს აისახება როგორც კანონმდებლობაში, ისე 
ბოლო პერიოდში შექმნილ სამეცნიერო ნაშრომებში.
ქართული სისხლის სამართლის განვითარება ამ მიმართულებით კიდევ უფრო 
ძლიერდება, თუმცა ასევე დიდია სამეცნიერო ინტერესი შედარებით-
სისხლისსამართლებრივი თვალსაზრისით სხვა ქვეყნებში და მათ შორის ჩინეთში 
მიმდინარე სამართლებრივ რეფორმებთან დაკავშირებით.

გამოსაქვეყნებლად გადაცემული ნაშრომები:

1. ედიშერ ფუტკარაძე. სურვილი სისხლისსამართლებრივი და კრიმინოლოგიური 
თვალსაზრისით. გადაცემულია გამოსაქვეყნებლად გურამ თავართქილაძის  სახელობის 
თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებულში. 2022, N12.  ISSN 
2587-4543 (ბეჭდვითი), ISSN 2720-8451 (ელექტრონული);

2. ედიშერ ფუტკარაძე. სურვილი სისხლისსამართლებრივი და კრიმინოლოგიური 
თვალსაზრისით, გადაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად იაპონიაში, მიმდინარეობს ამ 
ნაშრომის თარგმნა იაპონურად და გამოსაქვეყნებლად მომზადება, დაგეგმილია 2023 წლის 
მარტისთვის.

3. ედიშერ ფუტკარაძე. თარგმანი: შიცჰოუ ვანგი, ჩინეთის სისხლის სამართლის ახალი 
განვითარება, გადაცემულია გამოსაქვეყნებლად სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
2022 წლის შრომათა კრებულში.
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 4. თამარ ებრალიძე.  ვინც არ გავიწყდება. (მოგონება პროფესორ  მ. კეკელიაზე). 
გადაცემულია გამოსაქვეყნებლად პროფესორ მიხეილ კეკელიას 90 წლისადმი მიძღვნილი 
საიუბილეო კრებულში. 

5. თამარ ებრალიძე.  მექრთამეობაში თანამონაწილეობის პრობლემები. გადაცემულია 
გამოსაქვეყნებლად გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო 
უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებულში, 2022, N12.

ანოტაცია: სტატიაში განხილულია მექრთამეობაში თანამონაწილეობასთან 
დაკავშირებული ის საკითხები, რომლებიც არაერთგვაროვნად წყდება სასამართლო 
პრაქტიკაში.   ერთ-ერთი მათგანია მექრთამეობაში შუამავლობა, რომელიც დღეს მოქმედი 
კანონმდებლობით, ქრთამის აღება/მიცემაში თანამონაწილეობას, კერძოდ, დახმარებას 
წარმოადგენს. ფორმალურ დანაშაულებში თანამონაწილეობას კი თავისებურებები 
ახასიათებს, რაც მნიშვნელოვანწილად თანამონაწილეობის აქცესორული ბუნებითაა 
განპირობებული. არანაკლებ პრობლემურია მექრთამეობაში შუამავლობის დროს 
მოხელისა და ქრთამის მიმცემის ქმედებათა ცალკეული შემთხვევების კვალიფიკაციის 
საკითხები, რომლებიც სტატიაში დეტალურად არის განხილული.  ზემოთქმული ეხება  
ასევე ცრუ შუამავლობასაც. 
სასამართლო პრაქტიკაში გვხვდება შეცდომები მექრთამეობაში თანამონაწილეობასა და 
წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ ქრთამის აღების გამიჯვნასთან დაკავშირებითაც. ამ 
საკითხს ნაშრომში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა. დასასრულს, მოტანილია  
მაგალითები სასამართლო პრაქტიკიდან, სადაც სტატიაში განხილული საკითხები 
არასწორად იყო გადაწყვეტილი სასამართლოს მიერ და დასახულია მათი სწორი 
გადაწყვეტის გზები. 

6. გოჩა ფერაძე. ვარლამ ჩერქეზიშვილი როგორც ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო 
ღირებულებათა ერთგულების ბრწყინვალე გამოვლინება. ვარლამ ჩერქეზიშვილისადმი 
მიძღვნილ მეორე დარგთაშორის სამეცნიერო კონფერენციაზე გაკეთებული მოხსენება 
გადაცემულია გამოსაქვეყნებლად ვარლამ ჩერქეზიშვილისადმი მიძღვნილი მეორე 
დარგთაშორისი სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებულში .

ანოტაცია: მოხსენებაში ყურადღება არის გამახვილებული ათწლეულების მანძილზე 
ვარლამ ჩერქეზიშვილის აქტიურ მოღვაწეობაზე პირველი ინტერნაციონალის რიგებში 
(1876-1902წწ.), მის დამსახურებებზე საერთაშორისო სოციალისტური მოძრაობის წინაშე 
და იმავდროულად, უდიდეს წვლილზე ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობასა და 
ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის საქმეში. 

7. გულიკო ფერაძე (თანაავტორი). Georgian National Committe on the Form of Governance of 
Georgia (State). გადაცემულია გამოსაქვეყნებლად „Journal of Polish-Georgian Law“, 2022, 
პოლონეთი, 9 ბეჭდური გვერდი.

8. გულიკო ფერაძე. ვარლამ ჩერქეზიშვილისადმი მიძღვნილი მეორე დარგთაშორის 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე - „ვარლამ ჩერქეზიშვილის საიუბილეო 
დღეები უნივერსიტეტში - 175“ - წაკითხული  მოხსენება: ვარლამ ჩერქეზიშვილი და 
ოლივერ უორდროპი „მეტი საქართველოსთვის“ ოქსფორდის უნივერსიტეტში“.  
გადაცემულია გამოსაქვეყნებლად  კონფერენციისადმი მიძღვნილ კრებულში.
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9. Maisuradze, David. Zwei Gesetzesfehler in den Pachtvorschriften des georgischen 
Zivilgesetzbuchs.გადაცემულია გამოსაქვეყნებლად DGZR 12/2022. ISSN 2587-5191 
(ბეჭდვთი); 2667-9817 (ელექტრონული).

ანოტაცია: სტატიაში კრიტიკულადაა განხილული საქართველოს სამოქალაქო 
კოდექსისეული ნორმები იჯარის თაობაზე. იდენტიფიცირებულია ორი საკანონმდებლო 
ხარვეზი, რომელთაგან ერთი კოდექსის თვდაპირველი რედაქციიდან მომდინარეობს, 
მეორე კი საკანონმდებლო ცვლილებამ გამოიწვია. ხარვეზის აღმოსაფხვრელად 
შემოთავაზებულია საკანონმდებლო ცვლილებები ან/და განმარტება. 

10. მაისურაძე, დავით. საქართველოს კონსტიტუციის მე-8 მუხლის ნორმატიული 
შინაარსი: რელიგიური ნეიტრალურობა და პარიტეტი ტრადიციულად ქრისტიანულ 
ქვეყანაში. გადაცემულია გამოსაქვეყნებლად „შედარებითი სამართლის ქართულ-
გერმანული ჟურნალში“. 2022, N12. თინათინ წერეთლისსახელმწიფოსადა სმართლის 
ინსტიტუტი. ISSN2587-5191 (ბეჭდვითი); 2667-9817 (ელექტრონული). Normativer inhalt des 
Artikels 8 der Verfassung Georgiens: Religiose Neutralitat und Paritat in einem traditionell 
christlichen Land. DGZR. 12,2022.    ISSN 2667-9817

11. თამარ ზოიძე. მომხმარებელთა დაცვის სამართლის ცნება და მისი ადგილი კერძო 
სამართლის სისტემაში. გადაცემულია გამოსაქვეყნებლად ლადო ჭანტურიას 60 
წლისთავისადმი მიღვნილ საიუბილეო კრებულში. ანოტაცია: ამ სტატიაში 
საფუძვლიანადაა დამუშავებული მომხმარებელთა დაცვის სამართლის ისეთი 
მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც განსაზღვრავს მის ძირითად მახასიათებლებსა და 
ადგილს კერძო სამართლის სისტემაში. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებულია 
მომხმარებელზე, როგორც ხელშეკრულების სუსტ მხარეზე. ასევე ცალკეა გამოყოფილი ის 
შემთხვევები, როცა გამონაკლისის სახით მეწარმეც განიხილება, როგორც მომხმარებელი.

12. ლაშა ბრეგვაძე. სამართლის ისტორიული სკოლის საფუძვლები და აქტუალობა 
თანამედროვე გამოწვევების პირობებში. თავი წიგნში: სამართლისა და პოლიტიკური 
აზროვნების ისტორიის ნარკვევები. ტომი 6. დაიბეჭდება 2023 წელს.

13. ლაშა ბრეგვაძე. სამართლებრივი სახელმწიფოსა და სამართლის უზენაესობის 
პრინციპთა შედარებით-კრიტიკული ანალიზი: ევოლუციური გზა ფუნქციონალური 
დიფერენცირების უზენაესობისკენ? სტატია ჟურნალში „საზოგადოება და სამართალი“, 
დაიბეჭდება 2023 წელს.

14. ლაშა ბრეგვაძე. საზოგადოებრივი კონსტიტუციონალიზმის საფუძვლები: ნორმატიულ 
წესრიგთა თვითდაფუძნების ინტერდისციპლინური დისკურსი. თავი წიგნში: ბესარიონ 
ზოიძის საიუბილეო კრებული, დაიბეჭდება 2023 წელს.
15. ლაშა ბრეგვაძე. ტრანსნაციონალური სამართლებრივი პლურალიზმი: გლობალურ 
კერძო  რეჟიმთა თანაარსებობა მსოფლიო საზოგადოებაში. ლადო ჭანტურიას საიუბილეო 
კრებული, დაიბეჭდება 2023 წელს.

16. ლაშა ბრეგვაძე. სამართლის თეორიის პრობლემები გლობალიზაციის ეპოქაში. 
მონოგრაფია. სრულდება მუშაობა, დაიბეჭდება 2023 წელს.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი
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1. ედიშერ ფუტკარაძე (კონფერენციის საორგანიზაციო ჯგუფის წევრი). საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია - „ევროპული ინტეგრაცია -ადამიანის უფლებების დაცვა“. 
მოხსენება თემაზე: ადამიანის უფლების სისხლისსამართლებრივი დაცვისთვის 
სახელმწიფოს ევროპული ინტეგრაციის მნიშვნელობა. თბილისი, 2022 წელი, 15 ივნისი.

2. ედიშერ ფუტკარაძე. საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენცია - „გლობალიზაცია, 
საერთაშორისო სამართალი და თანამედროვე გამოწვევები.“ მოხსენება თემაზე: 
გლობალიზაციის, საერთაშორისო სამართლისა და თანამედროვე გამოწვევების გავლენა 
სახელმწიფოს სისხლის სამართლის პოლიტიკაზე. თბილისი, 2022 წელი,  23 ივლისი.  

3. ბესარიონ ზოიძე. ქართულ-გერმანული კოლოქვიუმი. მოხსენება თემაზე: 
გარდაცვლილი პირის პატივისა და ღირსების დაცვა ზოგადი და სპეციალური კანონების 
ურთიერთმიმართების დონეზე - სასამართლო პრაქტიკიდან ერთი შემთხვევის ანალიზი 
(გერმანულ ენაზე). თბილისი, 2022, 6 ოქტომბერი.

 4. გოჩა ფერაძე. ვარლამ ჩერქეზიშვილისადმი მიძღვნილი მეორე დარგთაშორისი 
სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენება თემაზე: ვარლამ ჩერქეზიშვილი როგორც ეროვნულ 
და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებათა ერთგულების ბრწყინვალე გამოვლინება. 
თბილისი, თსუ, 2022 წლის 28 მაისი.

5. გულიკო ფერაძე.  ვარლამ ჩერქეზიშვილისადმი მიძღვნილი მეორე დარგთაშორისი 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენება თემაზე: ვარლამ ჩერქეზიშვილი და 
ოლივერ უორდროპი „მეტი საქართველოსთვის“ ოქსფორდის უნივერსიტეტში. თბილისი, 
თსუ, 2022 წლის 28 მაისი.

6. გულიკო ფერაძე.  საერთაშორისო კონფერენცია - „Legal Systems, Evolution or Revolution“. 
მოხსენება თემაზე: the Georgian National Committee' on the right of nations to self-
determination and the form of governance of Georgia (ინგლისურ ენაზე). 2022 წლის 18-20 
ოქტომბერი,  თბილისი. კონფერენცია  გაიმართა  თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტისა და Institute of Law and Administration (Pomeranian Academy in Slupsk) 
თანამშრომლობით.

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

8. 2. უცხოეთში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო და ადგილი

1. გიორგი ხუბუა. საერთაშორისო კონფერენცია - „Ziele, Wege und Methoden des 
Rechtstransfers: Erfolge und Misserfolge der Rechtstransplantate“. მოხსენება თემაზე 
სამართლებრივი ნიჰილიზმიდან სამართლებრივი იდელაიზმისაკენ (?): სამართლებრივი 
კულტურის ტრანსფორმაცია ე.წ. ახალი დემოკრატიის ქვეყნებში. Universität Würzburg, 
Wirtschaftsuniversität, Wien, Universität Viadrina, Frankfurt (am Oder), 6. September, 2022.

2. ლაშა ბრეგვაძე. სამართლისა და საზოგადოების ასოციაციის (Law and Society Association, 
აშშ) მიერ ორგანიზებული გლობალური კონგრესი ზოგადი სახელწოდებით – „ბრაზი, 
ანგარიშსწორება და სამართლებრივი დაცვის საშუალება“. 13-16 ივლისი, ლისაბონი, 
პორტუგალია. კონგრესი ჩატარდა ლისაბონის საუნივერსიტეტო ინსტიტუტის ბაზაზე 
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(ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa). მოხსენება თემაზე: „გლობალური 
კონსტიტუციონალიზმი დისკურსის ეთიკასა და სისტემათა თეორიაში: დაკვირვებანი 
კონსტიტუციურ ტრანსფორმაციებზე ჰაბერმასისა და ლუმანის პოლემიკიდან 50 წლის 
შემდეგ“.

3. გია ლილუაშვილი. ონლაინ ვორკშოპი „The application of the EU Succession Regulation in 
the Member States“ (Bugaria, Latvia, malta, The Netherlands, Spain))  2022.წელი, 5 
აპრილიორგანიზატორი: European law Institute

4. გია ლილუაშვილი. ონლაინ ვორკშოპში: The application of the EU Succession Regulation in 
the Member States” (Belgium, Estonia, France, Portugal)2022 წელი, 15 მარტი.

5. გია ლილუაშვილი. ჰიბრიდული (ონლაინ)ვორკშოპში „working conditions in the platform 
economy“. 2022 წლის 11 თებერვალი. ორგანიზატორი: The European Trade Union Institute. 
ბრიუსელი. 

სამეცნიერო მივლინება და პრეზენტაცია:

2022 წლის 11 ნოემბრიდან 20 ნოემბრამდე ლაშა ბრეგვაძე სამეცნიერო მივლინებით 
იმყოფებოდა სამართლის სოციოლოგიის საერთაშორისო ინსტიტუტში, ქალაქ ონიატიში 
(ესპანეთი). მივლინებისას მუშაობდა ინსტიტუტის ბიბლიოთეკაში სამეცნიერო 
პროექტთან – „სამართლის მულტიდისციპლინური თეორია“ – დაკავშირებით, ასევე 
მონაწილეობა მიიღო მიწვეულ მკვლევართა კოლოკვიუმში და სადისკუსიო ფორმატში 
წარადგინა კვლევითი პროექტის ძირითადი თეზისები.

სარედაქტორო საქმიანობა:

1. გიორგი ხუბუა. მთავარი რედაქტორი. „სამედიცინო სამართლისა და მენეჯმენტის 
ჟურნალი“. 2022, N1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი; გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი. ISSN 2720-8575

2. გიორგი ხუბუა. საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალი (სარედაქციო კოლეგიის წევრი).  
2022 N1. ISBN 2587-5337 

3. თამარ ებრალიძე. რედაქტორი. ბაჩანა ჯიშკარიანი, სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი: 
დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ. თბ., 2022. „იურისტების სამყარო“. ISBN 978-9941-9778-
5-5;

4. გოჩა ფერაძე. მთავარი რედაქტორი. გიორგი ნადარეიშვილი, „ქართული 
სამართლებრივი კულტურის ზოგიერთი საკითხი XI-XII საუკუნეების საქართველოში“ 
(ქართულ და ინგლისურ ენებზე). თბ., თსუ გამომცემლობა, 2022, 219 გვერდი. ივ. 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 
ფაკულტეტი; თინათინ წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი.   
ISBN 978-9941-491-80-1

5. გოჩა ფერაძე. რედაქტორი. აგრძელებს მუშაობას მონოგრაფიის “პროკურატურის 
ისტორიისათვის საქართველოში“, II ნარკვევზე. წიგნი წარმოადგენს საქართველოს 
პროკურატურის ისტორიისათვის მიძღვნილი სამტომეულის შემადგენელ ნაწილს. მასში 
წარმოჩენილია XIX საუკუნესა და XX საუკუნის I მეოთხედში საქართველოში 
პროკურატურის ინსტიტუტის შემოტანისა და მისი ფუნქციონირების საკითხები. 
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განსაკუთრებული ყურადღება აქვს დათმობილი ჩვენი ქვეყნის რუსეთის იმპერიის 
შემადგენლობაში ყოფნისას ამ უწყებაში მოღვაწე საზოგადოებისთვის დღემდე უცნობი 
ქართველი პროკურორების მოძიებისა და ქვეყნის წინაშე მათი დამსახურებების 
წარმოჩენის საკითხს; 
6. გოჩა ფერაძე.  რედაქტორი, აგრძელებს მუშაობას თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა 
და სამართლის ინსტიტუტის მიერ გამოცემად მრავალტომეულზე „სამართლისა და 
პოლიტიკური აზროვნების ისტორიის ნარკვევები“. გამოსაცემად მზადდება კრებულის 
მეხუთე ტომი, რომელიც  XX საუკუნის გამოჩენილი ქართველი იურისტის, სამართლის 
ისტორიის ღვაწლმოსილი მკვლევარის, პროფესორ მიხეილ კეკელიას ხსოვნას ეძღვნება. 

სტაჟირება/ტრენინგი

1. ედიშერ ფუტკარაძე. გერმანიია, ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის იურიდიული 
ფაკულტეტი. 01.08.22-20.08.22
2. ედიშერ ფუტკარაძე. ტრენინგი -  სწავლების აქტიური მეთოდის გამოყენება ონლაინ 
სწავლების დროს. თბილისი, 15-16 თებერვალი, 2022. 
3. ედიშერ ფუტკარაძე. ტრენინგი - სამუშაო გარემოს უსაფრთხოება. თბილისი, 8 ივნისი, 

2022;
4. ედიშერ ფუტკარაძე. ტრენინგი -  ჟურნალის შერჩევა პუბლიკაციისთვის. თბილისი, 15 

ივნისი, 2022;
5. ედიშერ ფუტკარაძე. ტრენინგი - როგორ არ გავხდეთ მტაცებელი ჟურნალების 

მსხვერპლი. თბილისი,  22 ივნისი, 2022;

საფაკულტეტო საგრანტო პროექტი

თემურ ცქიტიშვილი. თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტის გრანტის ფარგლებში იქნა 
განხორციელებული პროექტი სახელწოდებით: სისხლის სამართლის ნორმებზე 
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებების ანალიზი. მიმდინარე 
წელს კვლევის საგანს წარმოადგენდა საკონსტიტუციო სასამართლოს 2021 წლის 15 
ივლისის გადაწყვეტილება სსკ-ის 171-ე მუხლის კონსტიტუციურობაზე.

ლაშა ბრეგვაძე. თსუ-ს იურიდიული გრანტის ფარგლებში გაგრძელდა პროექტის 
განხორციელება ტემაზე „სამართლიანობის თეორიები“. ამ ოთხფაზიანი პროექტის 
მიზანია სახელმძღვანელოს მომზადება მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტებისთვის.

ყურადღება!
* სათანადო გრაფაში მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 

მითითება სავალდებულოა.
* ერთი და იგივე ნაშრომი (კოლექტიურიც და ინდივიდუალურიც) ანგარიშში 

შეტანილ უნდა იქნეს მხოლოდ ერთხელ, და არა სათითაოდ ყველა ავტორის 
შრომების სიაში, რადგან ის მაინც განიხილება, როგორც ერთი ნაშრომი და ექნება 
ერთი შეფასება. 

* ანოტაცია ინფორმაციულად იმდენად ტევადი უნდა იყოს, რომ რეცენზენტს 
სრული წარმოდგენა შეექმნას პროექტზე. უცხოენოვანი ნაშრომის ანოტაცია უნდა 
მოგვაწოდოთ ქართულ ენაზე.
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* ანგარიში აუცილებლად წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (1 
ეგზემპლარად, Word-ფაილი, შრიფტი - Sylfaen) და ელექტრონული ვერსიის (CD-
დისკი) სახით.

* ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესა-
ბამისად, ექსპერტიზას (შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ 
დოკუმენტში აღინიშნება ფორმულით `არ შეფასდა~. 

ლაშა ბრეგვაძე
18 იანვარი, 2023

ლაშა ბრეგვაძე

დირექტორი

თინათინ წერეთელის სახელმწიფოსა და სამართლის ისნტიტუტი



  
ანგარიშის ფორმა №1

(სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებისა და უნივერსიტეტთან არსებული 
დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებისთვის)

2022 წელს გაწეული სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში

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

ივანე  ჯავახისვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 

1. სახელმწიფო ბიუჯეტის პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული 
სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ჩამონათვალი:
1) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 
მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1. 
2. 

2) პროექტის შესრულებაში მონაწილე პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. 
2. 

2. პროგრამული დაფინანსებით გათვალისწინებული სამეცნიერო-კვლევითი 
პროექტების შესრულების შედეგები 
2.1. 
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა 
და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და 
დამთავრების წლები
1. 
2. 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. 
2. 
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი 
თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ 
ენაზე)
1.
2.
 
2.2.
1) დასრულებული პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო 
მიმართულების მითითებით; პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
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1. 
2. 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. 
2. 
დასრულებული კვლევითი პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული 
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.
 
3. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით 
დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები 
3.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა 
და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით,  პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; 
პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
I. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების დამოუკიდებელი 
სამეცნიერო- კვლევითი ერთეულების მატერიალურ ტექნიკური ბაზის 
განახლების ხელშეწყობა - ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთკის ფონდის შევსება 
უცხოური ელექტრონული ლიტერტურის ბაზებზე წვდომა

1. 2. RIM-3-22-150

2) პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები
1. 2022
2. 2023

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ნინო პავლიაშვილი  - პროექტის ხელმძღვანელი და პასუხისმგებელი შესრულებაზე, 
ფინანსური ურთიერთობებეი და კომუნიკაცია თსუ-სთან.  
2. მაია ჯიმშელეიშვილი, ეკატერინე რუხაძე - ბეჭდური და ელექტრონული 
ლიტერატურის მოთხოვნების დადგენა და მასალის მოძიება. 
3. მარიკა ჟორჟოლიანი - კომუნიკაციები ელექრტონული ლიტერეტურის ბაზებთან 
დაკავშირებით.

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი 
თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ 
ენაზე)

სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტებთან  და უმაღლეს საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებთან კომუნიკაციის შედეგად გამოვლინდა  სხვადასხვა 
ელექრტონული წიგნების ბაზების მიმართ   ინტერესი თუ რომელი 
გამომცემლობის რომელი  მიმართულება იყო უფრო საჭირო ქართველი 
მკვლევარებისთვის. პროექტით გათვალისწინეულია ეს სურვილები  და შედეგად: 
შესასყიდი ელექტრონული  ლიტერატურის ბაზები მოიცავს მეცნიერების ყველა 
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სფეროს და ზუსტად იმ საგამომცემლო კომპანიებისას რასაც ქართველი 
მკვლევარები ითხოვდნენ. 
შემდგომ დამყარდა კონტაქტები შესაბამის გამომცემლობებთან, ითარგმა ქართულ 
ენაზე მათი ლიცენზიები( წიგნებით(მასალებით)  სარგებლობის პირობები და 
უფლებები). მოვითხოვეთ და მივიღეთ შესაბამისი ინვოისები და გავაგზავნეთ 
წერილები თსუ-ში შესყიდვების განსახორციელებლად.    
შესყიდული იქნება   პროგრამული უზრუმველყოფა RemoteXS რაც ძალიან 
აქტუალურია მკვლავართა დისტანციური საქმიანობისთვის  ბიბლიოთეკის 
რესურსებთან.   
3 ელექტრონულ საწიგნო ბაზა (Cambridge books Online – STM,  EBSCO books,   ,  
Oxford Grove  Art),  კერძოდ:
Cambridge books Online - STM - საბუნებისმეტყველო, ტექნოლოგიური და 
სამედიცინო მიმართულებების, ჯამში 10 000-ზე მეტი, მაღალრეიტინგული 
აკადემიური გამოცემის წიგნები, სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები. 
EBSCO books - აკადემიური გამოცემის წიგნები მოიცავს: განათლება, 
ენათმეცნიერება, ლიტერატურათმცოდნეობა, ფილოსოფია, რელიგია, 
სოციალური მეცნიერებები, პოლიტოლოგია, ბიზნესი და ეკონომიკა, ტექნოლოგია 
და ინჟინერინგი, მედიცინა. 

Oxford Grove  Art -  Database, E-books - ხელოვნებისა და არქიტექტურის 
მიმართულების წიგნებში გლობალურად არის გაშუქებული ვიზუალური 
კულტურა და ხელოვნება.

RemoteXS არის ერთ ღრუბელზე დაფუძნებული პროგრამული უზრუნველყოფა,  
რომელიც საშუალებას იძლევა ერთი პორტალის გავლით, ერთი შესვლით, ყველა 
ელექტრონული რესურსი იქნეს  გამოყენებული, დისტანციური წვდომის 
შესაძლებლობით. 

II.  გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა 
და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით,  პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; 
პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
 
1. კომპიუტერები, პროგრამული უზრუნველყოფა,საბიბლიოთეკო ქსელისათვის 
საჭირო ელექტრონული ბაზები, სკანერები, ფოტო-ვიდეო 
გადაღებისათვისსაჭირო ტექნიკა,სხვა კომპიუტერული აპარატურა და 
აქსესუარები

1. 2. RIM-5-22-207

2) პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები
1. 2022
2. 2023
2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ნინო პავლიაშვილი  - პროექტის ხელმძღვანელი და პასუხისმგებელი შესრულებაზე, 
ფინანსური ურთიერთობები და კომუნიკაცია თსუ-სთან.  
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2. შალვა ჩუგუნიძე -  IT სპეციალისტი, განსაზღვრავს საჭიორო აპარატურის 
პარამეტრებს. 
3. მაია ტუჩაშვილი - აპარატურის შესაბამისი ინვოისების მოძეიბა

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი 
თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ 
ენაზე)
თსუ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის ბაზაზე ჩატარებული კვლევის 
სტატისტიკურმა მონაცემებმა ცხადყო, რომ ელექტრონული მომსახურებების 
განვითარება და სრულყოფა პრიორიტეტულია მომხარებელთა მზარდი 
მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.  მომსახურებების გაუმჯობესების 
წინაპირობაა კომპიუტერული ტექნიკით (პორტატული კომპიუტერი / ლეპტოპი)  
შესაბამისი თანამშრომლების უზრუნველყოფა, კერძოდ ონლაინ კატალოგის 
სრულყოფის მიზნით - აღნიშნული მომსახურების გაუმჯობესება გულისხმობს: 
ბეჭდური სახით არსებული კატალოგების ელექტრონულ ბაზაში (კოჰაში) შეტანას, 
რაც მომხმარებელს საშუალებას მისცემს, რომ დამოუკიდებლად, ბიბლიოთეკაში 
მობრძნების გარეშე, მოიძიოს სასურველი წიგნი და დაჯავშნოს ის. ეროვნული 
სამეცნიერო ბიბლიოთეკა იყენებს პროგრამა კოჰას, რომელიც წარმოადგენს ვებზე 
დაფუძნებულ ინტეგრირებულ საბიბლიოთეკო სისტემას, ის ერთდროულად 
ახორციელებს სხვადასხვა ადმინისტრაციულ და პროცესულ დავალებას, მათ 
შორისაა კატალოგიზაცია, ავტორიტეტული ჩანაწერების მენეჯმენტი, 
საბიბლიოთეკო მასალების ცირკულირების მენეჯმენტი, სტატისტიკა, 
ანგარიშგება და სხვა. შესაბამისი სიმძლავრის კომპიუტერების ქონის შემთხვევაში  
აღნიშნული პროგრამა უმარტივებს თანამშრომელს საქმიანობას, და ამ ტექნიკით 
მეტი რაოდენობის კატალოგის ჩანაწერის გაკეთება კი მომხმარებელს 
ბიბლიოთეკით სარგებლობას. 

3.2.
1) დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა 
და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი; 
პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები
1.  უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების დამოუკიდებელი 
სამეცნიერო- კვლევითი ერთეულების მატერიალურ ტექნიკური ბაზის 
განახლების ხელშეწყობა - ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთკის ფონდის შევსება 
უცხოური ელექტრონული ლიტერტურის ბაზებზე წვდომა

2. RIM-3-21-111

2) პროექტის დაწყების და დამთავრების წლები
1. 2021
2. 2022

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. ნინო პავლიაშვილი  - პროექტის ხელმძღვანელი და პასუხისმგებელი შესრულებაზე, 
ფინანსური ურთიერთობებეი და კომუნიკაცია თსუ-სთან.  
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2. მაია ჯიმშელეიშვილი, ეკატერინე რუხაძე - ბეჭდური და ელექტრონული 
ლიტერატურის მოთხოვნების დადგენა და მასალის მოძიება. 
3. მარიკა ჟორჟოლიანი - კომუნიკაციები ელექრტონული ლიტერეტურის ბაზებთან 
დაკავშირებით.

დასრულებული კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
პროექტის შედეგად შეძენილი იქნა პროგრამული უზრუნველყოფა RemoteXS რისი 
ბიბლიოთეკის სიტზე დაყენების შედეგად ბიბლიოთეკის მომხმარებელს მიეცა 
საშუალება დისტანციურად გამოიყენოს ბიბლიოთეკაში არსებული 
ელექტრონული წიგენები ბაზები:  Cambridge,   Oxford, EBSCO გამოცემები. ამ სამი 
უდიდესი სამეცნიერო წიგნების გამომცემლის  ელ. მასალები მეცნიერების ყველა 
დარგში  ხელმისაწვდომი და მოსახერხებლად გამოსაყენებელი გახდა. 
მომხმარებელი აქტიურად იყენებს როგორც ბაზებს ასევე დისტანციური წვდომის 
შესაძლებლობას.   
მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც რომ Cambridge   გამომცემლობის პროექტის 
ფარგლებში შეძენილი ბაზიდან ჩვენ შესაძლებლობა მოგვეცა სამუდამო 
სარგებლობაში დავიტოვოთ ჩვენს მიერ შერჩეული იმ ღირებულების წიგნები რა 
ფასიც გადავიხადეთ პროექტით აღნიშნული ბაზის შესაძენად. მკვლევარებთან 
სეთანხმებიტ შევარჩიეთ და ჩევიზინეთ 50-მდე ელ წიგნი. მიმდინარეობს 
აღნიშნული მასალის ბიბლიოთეკის კატალოგში ჩართვა.  

4. უცხოური გრანტებით დაფინანსებული სამეცნიერო პროექტები
4.1.
1) გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა 
და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი, 
დამფინანსებელი ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა; პროექტის დაწყებისა და 
დამთავრების წლები
1. 
2. 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. 
2. 
გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი 
თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ 
ენაზე)
1.
2.

4.2.
1) დასრულებული (მრავალწლიანი) პროექტის დასახელება მეცნიერების დარგისა 
და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით, პროექტის საიდენტიფიკაციო კოდი, 
დამფინანსებელი ორგანიზაცია/სამეცნიერო ფონდი, ქვეყანა, პროექტის დაწყებისა და 
დამთავრების წლები
1. 
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2. 

2) პროექტში ჩართული პერსონალი (თითოეულის როლის მითითებით)
1. 
2. 
დასრულებული კვლევითი პროექტის 2022 წლის ძირითადი თეორიული და 
პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

5. პატენტები (არსებობის შემთხვევაში):
5.1. საერთაშორისო პატენტები:
საპატენტო თემატიკის სათაური; გამომგონებელი/ები და პატენტმფლობელი/ები; 
პატენტის საიდენტიფიკაციო კოდი
1. 
2. 

5.2. ეროვნული პატენტები
საპატენტო თემატიკის სათაური; გამომგონებელი/ები და პატენტმფლობელი/ები; 
პატენტის საიდენტიფიკაციო კოდი
1. 
2. 

6. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა საქართველოში
6.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი ISBN; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების 
რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

6.2. სახელმძღვანელოები
ავტორი/ავტორები; სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი ISBN; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების 
რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.
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6.3. სტატიები ციფრული (დიგიტალური) საიდენტიფიკაციო კოდის (DOI) 
მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) 
საიდენტიფიკაციო კოდი DOI (არსებობის შემთხვევაში); ჟურნალის/კრებულის 
დასახელება და  ნომერი/ტომი; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების 
რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

6.4. სტატიები ჟურნალის/კრებულის ISSN-ის მითითებით
ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  
ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით (არსებობის შემთხვევაში); გამოცემის ადგილი, 
გამომცემლობა; გვერდების რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

7. ბეჭდური პროდუქციის გამოცემა უცხოეთში
7.1. მონოგრაფიები/წიგნები
ავტორი/ავტორები; მონოგრაფიის/წიგნის სათაური, საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი ISBN; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების 
რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

7.2. სახელმძღვანელოები
ავტორი/ავტორები; სახელმძღვანელოს სახელწოდება, საერთაშორისო 
სტანდარტული კოდი ISBN; გამოცემის ადგილი, გამომცემლობა; გვერდების 
რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

7.3. სტატიები
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ავტორი/ავტორები; სტატიის სათაური, ციფრული (დიგიტალური) 
საიდენტიფიკაციო კოდი DOI;  ჟურნალის/კრებულის დასახელება და  
ნომერი/ტომი ISSN-ის მითითებით; გვერდების რაოდენობა
1. 
2. 
ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1.
2.

8. სამეცნიერო ფორუმების მუშაობაში მონაწილეობა
8.1. საქართველოში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო 
და ადგილი
1. 
2. 
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის 
მასალებში ან სხვა გამოცემაში არ გამოქვეყნებულა)

8. 2. უცხოეთში
მომხსენებელი/მომხსენებლები; მოხსენების სათაური; ფორუმის ჩატარების დრო 
და ადგილი
1. 
2. 
მოხსენების ანოტაცია (საჭიროა იმ შემთხვევაში, თუ მოხსენება ფორუმის 
მასალებში ან სხვა გამოცემაში არ გამოქვეყნებულა)
 

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

- წლის განმავლობაში ბიბლიოთეკაში ჩაეწერა 304 ახალი  მკითხველი
- წიგნის გატანა 3140 ერთეული, დაბრუნება 1997
- ელ.ბაზებზე წვდომა  შესვლა - remotexs-დან დაფისქირდა 1970, 

ჩამოიტვირთა 361 დოკუმენტი; სხვა საიტები 1750. 
- ონლაინ მომსახურება 780 შემოსვლა. ინტერაქციის რაოდენობა 1700).
- ელ. კატალოგში გაკეთდა  160573 ახალი  ჩანაწერი   და  დაკორექტირდა  

112515 ჩანაწერი(ავტორიტეტული ჩანაწერის ჩათვლით)
- გაციფრდა: 505 ერთ. - 76708 გვ. გატექსტდა: 22 ერთ. – 4382 გვ.
- მკითხველის მოთხოვნით დამატებით: 110 ერთ. – 5517 გვ.. (საავტორო 

უფლებების დაცვით) 
- ჩატარდა 23 ღონისძიება რომელისაც დაესწრო 247,651 მსმენელი  (ითვლება 

შემდგომი    ნახვებიც)
- ჩატარდა 18 ტრენინგი (7 სხვადასხვა) დაესწრო  382 მსმენელი.
- მომზადდა და დაინერგა 2 სტანდარტი და 2 წესი
- გაიცა 86 ბიბლიოგრაფიული ცნობა (ზეპირი და წერილობითი)
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- შეძენილ იქნა გამოცემა სულ    1440ერთეული (55312,83 ლარი)დავამატებ-
ფონდების შევსება სხვა წყაროებიდან (სავალდებულო, სარეზერვო, საჩუქარი)-
2312 ერთეული 

- შეძენილ იქნა - 9  სამეცნიერო ბაზა, ელ წიგნების ბაზა - 4
- რეპოზიტორიუმებში გაკეთდა ჩანაწერები (openlibrary.ge  719 ერთ.  და   

openscience.ge 215 ერთ. 15405 გვ. )
- დაწყებულია და მიმდინარეობს ბიბლიოთეკაში დაცული ქართულენოვანი 

წიგნების ინვენტარიზაცია. 

ყურადღება!
* სათანადო გრაფაში მეცნიერების დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების 

მითითება სავალდებულოა.
* ერთი და იგივე ნაშრომი (კოლექტიურიც და ინდივიდუალურიც) ანგარიშში 

შეტანილ უნდა იქნეს მხოლოდ ერთხელ, და არა სათითაოდ ყველა ავტორის 
შრომების სიაში, რადგან ის მაინც განიხილება, როგორც ერთი ნაშრომი და ექნება 
ერთი შეფასება. 

* ანოტაცია ინფორმაციულად იმდენად ტევადი უნდა იყოს, რომ რეცენზენტს 
სრული წარმოდგენა შეექმნას პროექტზე. უცხოენოვანი ნაშრომის ანოტაცია უნდა 
მოგვაწოდოთ ქართულ ენაზე.

* ანგარიში აუცილებლად წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი (1 
ეგზემპლარად, Word-ფაილი, შრიფტი - Sylfaen) და ელექტრონული ვერსიის (CD-
დისკი) სახით.

* ანგარიში, რომელიც არ არის შედგენილი ამ დანართის მოთხოვნების შესა-
ბამისად, ექსპერტიზას (შეფასებას) არ ექვემდებარება და შეფასების შემაჯამებელ 
დოკუმენტში აღინიშნება ფორმულით `არ შეფასდა~. 
ნინო პავლიაშვილი

დირექტორი

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა




