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I. 3. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით
დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
(ეხება როგორც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს,
ისე მასთან არსებულ დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით
ინსტიტუტებსა და სსიპ სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს)

№

პროექტის დასახელება მეცნიერების

დამფინანსებელი

დარგისა და სამეც-

ორგანიზაცია

პროექტის
ხელმძღვანელი

პროექტის
შემსრულებლები

3

4

5

ნიერო მიმართულების მითითებით
1

2

1

FR/607/10170/13“ეროზიულღვარცოფული
პროცესების
თეორიული კვლევა”

ი.ინაშვილი

10-170 სასოფლო-

შოთა რუსთაველის

სამეურნეო

სამეცნიერო ფონდი

მელიორაცია;

ი.ყრუაშვილი

ე.კუხალაშვილი
კ.ბზიავა

9-280
ბუნებათსარგებლობა
და მდგრადი
განვითარება;

1

9-180 ჰიდროლოგია;
დასრულებული პროექტის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი
ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
1. ნაშრომში გაანალიზებული და განზოგადებულია ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების
შესწავლის თანამედეროვე მდგომარეობა. თეორიული კვლევების საფუძველზე
მიღებულია მნიშვნელოვანი სრულყოფილი და ახალი გაანგარიშების მეთოდები:
ეროზიულ-ღვარცოფული
პროცესის
არასტაციონალურობიდან
გამომდინარე
დადგენილია

ღვარცოფსაცავთა

მახასიათებლები,

კერძოდ

ბმული

ღვარცოფის

რეოლოგიური მახასიათებლების გათვალისწინებით, მიღებულია კერის სიმაღლის,
დაგროვილი მასის მოძრაობის სიჩქარისა და ხარჯის ცვლილების კანონზომიერება
დროსთან კავშირში; თეორიული გზით შეფასებულია ღვარცოფული შენაკადების
კერების

მოსალოდნელი

დამოკიდებულებები;
გამოყვანილია
მდგრადობის

ხარჯები;

მიღებულია

ზღვრული

წონასწორობის

ღვარცოფსადინართა
კოეფიციენტების

ხარჯების

განტოლების

მორფომეტრიული

საანგარიშო

საანგარიშო

ზოგადი

საფუძველზე

მახასიათებლების

დამოკიდებულებები,

და

შეფასებულია

თვითფორმირებადი ღვარცოფსადინარის დეფორმაციის შესაძლო ბაზისის სიდიდე;
ღვარცოფსადინართა განივი კვეთის შესაძლო მარაგის გათვალისწინებით მიღებულია,
განივი ნაგებობების საპროექტო პარამეტრების განსაზღვრის დამოკიდებულებები;
შეფასებულია

ღვარცოფის

გამონატანის

თვითფორმირებული

კალაპოტის

დეფორმაციისადმი წინააღმდეგობების უნარი და არაგამრეცხი მოდელი; ცვლადი მასის
მოძრაობის დიფერენციალური განტოლების ამოხსნის საფუძვლელზე შესწავლილია
ღვარცოფთა გამოტანის კონუსებზე მოძრაობის პირობები და თეორიული გზით
მიღებულია მათ მიერ განვლილი მანძილის, მოძრაობის ხანგრძლივობის, სიჩქარის
წინააღმდეგობის კოეფიციენტისა და მოძრაობის წინააღმდეგობის ქანობის საანგარიშო
დამოკიდებულებები;

ბმული

ღვარცოფის

მოძრაობის

პირობების

შესწავლის

საფუძველზე და მეორე რიგის დიფერენციალური განტოლების ამოხსნის შედეგად
მიღებულია ნაკადის მოძრაობის შეწყვეტის კანონზომიერების ამსახველი საპროგნოზო
დამოკიდებულება;
ფუნდამენტური კვლევების საფუძველზე მიღებული შედეგები საფუძვლად შეიძლება
დაედოს ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების სარეგულაციო დამცავი ღონისძიებების
საპროექტო ნორმებს და საინჟინრო ამოცანების ოპტიმალურ გადაწყვეტებს.
მიღებული

შედეგები

ასევე

შეიძლება,

გამოყენებული

იქნას

როგორც

ღვარცოფწარმომქმნელ კერებში ჩამოყალიბებული ბმული ღვარცოფის მახასიათებლების
დროში

ცვლილების,

ამ

უკანასკნელიდან

ფორმირებული

ხარჯის

უსაფრთხო

ტრანზიტის და გამოტანის კონუსებზე განლაგებული მიწის რესურსებისა და სხვადასხვა
სახის ობიექტების დაცვის მიზნით.
2

ცალკეული

კონკრეტული

ღვარცოფსაწინააღმდეგო

ამოცანების

შედეგები

ნაგებობების

დიდ

დახმარებას

პროექტირებაში,

გაუწევს

ჰიდროტექნიკურ

მელიორაციაში, ჰიდრავლიკაში, ნიადაგების ეროზიის ფიზიკაში, ნიადაგმცოდნეობაში,
და

სხვა

მომიჯნავე

დარგებში

მოღვაწე

მეცნიერებს

სამომავლო

კვლევების

განხორციელებაში.
I.

4.
პროექტის დასახელება მეცნიერების

№

დამფინანსებელი

პროექტის

პროექტის

ორგანიზაცია

ხელმძღვანელი

შემსრულებლები

ზონაში

საქართველოს

საქართველოს

წითელყურძნიანი
ვაზის ჯიშების

საპატრიარქოს
მევენახეობა-

საპატრიარქოს
მევენახეობა-

გაშენება,

მეღვინეობის

მეღვინეობის

ტრადიციული

სამეცნიერო-

სამეცნიერო-

მეთოდით

ეროვნული ცენტრი

კვლევითი ცენტრი

საქართველოს

საქართველოს

საპატრიარქოს

საპატრიარქოს

მევენახეობა-

მევენახეობა-

მეღვინეობის
სამეცნიერო-

მეღვინეობის
სამეცნიერო-

ეროვნული ცენტრი

კვლევითი ცენტრი

დარგისა და სამეცნიერო მიმართულების მითითებით
თემა: მეღვინეობის
არატრადიციულ

1

გ. ანდრიაძე;
ნ. ჩხარტიშვილი
გ. ქვარხავა

დაყენებული ღვინის
კვლევა;
თემა: ჩვენი ქვეყნის
ფარგლებს გარეთ
(ბერძნული კერძოდ
კი ივერიონის ღვინის
2

კვლევა ჯიშობრივი
და
ორგანოლეპტიკური
მახასიათებლების

გ. ანდრიაძე;
ნ. ჩხარტიშვილი;
გ.ქვარცხავა;

კვლევა და შედარება
გარდამავალი (მრავალწლიანი) პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული
შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)

1.პრაქტიკული შედეგების შესახებ ვრცელი ანოტაცია (ქართულ ენაზე)
3

აღნიშნული პროექტი წარმოადგენს 4 წლიან პროექტს, რომლის მიზანია მეღვინეობის
არატრადიციულ რაიონებში წითელყურძნიანი ვაზის ჯიშების გაშენება და მიღებული ღვინის
პარამეტრების შესწავლა. ამ მიზნით 2016 წელს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი
ცენტრის ჯიღაურას ბაზაზე წარმოებული ვაზის ნერგები დაირგო სამეგრელოსა და ლაზეთის
(დღევანდელი სათურქეთის ტერიტორიაზე). მოსავლის მიღების შემდეგ მოხდება ღვინის
ტრადიციული მეთოდით დაწურვა და ღვინის პარამეტრების შესწავლა.

2. მიმდინარე 2017 წელს, დღევანდელი თურქეთის ტერიტორიაზე, მორიგი ექსპედიციის დროს ქ.
ვიწეში

აღმოჩენილია

ადგილობრივი

ჯიში

სახელწოდებით:

„თოლიმჩხუ“,

რომელიც

„თვალმსხვილას“ ნიშნავს. ექსპედიციური კვლევები მიმდინარეობს აღნიშნულ ჯიშსა და მისგან
წარმოებული ღვინის შესახებ.
3. მიმდინარე 2017 წელს განხორციელდა ლაზეთის ტერიტორიაზე მეღვინეობის არატრადიციულ
ზონებში 2015-2016 წელს გაშენებული ვაზის მონიტორინგი.
4.პირველი კვლევა, რომელიც 2016 წელს ჩატარდა გახლავთ ხალიბების ღვინის კვლევა. თუმცაღა
უნდა აღინიშნოს რომ 2018 წელს მოხდება აღნიშნული ღვინის ტრადიციული მეთოდით
დაწურვა. და შესაბამისად დაიდება ერთიდაიგივე ჯიშისაგან სხვადასხვა ტექნოლოგიით
დამზადებული ღვინოებს შორის განსხვავება.
5. პროექტის კვლევის ფარგლებში დაიგეგმა საქართველოს ფარგლებს გარეთ წარმოებული
მართლმადიდებლური ქრისტიანული ეკლესიის ღვინის შესწავლა . ამ მიზნით, საკვლევად
გამოყენებული იყო ივერიონის -საბერძნეთის ღვინო. მიღებული შედეგების საფუძველზე დაიდო
დასკვნები: აღნიშნული ღვინო არის წითელი მშრალი და ყველა პარამეტრით შეესაბამაბება
სტანდარტებს.

თუმცა

ჯამური

ანტოციანების

რაოდენობა

არის

ძალზედ

დაბალი,

ეს

განირობებული იყო იმით, რომ თავად ყურძნის ჯიშმა არ მოგვცა ამის საშუალება. ასევე ვერ
მოხერხდა ჯიშის დადგენა. სწორედ ამიტომ, მეორე ექსპედიციის მიზანი იქნება: ვაზის ჯიშის
დადგენა და მისი ტექნოლოგიური პროცესების აღწერა.
აღნიშნული ლაბორატორიული კვლევები ჩატარებულია შპს ღვინოს ლაბორატორიაში დირექტორი ირმა ჭანტურია.
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II. 1. პუბლიკაციები (საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით და/ან
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისგრანტით
დაფინანსებული კვლევითი პროექტის თემატიკის ფარგლებში)

ა) საქართველოში
მონოგრაფიები
მონოგრაფიის

გამოცემის ადგილი,

გვერდების

სათაური

გამომცემლობა

რაოდენობა

ვ.ღლიღვაშვილი,

საქართველოს

თბილისი,

172 გვ.

გ.ღლიღვაშვილი,

მომთაბარე

მეცნიერებათა

ი.ქუცნაშვილი

მეცხოველეობა

ეროვნული აკადემიის

№

ავტორი/ავტორები

1

გამომცემლობა; 2017
2

ყრუაშვილი ი.,

ღვარცოფული

საქართველოს

კუხალაშვილი ე.,

მოვლენები რისკი,

ტექნიკური

ინაშვილი ი.,

პროგნოზი დაცვა

უნივერსიტეტი,

249

თბილისი.

ბზიავა კ.

სახელმძღვანელოები
№

ავტორი/ავტორები

1

გ. ტყემალაძე

სახელმძღვანელოს

გამოცემის ადგილი,

გვერდების

სახელწოდება

გამომცემლობა

რაოდენობა

ბიოორგანული ქიმიის

თბილისი,

342

განმარტებითი

საგამომცემლო სახლი

ლექსიკონი

„ტექნიკური
უნივერსიტეტი“, 2017

2

გ. ტყემალაძე

ბიოქიმია - თეორია

თბილისი,

და ტესტური

საგამომცემლო სახლი

ამოცანები

„ტექნიკური

138

უნივერსიტეტი“, 2017
3

გ. ტყემალაძე

ბიოქიმია -

თბილისი,

ლაბორატორიული

საგამომცემლო სახლი

5

127

„ტექნიკური

სამუსაოები

უნივერსიტეტი“, 2017
4

В. ГЛИГВАШВИЛИ, О В Ц Е В О Д С Т В О, Одобрено и
Г. ГЛИГВАШВИЛИ

Учебное пособие для

рекомендовано к

студентов всех

изданию Грузинским

547 стр.

ступеней обучения и техническим
других
университетом,
заинтересованных лиц. ТБИЛИСИ 2017.
5

V. GHLIGHVASHVILI SHEEP
BREEDINGPresented

GIORGIAN

283 p.

TECHNICAL

book is a handbook for

UNIVERSITY; TBILISI-

students of all three

2017

stages (bachelor’s,
master’s, doctoral
degree) of the field on
animal sciences.

6

В. ГЛИГВАШВИЛИ

К О З E В О Д С Т В О, Одобрено и
Учебное пособие для
студентов всех

241 стр.

рекомендовано к
изданию Грузинским

ступеней обучения по Техническим
специальности

университетом.

“Животноводство” и

Тбилиси 2017;

других заинтересованных лиц
7

V. GHLIGHVASHVILI GOAT

The book is discussed

BREEDINGPresented

and recommended to

book is a handbook for
students of all three

publish by the Faculty

stages (bachelor’s,

and Biosystems

master’s, doctoral

Engineering of the

degree) of the field on

Technical University of

animal sciences.

Georgia. Tbilisi – 2017

6

of Agricultural Sciences

157 p.

8

9

ი. სარჯველაძე,

სარეველამცენარეების გამომცემლობა

კ. ბუაჩიძე, ა.ბუაჩიძე

გამოყენებისტექნოლო „მწიგნობარი“.
გია

თბილისი. 2017წ.

ი. სარჯველაძე,

მრავალწლოვანი

სოფლის მეურნეობის

გ. ალექსიძე,

საკვები ბალახები

გაძღოლის

24 გვ.

ტექნოლოგიური

გ. ჯაფარიძე,

რეკომენდაციების
ციკლი. წიგნი 19.

ო. ქეშელაშვილი,

გამომცემლობა აგრო“.

ა. გიორგაძე
10

279 გვ.

თბილისი. 2017წ.

ყრუაშვილი ი.,
ინაშვილი ი.,

ტუმბოები და
სამელიორაციო

საქართველოს
ტექნიკური

კეჩხოშვილი ე.

სატუმბი სადგურები

უნივერსიტეტი,

201

თბილისი.
11 ო.თედორაძე
დ.თავხელიძე
ვ.მრუაშვილი

მოსავლის ამღები

საქართველოს

მანქანები

ტექნიკური

60გვ.

უნივერსიტეტი,

meToduri miTiTeba

თბილისი.

laboratoriuli da
praqtikuli
samuSaoebis
Sesasruleblad

სტატიები

№

1

ავტორი/

სტატიის სათაური,

ავტორები

ლის დასახელება

შათირიშვილი
შ.ი.,
კილაძე მ.თ.,
შათირიშვილი

ჟურნალის/კრებუ-

თხევადი

ჟურნალის/

გამოცემის
ადგილი,

გვერდე
ბის

კრებულის ნომერი გამომცემლობა რაოდენ
ობა
№1 2017

ქრომატოგრაფიის

მაცნე: ქიმისს
სერია

მეთოდით ღვინოებში
ზოგიერთი

7

3

ი.შ.

ორგანული
ნაერთების
განსაზღვრა,

2

შათირიშვილი ღვინოების
შ.ი.,
კილაძე მ.თ.,
შათირიშვილი

№1 2017

საქართველოს

ამინომჟავური

საინჟინრო

პროფილი
აირქრომატოგრაფიუ

სიახლენი

3

ლი გაზიმვების
ი.შ.
მიხედვით
ზაკალაშვილი
გ. ნ.

3

გ. ქვარცხავა, ნ. სოფლის მეურნეობის
იაშვილი, ქ. პროდუქტებში

№1, 2017

მახაშვილი, გ. ნიტრატების

საქართველოს 121-124
საინჟინრო
(4)
სიახლენი

ტყემალაძე, ვ. განსაზღვრის ახალი
ფადიურაშვილი ანალიზური
, ზ. ჯოხარიძე. ხელსაწყო.
4 ტყემალაძე გ. ,

2017

ბიოაქტიურ
ქვარცხავა გ.,
დანამატად
მურვანიძე ხ.,
კულმუხოსა (Inula
დემეტრაშვილი heleium) და სალბის
მ., მაღრაძე კ.,
(Salvia officinalis)
საბაძე მ.,
გამოყენების
ბურთიკაშვილი პერსპექტივები
ნ., ჩუბინიძე ნ., მეღვინეობაში.
შენგელია მ.

საერთაშორისო

90-92

კონფერენცია -

(3)

მევენახეობა და
მეღვინეობა
ევროპის
ქვეყნებში ისტორიული
ასპექტები და
პერსპექტივები,
25-27
ოქტომბერი,
თეზისები

5

ტყემალაძე გ.,

ბიოაქტიურ
დანამატად
ქვარცხავა გ.,
კულმუხოსა (Inula
მურვანიძე ხ.,
heleium) და სალბის
დემეტრაშვილი
(Salvia officinalis)
მ., ძნელაძე ს.,
გამოყენების
ჭუმბურიძე გ., პერსპექტივები
საჩანელიმეღვინეობაში.

საერთაშორისო 214-226

2017

კონფერენცია მევენახეობა და
მეღვინეობა
ევროპის
ქვეყნებში ისტორიული

8

(13)

ქადაგიშვილი

ასპექტები და

თ., მაღრაძე კ.

პერსპექტივები,
25-27
ოქტომბერი,
შრომათა
კრებული,

6

7

8

9

Tkemaladze

Improvement in the
photosynthesis and
G.Sh.,
Makhashvili K.A. energy potential of
plants

2017

იაშვილი ნ.გ.

სოფლის მეურნეობის №1, 2017
პროდუქტებში
მახაშვილი ქ.ა.
ტყემალაძე გ.შ. ნიტრატების
განსაზღვრის ახალი
ქვარცხავა გ.რ.
ანალიზური
ფადიურაშვილი
ხელსაწყო
ვ.ნ. ჯოხაძე ზ.გ.

NOVA SCIENCE

395-405

PUBLISHERS

(11)

საქართველოს 121-124
საინჟინრო

(4)

სიახლენი

ფსევდოგათხევადებუ 2017, ტომი 43, No საქართველოს
ლი შრის
მეცნიერებათა
მ. ბერეჟიანი,
1,
ჰიდროდინამიკის
ეროვნული
ა.ბერეჟიანი,
კომპიუტერული
აკადემიის
გ.მჭედლიშვილ
სიმულაცია
მაცნე, ქიმიის
ი
გრანულირებული
სერია
ბარიტების აღდგენის
პროცესისთვის.

შ.ანდღულაძე,

38-40
(3)

L. Amiranashvili, Bacterial composition of 2017 (in press)
N. Gagelidze, T.
Sadunishvili, G.

different types of soils of
Georgia. Annals of

Kvesitadze,

Agrarian Science

T. Urushadze, T.
Kvrivishvili.
10

Amiranashvili

The effect of

L.L., Gagelidze

homoprobiotic

Annals of Agrarian Annals of
Science

N.A., Makaradze preparation “Probiogeo”
L.A.,
supplemented with
Varsimashvili

Agrarian Science,
2017, 15, 4

drinking water and feed

Kh.I., Tolordava on survivability and
L.L., Tinikashvili growth performance of
L.M.,
9

p. 476479

Gamkrelidze

broiler-chickens.

M.D.,
Amashukeli N.V.,
SachaneliQadagishvili T.Z.
11

თ. გოგიშვილი

ენტომოფაგების

საქართველოს

რიცხოვნობის

სოფლის

საქართველოს
სოფლის

გაზრდის გზები

მეურნეობის

მეურნეობის

ბუნებაში

მეცნიერებათა

მეცნიერებათა

აკადემია

აკადემიათბილ

ჟურნალი ,,მოამბე“

12

თ. გოგიშვილი, ამერიკულითეთრიპეპ საქართველოს
ელას(Hypahntria cunea სოფლის
ა.მაისურაძე
ლ.გვერწითელი

13

116

ისი,2017

საქართველოს
სოფლის

DR.)პოპულაციისდინა მეურნეობის

მეურნეობის

მიკასაქართველოში

მეცნიერებათა

მეცნიერებათა

აკადემია

აკადემიათბილ

ჟურნალი ,,მოამბე“

გვ. 114-

გვ.105107

ისი,2017

თ. გოგიშვილი, მთის ტყესაკაფების

საერთაშორისო

საერთაშორისო გვ.45-49

მ.თოთლაძე,რ.

ათვისების

სამეცნიერო-

სამეცნიერო-

ტყემალაძე

ეკოლოგიურად

პრაქტიკული

პრაქტიკული

უვნებელი სქემის

ჟურნალი სატყეო

ჟურნალი.

დამუშავება

მოამბე N12

„სატყეო მოამბე“
თბილისი,2017

14

თ. გოგიშვილი, საქართველოს
რ.ტყემალაძე
დ.მოსულიშვი
ლი

საერთაშორისო

საერთაშორისო გვ. 41-

ტყეების

სამეცნიერო-

სამეცნიერო-

მრავალფეროვნება

პრაქტიკული

პრაქტიკული

ჟურნალი „სატყეო ჟურნალი.
მოამბე“ N12

„სატყეო მოამბე“
თბილისი, 2017

10

44

15

თ. გოგიშვილი, მორსათრევი

სამეცნიერო-

საქართველოს

დ.ნაჭყებია.

საბაგირო დანადგარის პრაქტიკული

ბიზნესის

რ.ტყემალაძე

წევის ძალის
განსაზღვრა ხე_ტყის

მეცნიერებათა
აკადემია,

ჟურნალი,
,,მოამბე“’,XXVII

აწევის ან ჩამოშვების

გვ.52-54

თბილისი,2017

დროს
16

თ. გოგიშვილი, განივგადასატანი

ჟურნალი

საქართველოს

გ.დარახველიძე საბაგირო დანადგარის „ტრანსპორტი და ტექნიკური
წევისგანსაზღვრა
მანქანათმშენებლო უნივერსიტეტი
დ.ნაჭყებია
მოჭრილ ხესთან
ბა“N1(38)
ჟურნალი
ხელით დაბრუნების
რ.ტყემალაძე
„ტრანსპორტი
დროს
და

გვ.118124

მანქანათმშენებ
ლობა“
17

ი. სარჯველაძე ბალახის ფქვილისა და სამეცნიეროგრანულების
საინფორმაციო

სამეცნიეროსაინფორმაციო

დამზადების

ჟურნალი

ჟურნალი

ტექნოლოგია

„აგრარული
საქართველო“ #2

„აგრარული

გვ. 3234.

საქართველო“

(70), თებერვალი.
2017წ.
18

ი. სარჯველაძე ბალახის შრობის
ტექნოლოგია

სამეცნიერო-

სამეცნიერო-

საინფორმაციო

საინფორმაციო

ჟურნალი

ჟურნალი

„აგრარული

„აგრარული

საქართველო“ #4

საქართველო“

გვ. 2831.

(72), აპრილი.
2017წ.
19

ი. სარჯველაძე მატყლის
დამნაგვიანებელი
მცენარეები

საერთაშორისო

აგრარულ-

სამეცნიეროეკონომიკური
მეთოდოლოგიური მეცნიერება და
და პრაქტიკული,
ყოველკვარტალურ
ი რეფერირებული
ჟურნალი. 2(35).
11

ტექნოლოგიები
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