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daarsebulia 1924 wels.

perioduloba - 4 nomeri weliwadSi.

saqarTvelos teqnikuri universite-

tis samecniero Sromebis krebuli

aris yovelkvartaluri referirebadi

perioduli gamocema, romelic regis-

trirebulia saerTaSoriso eleqtronul

monacemTa bazaSi - Index Copernicus In�Index Copernicus In�Index Copernicus In�Index Copernicus In�Index Copernicus In�
ternatiternatiternatiternatiternatiooooonalnalnalnalnal.

yvela ufleba daculia. am krebulSi

gamoqveynebuli nebismieri statiis

(teqsti, foto, ilustracia Tu sxva)

gamoyeneba arc erTi formiTa da sa-

SualebiT (eleqtronuli Tu meqaniku-

ri) ar SeiZleba gamomcemlis weri-

lobiTi nebarTvis gareSe.

saavtoro uflebebis darRveva isje-

ba kanoniT.

avtori (avtorebi) pasuxismgebelia

statiis Sinaarsze da saavtoro uflebe-

bisa da samecniero eTikis sayovel-

Taod miRebuli sxva normebis dacva-

ze.

statiis avtoris (avtorebis) pozi-

cia SeiZleba ar emTxveodes sagamom-

cemlo saxlis pozicias.

sagamomcemlo saxli ̀teqnikuri uni-

versiteti~ gulwrfeli madlierebiT

miiRebs yvela konstruqciul SeniS-

vnas, winadadebas da gamoiyenebs saq-

mianobis Semdgomi srulyofisaTvis.

mogvwereT:

sagamomcemlosakhli@ysagamomcemlosakhli@ysagamomcemlosakhli@ysagamomcemlosakhli@ysagamomcemlosakhli@yahoahoahoahoahoooooo.com.com.com.com.com

mTavari redaqtori

a. frangiSvili

mTavari redaqtoris moadgileebi:

l. klimiaSvili

z. gasitaSvili

saredaqcio kolegia:

a. abralava, g. abramiSvili, a. abSilava,

T. ambrolaZe, e. baraTaSvili, T. bacikaZe,

j. beriZe, s. bielecki (poloneTi),

p. bieliki (slovakeTi), T. gabadaZe,

j. gaxokiZe, o. gelaSvili, a. gigineiSvili,

g. gobSi (germania), al. grigoliSvili,

el. elizbaraSvili, s. esaZe, vl. vardosaniZe,

u. zviadaZe, o. zumburiZe, h. zunkeli (avstria),

d. TavxeliZe, p. Todua (ruseTi), i. kveselava,

t. kviciani, a. keevaliki (estoneTi), z. kiknaZe,

T. lominaZe, i. lomiZe, a. mamalisi (saberZne-

Ti), m. macaberiZe, T. megreliZe, m. mesxi,

a. mowoneliZe, l. mZinariSvili, d. natroSvili,

n. nacvliSvili, S. nemsaZe,  d. nozaZe,

g. saluqvaZe, q. qoqraSvili, e. quTelia,

a. SarvaSiZe, s. Smidti (germania),

h. Stroeri (germania), m. CxeiZe,

z. wveraiZe, T. jagodniSvili, T. jiSkariani,
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გია არაბიძე 

 

 

დაბადების 70 და სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის 45 წელი 

შეუსრულდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკი-

სა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის დეკანს, ტექნიკის მეცნიერე-

ბათა დოქტორს, საქართველოს ენერგეტიკისა და საინჟინრო აკადემი-

ის ნამდვილ წევრს, სერტიფიცირებულ ენერგომენეჯერს, საქართვე-

ლოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების (ქ. ატლანტა) ინჟინერ-

ენერგეტიკოსთა საერთაშორისო ასოციაციის წევრსა და საქართველოს 

ენერგეტიკის აკადემიის პრემიის ლაურეატს, პროფესორ გია არაბიძეს. 

დაიბადა ქ. ზესტაფონში 1949 წლის 18 მარტს. 1966 წელს დაამთავრა ქ. ჭიათურის მეორე 

საშუალო სკოლა და სწავლა გააგრძელა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ენერგეტი-

კის ფაკულტეტზე. ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ, 1972-73 წლებში, განაწილებით მუშაობდა 

რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის თბოელექტროცენტრალში ცვლის უფროსად. 1973 წელს 

ბატონი გია უბრუნდება პოლიტექნიკურ ინსტიტუტს ენერგეტიკის ფაკულტეტის კომკავშირის 

კომიტეტის მდივნის რანგში. 1974 წლიდან მუშაობას იწყებს თეორიული და ზოგადი თბოტექნი-

კის და თბოენერგეტიკული დანადგარების კათედრაზე, ჯერ ლაბორატორიის გამგის, შემდეგ 

ასისტენტის, 1988 წლიდან დოცენტის, ხოლო 2004 წლიდან პროფესორის თანამდებობაზე. 1998-

2005 წლებში იგი ენერგეტიკის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილეა, ხოლო 2005-2007 წლებში – 

დეკანი. ენერგეტიკისა და კავშირგაბმულობის ფაკულტეტებზე ჩატარებული რეორგანიზაციის 

შემდეგ, 2007 წლიდან, ბატონ გიას უკვე ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის გაერთიანებული 

ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობა უჭირავს. 1987 წელს იგი იცავს საკანდიდატო, ხოლო 2004 

წელს სადოქტორო დისერტაციას.  

პროფ. გ. არაბიძე წლების განმავლობაში კითხულობს ლექციებს კათედრის მაპროფილებელ 

დისციპლინებში, ხელმძღვანელობს მაგისტრანტებს და დოქტორანტებს, არის 140-ზე მეტი 
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სამეცნიერო შრომის ავტორი, მათ შორის 25 სახელმძღვანელო და 5 მონოგრაფიაა. აღსანიშნავია, 

რომ 2005 წელს მისი თანაავტორობით გამოცემულმა სახელმძღვანელომ „საქვაბე დანადგარები“ 

მოიპოვა საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის პრემია. 

გ.არაბიძე აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, კომპა-

ნიებთან და ინვესტორებთან, როგორიცაა USAID, BP, PA Connsulting, Hagler Bailly და სხვ. მისი 

უშუალო მონაწილეობით ქ. თბილისში და საქართველოს სხავადასხვა რეგიონში განხორციელდა 

ენერგოეფექტურობის საპილოტო პროექტები, დაინერგა ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიები 

საყოფაცხოვრებო, სასწავლო-საგანმანათლებლო, სამედიცინო, კომერციულ და სამრეწველო 

სექტორებში. მონაწილეობს საერთაშორისო-სამეცნიერო და საერთაშორისო-საგანმანათლებლო 

პროექტებში, როგორებიცაა: ხელშემწყობი გარემოს შექმნა ქვეყანაში ენერგოეფექტური ტექნოლო-

გიების შემოსატანად და შესაბამისი პროექტების განსახორციელებლად. UNDP/GEF – საქართ-

ველოს მთავრობის ერთობლივი პროექტი GEO/96/G31, (II ფაზა), კლიმატის ცვლილების ეროვნუ-

ლი სააგენტო, 2002; Economic Crime in the Energy Sector (Power Engineering), American Univer-

sity.Transnational Crime & Corruption Center. Georgian Money Laundering Project. „Economic Crime & Money 

Laundering in Georgia”; თბური და ატომური სადგურების უსაფრთხო და საიმედო მუშაობის 

პრობლემები (ГКНТ СССР №211/425. 06.11.81. № проблемы ОЦ. 001.01. 03Н03. Минэнерго СССР  
№ Ц.П.0503); TEMPUS-TACIS. საინჟინრო-სასწავლო გეგმების რეკონსტრუქცია საქართველოს 

ტექნიკურ უნივერსიტეტში T-JEP-10224-96. 

პროფ. გია არაბიძეს უდიდესი ღვაწლი მიუძღვის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

სასწავლო პროცესში ბოლონიის პროცესის შემადგენელი კომპონენტების დანერგვა-გამოყენების 

საქმეში. იგი კარგად იცნობს ბოლონიის პროცესის ძირითად დოკუმენტებს (უნივერსიტეტის 

დიდი ქარტია, ლისაბონის, სორბონის, ბოლონიის, გიოტერბორგის, პრაღის, გრაცის, ბერლინის 

კომუნიკეები და დეკლარაციები) და აქტიურად თანამშრომლობს იმ სამთავრობო თუ არასამთავ-

რობო ორგანიზაციებთან, რომელთა საქმიანობის მიზანი საქართველოში უმაღლესი განათლების 

სისტემის ევროპული სტანდარტებთან დაახლოებაა. ამ მიმართულებით მისი მონაწილეობით 

შემუშავდა საბაკალავრო და სამაგისტრო განათლების ახალი სასწავლო გეგმები; სტუდენტთა 
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აკადემიური მოსწრების მაჩვენებლების და დიპლომის ხარისხის დადგენის მეთოდიკა; საგამოც-

დო ტესტის შექმნის მეთოდოლოგია; დიპლომის დანართი და სხვა. 

სტუდენტი-ახალგაზრდობის აღზრდა-განათლების საქმეში შეტანილი წვლილისა და ნაყოფიე-

რი სამეცნიერო მოღვაწეობისათვის ბატონი გია, საქართველოს პრეზიდენტის 2003 წლის 01 აპრი-

ლის # 359 განკარგულებით, დააჯილდოეს ღირსების მედლით, ხოლო 2013 წლის 21 ივნისის 

#21 განკარგულებით – ღირსების ორდენით.  

ბ-ნ გიას უშრეტი ენერგიის ნაყოფია 2009-2018 წლებში მისი უშუალო ხელმძღვანელობით 

განხორციელებული საგრანტო პროექტები აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს 

(USAID) პროგრამის ფარგლებში: `საბაკალავრო პროგრამული მოდული – საყოფაცხოვრებო, რეკ-

რეაციული და სამრეწველო ობიექტების ენერგოუზრუნველყოფა განახლებადი ენერგიით და 

ენერგოეფექტური ტექნოლოგიებით” (AID-114-A-00-05-00106.6371-12-07); `ნარჩენი ბიომასის 

ენერგეტიკული პოტენციალის შეფასება საქართველოსათვის და მისი რეალიზაცია ნატახტრის 

საბაზო სკოლის გათბობის საპილოტო პროექტში” (6371-12-13 (AID-114-A-00-05-00106); „კონცენ-

ტრაცია ენერგიის მოხმარების მენეჯმენტი” ( No. ECI-EDU-GA-05); „ავტომაგისტრალის ღამის გა-

ნათება მზის ენერგიის გამოყენებით” (No.ECI-G-1); „სტეფანწმინდის რაიონის ენერგოუზრუნველ-

ყოფის ალტერნატიული შესაძლებლობები” (No. ECI-GA-R2-06). აღსანიშნავია, აგრეთვე, მისი ვი-

ზიტები ქ. ჟირონას (ესპანეთი), სტოკჰოლმის სამეფო ტექნოლოგიურ, მაგდებურგის ოტტო ვან გუ-

ერიკესა და ქ.გრაცის (ავსტრია) უნივერსიტეტებში TEMPUS–ის საგრანტო პროექტის „რეგიონული 

ინტერდისციპლინარული სწავლება ენერგეტიკასა და გარემოს დაცვის სამართალში” ეგიდით. 

განსაკუთრებული აქტიურობით გამოირჩევა ბატონი გიას მოღვაწეობის ბოლო წლები. ამაზე 

მეტყველებს მისი უშუალო მონაწილეობა სტუ-ს ავტორიზაციის გასახანგრძლივებელი პროცესის 

მომზადებაში, რომელიც 2018 წელს დამტკიცებული ახალი სტანდარტებისა და კრიტერიუმების 

პირობებში საკმაოდ რთული და პრობლემური შექმნა. ბატონი გიას ხელმძღვანელობით შემუშავდა  

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა (დაგეგმე-

განახორციელე-შეაფასე-განავითარე PDCA; ფაკულტეტის SWOT ანალიზი; შვიდწლიანი 

სტრატეგიული მიზნები: სამწლიანი სამუშაო გეგმა) და დაისახა ფაკულტეტის ძირითადი მიზნები 
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და ამოცანები: თანამედროვე მოთხოვნების შესატყვისი კომპეტენციის მქონე, საერთაშორისო 

შრომით ბაზარზე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება/გადამზადება; პრაქტიკული 

ხასიათის საქმიანობაზე ორიენტირებული აკადემიური უმაღლესი განათლების მქონე პირების – 

ბაკალავრებისა და პროფესიული განათლების მქონე პირების – სპეციალისტების მომზადება და 

გადამზადება; სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაზე ორიენტირებული აკადემიური უმაღლესი 

განათლების მქონე პირების – მაგისტრანტისა და დოქტორანტის მომზადება; უცხოელ სტუდენტთა 

მოზიდვა; საერთაშორისო პროექტებსა და გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობა; სტუდენტური 

პროექტების რეალიზება ინოვაციური ლაბორატორიების ბაზაზე; მატერიალური ბაზის 

სრულყოფა; სტუდენტთა კარიერული ცენტრის შექმნა; ორმაგი ხარისხის მინიჭება; ინოვაციური 

კლასტერები; სასწავლო-კვლევით პროცესში უცხოელი მოქმედი და ემერიტუსი პროფესორების 

ჩართულობა. განახლდა ფაკულტეტზე არსებული ყველა საგანმანათლებლო პროგრამა. 2018/2019 

სასწავლო წელს, ახალი სტანდარტებით, აკრედიტაცია გაიარა საბაკალავრო „საინჟინრო 

მენეჯმენტი“ და სამაგისტრო „ტექნოლოგიური პროექტების მენეჯმენტი და ინდუსტრიული 

პოლიტიკა“ საგანმანათლებლო პროგრამებმა. 

გია არაბიძის მეუღლე რუსუდან რატიანი ექიმია და წლების მანძილზე ემსახურება ბავშთა 

ჯანმრთელობის დაცვას. ქალიშვილები მარინა და ირინა, რომლებმაც განათლება საქართველოსა 

და საზღვარგარეთის უნივერსიტეტებში მიიღეს, წარმატებით მუშაობენ მსოფლიოში ერთ-ერთ 

უდიდეს ენერგოკომპანიასა (BP) და USAID პროექტებში. 

ბატონო გია, გულითადად გილოცავთ საიუბილეო თარიღებს, გისურვებთ ჯანმრთელობას, 

ხანგრძლივ სიცოცხლეს და შემდგომ შემოქმედებით წარმატებებს სამეცნიერო-პედაგოგიურ 

მოღვაწეობაში ჩვენი ქვეყნისა და ტექნიკური უნივერსიტეტის საკეთილდღეოდ. 
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ანოტაცია. დეკას ფოთლებისაგან „მატეს“ ტი-

პის ჩაის მიღების არსებული ტექნიკური გადა-

წყვეტების გაანალიზების საფუძველზე შემუშავე-

ბულია ახალი ინდუსტრიული მეთოდი და ტექ-

ნოლოგიური სქემა. დადგინდა, ფლავონოიდების 

ჯამური შემცველობა რუთინსა და აბსოლუტურად 

მშრალ ნედლეულზე გადაანგარიშებით შეადგენს 

0,54–0,88%-ს, ხოლო არბუთინის – 0,19%-ს. 

ამ სიახლის გამოყენებით მიღებული სამიზნე 

პროდუქტი ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლებითა 

და ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების 

შემცველობით ძირეულად აღემატება არსებული 

ტექნოლოგიით მიღებულ კლასიკურ პარაგვაის 

ჩაი „მატეს“.  

 

საკვანძო სიტყვები: არბუთინი; დეკას ჩაი; 

კავკასიური დეკა; ტექნოლოგიური სქემა; ფლა-

ვონოიდები. 

 
 

შესავალი 

კავკასიური დეკა (Rhododendron caucasicum L) 

მარადმწვანე 1,5 მ-მდე სიმაღლის ბუჩქია. იზრდება 

კავკასიონის მაღალმთიანეთში ზღვის დონიდან 

3000 მ-მდე და წარმოქმნის ვრცელ სუფთა რაყას და 

ქვეტყეს. იგი კავკასიონის ტიპური ენდემური ჯიშია 

და ხარობს მხოლოდ განსაზღვრულ ტერიტორიაზე. 

კავკასიური დეკა შეიძლება შეგვხვდეს დიდი და 

პატარა კავკასიონის მაღალმთიანეთში, თურქეთში 
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არსიანისა და ლაზისტანის ქედს მიღმა, დაღეს-

ტანში, ჩრდილოეთ ოსეთში, ჩეჩნეთში, ინგუშეთში, 

ყაბარდო-ბალყარეთში, ყარაჩაევო-ჩერქეზეთში.  

  

ძირითადი ნაწილი 

კავკასიური დეკა მიეკუთვნება მანანისებრთა 

ოჯახს. მისი ფოთლები მკვრივია, ოვალური ფორმის, 

კიდეებში წაწვეტებული. ზემოდან ფოთლები მუქი-

მწვანე ფერისაა, საწინააღმდეგო მხარეს გააჩნიათ 

ჟანგის შეფერილობა. მცენარის ღერო იზრდება ჰორი-

ზონტალურად, მისი კანი წაბლისფერია (სურ.1).  

 

 
 

სურ. 1. კავკასიური დეკა 

 

სამკურნალო დანიშნულებით გამოყენებისათ-

ვის ნედლეულის დამზადება აუცილებელია ბუჩ-

ქის ყვავილობის დროს. მცენარის ღირებული 

ნაწილია ყვავილები, ღეროები და ფოთლები, ხო-

ლო ზოგჯერ სამკურნალო დანიშნულებით გამოი-

ყენება დეკას ფესვებიც. 

 როდოდენდრონის გვარში შედის ათამდე სახის 

სხვადასხვა მცენარე: კავკასიური დეკა, აზალია, 

დაურის, ყვითელი და ოქროს როდოდენდრონი, 

შქერი და სხვა. 

ლიტერატურიდან ცნობილია, რომ დეკას ფოთ-

ლები შეიცავს დიტერპენოიდებს-ანდრომედოტოქ-

სინს, ტრიტერპენოიდებს, მჟავებს (ურსულის და 

ოლეინის), სტეროიდებს, კარდენოლიდებს, С და Р 

ვიტამინებს, ფენოლებს და მათ წარმოებულებს – 

არბუთინს, კატექინებს: (+)-კატექინი, (-)-კატექინი, 

(-)- ეპიკატექინი, (+)-გალოკატექინი, (-)-გალოკატე-

ქინი, მთრიმლავ ნივთიერებებს, ფლავონოიდებს: 

ქვერცეტინს, ავიკულიარინს, ჰიპერინს, მირიცე-

ტინს, ქვერციტრინს და სხვა, ანტოციანებს ჰიდრო-

ლიზატში: პეონიდინს, ციანიდინს, პეტუნიდინს, 

დელფინიდინს. 

კავკასიური დეკას სამკურნალო თვისებები ცნო-

ბილია დიდი ხნიდან. პრეპარატებს დეკას შედ-

გენილობით გააჩნიათ ძლიერი ბაქტერიციდული 

თვისებები, ახდენენ ოფლმდენ და სიცხის დამწევ 

მოქმედებას. მათ გააჩნიათ ტკივილგამაყუჩებელი 

და დამამშვიდებელი მოქმედებები.  

 ფოთლები ზაფხულის პერიოდში განსაკუთრე-

ბით დიდი რაოდენობით შეიცავს ასკორბინის მჟავას, 

პოლისაქარიდებს, კეტონებს და სხვა მნიშვნელოვან 

კომპონენტებს. მცენარე დადებით გავლენას ახდენს 

გულ-სისხლძარღვთა მუშაობაზე: მცენარის ბაზაზე 

დამზადებულ სამედიცინო პრეპარატებს ორგანიზ-

მიდან გამოჰყავს ჭარბი სითხე, აქრობს ქოშინს. 

სამეცნიერო და ხალხურ მედიცინაში დეკას ფო-

თლები გამოიყენება ჰომეოპათიურ საშუალებად 

ვერცხილწყლით მოწამვლისას, ლორწოვანი გარსის 

დაავადებისას და თავის ტკივილებისას. ფოთლე-

ბიდან დამზადებულ პრეპარატებს გააჩნიათ მა-

ღალი Р-ვიტამინური აქტიგურობა. 

 ექსპერიმენტებით დადგენილია, რომ დეკას 

ფოთლებიდან მიღებულ ნაყენს და ახალგალენურ 

პრეპარატს „როდოდენზიდს“ გააჩნიათ ჰიპოთენ-

ზური და კარდიოტონიკური თვისებები, ახდენენ 

დიურეტულ და სედატიურ მოქმედებას. ნაყენმა 
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ვირთხებზე ცდებში გამოიწვია გააქტიურება და გა-

მოავლინა ბაქტერიოციდული თვისებები როგორც 

გრამ-დადებითი, ისე გრამ-უარყოფითი ბაქტერიე-

ბის მიმართ [1–25].  

 სამკურნალო მიზნით, როგორც წესი, იყენებენ 

მცენარის ფოთლებს. მის დამზადებას აწარმოებენ 

ყვავილობის დროს. ნედლეულად იყენებენ მხო-

ლოდ მცენარის მე-2 და მე-3 წლის გენერაციულ 

ფოთლებს. ნედლეულს აშრობენ მზის სხივების 

მოხვედრისაგან დაცულ სათავსში ან ჰაერზე გადა-

ხურულ ფარდულში. ნედლეულის გაშრობა შე-

საძლებელია აგრეთვე ფურნაკში + 50-60 °С ტემპე-

რატურაზე. შრობისათვის ფოთლებს შლიან ერთ 

ფენად და დროდადრო აურევენ. გამშრალ ნედლე-

ულს ინახავენ მჭიდროდ დახურულ მინის ტარაში 

სინათლისაგან დაცულ გრილ ადგილას. შენახვის 

ხანგრძლივობა არ უნდა იყოს 2 წელზე მეტი.  

საინფორმაციო და საპატენტო წყაროებიდან 

ცნობილია, რომ დეკას ფოთლისაგან შესაძლებე-

ლია მიღებულ იქნეს სასმელი, რომელიც ძალიან 

ჰგავს პარაგვაის ჩაის „მატეს“ [26]. ცნობილია შე-

საბამისი ტექნიკური გადაწყვეტებიც. 

 ერთ-ერთის მიხედვით დეკას ფოთლებს აღნო-

ბენ, აწვრილმანებენ ორჯერად – ჯერ ნაწილაკების 

1,5–1,6 მმ ზომამდე, შემდეგ – 0,4–0,6 მმ ზომამდე, 

გრეხენ და აშრობენ [27]. 

მეორე ტექნიკური გადაწყვეტის მიხედვით დე-

კას ფოთლებისა და ყვავილების ნარევს ყოფენ ორ 

ნაწილად, ერთ ნაწილს აფიქსირებენ ორთქლით, 

მეორეს აღნობენ ცხელი ჰაერით, ფიქსირებულ და 

მოღნობილ ნაწილებს აერთებენ, გრეხენ და აშ-

რობენ [28]. 

 უნდა აღინიშნოს, რომ დეკას ფოთლებისაგან „მა-

ტეს“ ტიპის ჩაის წარმოების ცნობილი ტექნიკური სა-

შუალებები ვერ უზრუნველყოფს მაღალხარისხოვანი 

სამიზნე პროდუქტის მიღებას. ამის ძირითადი მიზე-

ზია ნედლეულის თბური დამუშავების შედარებით 

„რბილი“ რეჟიმები, რომლის დროს მუშა აგენტი 

ძნელად აღწევს დეკას ფოთლის უხეშ სტრუქტურაში 

და ვერ იწვევს სუბსტრატის დამჟანგველი ფერმენ-

ტების ისეთ დონეზე გააქტიურებას, რათა მოხდეს 

ჩაის პროდუქტისათვის აუცილებელი ჟანგვა-აღდგე-

ნითი ბიოქიმიური გარდაქმნები. ეს კი უარყოფით 

ასახვას პოულობს მზა ჩაის ორგანოლეპტიკაზე: 

არომატზე, გემოზე და, განსაკუთრებით, გარეგან 

სახეზე (შეფერილობაზე). ამასთან, დაწვრილმანების 

დროს ადგილი აქვს ნედლეულის მტვრის დიდი 

რაოდენობით წარმოქმნას და ნარჩენის რაოდენობის 

მნიშვნელოვან მომატებას ანუ პროდუქციის გამო-

სავლიანობის კოეფიციენტის გაზრდას.  

გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, ჯეროვნად არაა შეს-

წავლილი საკითხი მზა პროდუქტის ბიოლოგიური 

ღირსების განმსაზღვრელი ძირითადი ნივთიერე-

ბების – ფენოლური ნაერთების (ფლავონოიდების, 

არბუთინის) შემცველობაზე და ამდენად მოითხოვს 

საჭირო კვლევის განხორციელებას. ამ საკითხების 

გადაწყვეტას ეძღვნება წარმოდგენილი სტატია. 

 

მასალები და კვლევის მეთოდები 

ფლავონოიდები და არბუთინი. დეკას ფოთოლ-

ში ფლავონოიდების და არბუთინის შემცველობის 

განსაზღვრას ვაწარმოებდით სახფარმაკოპეა XI-ში 

აღწერილი და ჩვენ მიერ აპრობირებული მეთოდი-

კებით [29]. 
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ნედლეული 

კავკასიური  დეკას  ფოთლები  (მე-2 და  მე-3 წლის )  

 
 

დაჭრა-დაწვრილმანება 

„კუტერი“ 

 
 

ფიქსაცია ორთქლით 

ჩაის ფოთლის საფიქსაციო დანადგარი 

(τ=2-3 წთ, p=1,5-2,0 ატა) 

 
 

თბოდამუშავება(მოშუშვა) 

აეროგრილი (t=30-50 0C, τ=4-6 სთ) 

 
 

დახარისხება და დაფასოება 

ვიბროსაცრები, კოლოფები ან ერთჯერადი განწონვის პაკეტები 

 

სურ. 1. კავკასიური დეკასაგან „მატეს“ ტიპის ჩაის მიღების ტექნოლოგიური სქემა 

 

შედეგები და მათი განსჯა 

ექსპერიმენტების ჩატარებისას ფლავონოიდე-

ბის ჯამურმა შემცველობამ რუთინსა და აბსოლუ-

ტურად მშრალ ნედლეულზე გადაანგარიშებით შე-

ადგინა 0,54–0,88%.  

 გამოყენებული მეთოდიკის მეტროლოგიური 

მახასიათებლები წარმოდგენილია 1-ელ ცხრილში. 

 

ცხრილი 1 

ფლავონოიდების შემცველობის სტატისტიკური მონაცემები 

 

№  მონაცემები f X S Р, % T(p,f) ∆х ε 

1 0,93 0       

2 0,87 1 0,89 0,02915 95 2,57 0,0335 3,764 

3 0,87 2       

4 0,90 3       

5 0,86 4       
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მე-2 ცხრილში წარმოდგენილია არბუთინის შემცველობის სტატისტიკური მაჩვენებლები. 

 

ცხრილი 2  

არბუთინის შემცველობის სტატისტიკური მონაცემები 

№ X X s Р, % t(p,f) ∆х ε 

1 

2 

3 

4 

5 

0,19 

0,20 

0,18 

0,17 

0,20 

 

 

0,19 

 

 

0,01323 

 

 

95 

 

 

2,57 

 

 

0,00705 3,7 

 

განხორციელდა დეკასაგან ცნობილი და შე-

მოთავაზებული ხერხებით მიღებული ჩაის ორგა-

ნოლეპტიკური მახასიათებლების შედარებითი 

ტესტირება კლასიკურ პარაგვაის ჩაისთან „მატე“. 

შედეგები წარმოდგენილია მე-3 ცხრილში: 

 

ცხრილი 3 

დეკას ფოთლებისაგან მიღებული ჩაის შედარებითი  

ორგანოლეპტიკური მახასიათებლები 
 

№ დასახელება კლასიკური „მატე“ 1) საქპატენტი U 887 შემოთავაზებული 

(მაგალითი 2) 

მზა პროდუქტის ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლები 

1 გემო მწკლარტე ბალახის გაჯერებული, სასიამოვნო, 

მწიფე გოგრის 

2 არომატი სუსტი, „კვამლის“ სუსტი ნაზი, ყვავილოვანი 

3 ნაყენი ოდნავი სიმღვრივით მღვრიე კრიალა, სპილენძისფერი 

4 გარეგანი სახე ღია მწვანე „ჭრელი“ ქარვისფერი 

5 გამონახარში ფოთოლი ღია „ფირფიტებით“ არაერთგვაროვანი მუქი, ხასხასა 

მზა პროდუქტის ქიმიური მაჩვენებლები 

1 ფენოლური ნაერთები, % 15,9 13,7 18,1 

2 ექსტრაქტული 

ნივთიერებები, % 

30,2 28,6 32,4 

3 თავისუფალი 

ამინომჟავები, % 

17,0 16,7 18,8 

4 ვიტამინი C, მგ.% 8,6 7,9 11,0 
 

1)საკონტროლო ნიმუშად აღებულია ქ.თბილისის ჩაის მარკეტებში შეძენილი პარაგვაის ჩაი „მატე“. 
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როგორც მე-3 ცხრილიდან ჩანს, შემოთავაზებუ-

ლი ტექნოლოგიით მიღებული ჩაის პროდუქტი 

ორგანოლეპტიკური და ქიმიური მაჩვენებლებით 

მნიშვნელოვნად აღემატება როგორც ე.წ. კლასიკურ 

„მატეს“, ისე დეკას ფოთლებიდან ცნობილი ხერ-

ხით მიღებულ პროდუქტს.  

იგი უზრუნველყოფს მზა პროდუქტის გემურ-

არომატული მაჩვენებლებისა და ბიოლოგიური 

ღირსების არსებით ამაღლებას, „მატეს“ ჩაისაგან 

განსხვავებით არ შეიცავს ძლიერმოქმედ კოფეინს 

და ადვილად რეალიზებადია ნებისმიერი მცირე 

და საშუალო სიმძლავრის საწარმოს პირობებში. 

 უმნიშვნელოვანესია ის, რომ დეკასაგან „მატეს“ 

ტიპის ჩაის მიღების შემოთავაზებული ტექნოლო-

გია პერსპექტივაში შეიძლება გახდეს სუბტროპი-

კების პირობებში პარაგვაის ჩაის სანედლეულო ბა-

ზის გაფართოების წინაპირობა.  

მიღებული პროდუქტი გარდა პირდაპირი მოხ-

მარებისა დამატებით შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 

ნატურალურ ჩაისთან კუპაჟში, აგრეთვე საკვები 

კონცენტრატებისა და სასმელების წარმოებაში. 

 

დასკვნა 

 დეკას ფოთლებისაგან მიღებული „მატეს“ ტი-

პის ჩაი გამოირჩევა მაღალხარისხოვანი კლასი-

კური ჩაის დამახასიათებელი გემურ-არომატუ-

ლი მაჩვენებლებით და ბიოლოგიურად აქტიუ-

რი ნივთიერებების მაღალი შემცველობით; 

 შემუშავებულია დეკასაგან „მატეს“ ტიპის ჩაის 

მიღების ტექნოლოგიური სქემა; 

 აღნიშნული ტექნოლოგიით მიღებული დეკას 

ჩაი ორგანოლეპტიკური და ქიმიური შედგენი-

ლობით აღემატება როგორც არსებულს, ისე 

კლასიკურ პარაგვაის ჩაის „მატეს“; 

 ტექნოლოგია ადვილად რეალიზებადია ნების-

მიერი მცირე და საშუალო სიმძლავრის საწარმოს 

პირობებში და პერსპექტივაში შეიძლება გახდეს 

სუბტროპიკების პირობებში. „მატეს“ ჩაის სა-

ნედლეულო ბაზის გაფართოების წინაპირობა;  
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Abstract. The article contains materials on the Caucasian Rhododendron, its botanical descriptions, chemical 

composition and uses in scientific and traditional medicine. The data on the content of raw materials phenolic 

substances are presented and techniques for the quantitative determination of flavonoids and arbutin are deve-

loped. It is shown that the total content of flavonoids in terms of rutin and absolute dry matter of the raw material 

is 0.54 and 0.88%, and arbutin - 0.19%. 

Based on the analysis of the existing technical solutions for obtaining tea from Rhododendron leaves, a new in-

dustrial method and a technological scheme have been developed. The target product is obtained using this inno-

vation in organoleptic characteristics and the content of biologically active substances surpasses as the tea received 

on the known technology, and on classical Paraguayan tea "Mate". Resume:  
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Аннотация. Ботаническое описание кавказского рододендрона, химический состав и использование в 

научной и народной медицине, содержание фенольных веществ сырья, разработка методики количествен-

ного определения флавоноидов и арбутина. Суммарное содержание флавоноидов в пересчете на рутин и на 

абсолютное сухое вещество софья составляет 0,54 и 0,88%, а арбутина 0,19%.  

На основе анализа существующих технических решений получения чая из листьев рододендрона, разра-

ботаны новый индустриальный метод и технологическая схема. Целевой продукт, полученный с исполь-

зованием этого новшества по органолептическим показателям и содержанию биологически активных ве-

ществ существенно превосходит как чай, полученный по известной технологии, так и по классическому 

парагвайскому чаю «Мате».  

 

Ключевые слова: арбутин; рододендрон кавказский; флавоноиды; рододендроновый чай; технологичес-

кая схема. 
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„მერმეცა შევსწირავთ შენდა სიტყვიერსა ამას მსხვერპლსა... 

ღმრთივ-დაცული ერისა ჩვენისა, მთავრობისა და მხედრობისა 

მისისათვის. მიეც მათ უფალო, მშვიდობით მოქალაქეობა, რათა 

ჩვენცა მყუდროებასა შინა მათსა დაწყნარებული და მყუდრო 

ცხოვრება გვაქუნდეს, ყოვლითა კეთილ მსახურებითა და პატი-

ოსნებითა“(წმ. იოანე ოქროპირის წირვა. სამღვდელო კონდაკი). 

 

 

 

ანოტაცია. დღევანდელ სახელმწიფოებრივ და 

პერმანენტულ სახელისუფლებო კრიზისის პირო-

ბებში, როდესაც სახეზე უამრავი პრობლემა და 

სასწრაფოდ გადასაწყვეტი საკითხებია, საკუთარი 

ერის ისტორიის გამოცდილების გააზრება და მისი 

კრიზისის დასაძლევად გამოყენება მნიშვნელოვ-

ნად მიგვაჩნია. ვფიქრობთ ამ კუთხით უაღრესად 

საინტერესო წმ. გრიგოლ ხანძთელის მოღვაწეობის 

პერიოდია, რომლის დროსაც საქართველოს ეროვ-

ნულ-სახელმწიფოებრიობის ყოფის ფორმულა იქნა 

მოცემული და გაჟღერებული, რომლის სულიერი 

მუხტი დიდი დავით აღმაშენებლის ეპოქამდე 

მსოფლმხედველობრივ ხიდად გაიდო; და თვით 
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ილია ჭავჭავაძემდეც მოაღწია, რომელიც როგორც 

თითქმის ჩვენი თანამედროვე დღესაც კვებავს და 

ასულდგმულებს სახელმწიფოებრივად მოფიქრალ 

ჩვენს თანამედროვე მოქალაქეებს.  

 

საკვანძო სიტყვები: ეკლესია; ენა; ერი; ეროვნუ-

ლი; კულტურა; მამული; სარწმუნოება; სახელმწი-

ფოებრიობა; სეკულარიზმი; ქართული; ხანძთელი. 

 
 

 

შესავალი 

ქართული სახელმწიფოებრიობა მრავალ საუ-

კუნეს ითვლის. ერისთვის, მისი თვითმყოფადი 

განვითარებისათვის, საკუთარი სახელმწიფოს არ-

სებობა ძალზედ მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვფიქ-

რობთ, რომ საუკუნეების განმავლობაში, სწორედ 

ქართული სახელმწოფო იყო და არის მიზეზი 

დღეს ჩვენი, როგორც ერის, უნიკალური არსებო-

ბისა. ამიტომაც, საუკუნეების განმავლობაში, ქა-

რთველები თვითგადარჩენის ინსტიქტით, და ასე-

ვე სახელმწიფოებრიობის საჭიროების სრული 

გაცნობიერებით, უკომპრომისოთ იბრძოდნენ თა-

ვისუფლებისათვის.  

ისტორიულად ისე მოხდა, რომ ქართველთა 

სახელმწიფო დამოუკიდებლობა ქართული კულ-

ტურის თვითმყოფად წიაღში იყო აღმოცენებუ-

ლი, და ამგვარ სახელმწიფოში რეალიზებული 

ადამიანი, მიუხედავად მისი ნაციოალური წარ-

მომავლობისა, კულტურულად ქართველი იყო. 

საკუთრივ ქართული კულტურა კი, თავის 

მხრივ მცირე, მაგრამ მრავალფეროვნებით მდი-

დარ გეოგრფიულ მდებარეობას ანუ მამულს 

(რომელიც მრავალფეროვანი ეთნოკულტურის 

ხელშემწყობი იყო); ენას (რომელიც ქართველთა 

არა მხოლოდ კომუნიკაციის, არამედ შინაგანი 

სამყაროს გამოხატულება, შინაგანი სამყაროს რე-

ალიზაციის შესაძლებლობა იყო); და სარწმუნო-

ებას (რომელიც ქრისტე მოციქულთა უცვლელი 

სწავლების, იგივე, მართლმადიდებელი ეკლესი-

ისადმი ერთგულების გამოხატულება იყო) ეფუ-

ძნებოდა. ამიტომ სულაც არ იყო შემთხვევითი, 

რომ წმ. ილია მართალმა (ჭავჭავაძემ), ეს სამი 

ღირებულებითი ტრიადა, მისი სიტყვებით რომ 

ვთქვათ, სამი საუნჯე – მამული, ენა და სარწ-

მუნოება, ქართველთა ერის, ქართული თვითმ-

ყოფადობის და კულტურის, ქართული სახელმ-

წიფოებრიობის ქვაკუთხედად გამოაცხადა.  

დღეს, როდესაც აშკარაა ქართული სახელმწი-

ფოებრიობის კრიზისი, გამოვლენილი – ტერი-

ტორიების კარგვაში, გენოფონდის შემცირებაში, 

ემიგრაციისა და მიგრაციის არაჯანსაღ თანა-

ფარდობაში, ქართული კულტურისადმი გაუც-

ხოვებასა და პატრიოტიზმის მოკლებაში, სარწ-

მუნოებისადმი ზერელე, ხშირად ცინიკურ და 

შეურაცხმყოფელ დამოკიდებულებასა და ტრა-

დიციული ღირებულებათა მიმართ ნიჰილიზმში, 

ზოგადად ეროვნული სულის დაკნინებაში, ბუ-

ნებრივად ჩნდება კითხვა: ქართველთა სახელმ-

წიფოებრივ აღმშენებლობაში რამდენად მნიშვ-

ნელოვანია ილიას ღირებულებათა ტრიადის გა-

თვალისწინება, მათ მნიშვნელობაზე საუბარი, 

რამეთუ მისი განცხადებიდან საუკუნეზე მეტი 

გავიდა და ჩვენი სახელწიფო კვლავ კრიზისულ 

მდგომარეობაშია. იქნებ დიდი ილიას ეს გამო-

ნათქვამი ლამაზი უტოპიაა მხოლოდ და თანა-
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მედროვე ქართული სახელმწიფო სხვა ღირებუ-

ლებათა სისტემაზე უნდა დაფუძნდეს, თუნდაც 

ეს ღირებულებები უცხო იყოს ჩვენი ეროვნული 

სულისთვის, და შესაბამისად საზიანო ნაციონა-

ლური თვითმყოფადობისათვის.  

მომავალში რა და როგორ იქნება არ ვიცით, 

წინასწარმეტყველებას ვერ დავიწყებთ, მაგრამ 

ყურადსაღებია რა იყო წარსულში, მნიშვნელოვა-

ნია ისტორიული გამოცდილება. და ამ კუთხით 

გიორგი მერჩულეს ნაწარმოები უაღრესად საინ-

ტერესოა.  

  

ძირითადი ნაწილი 

ილიას ღირებულებათა ტრიადას გრიგოლ ხანძ-

თელის ცხოვრებაში ვხვდებით, ოღონდ განსხვავე-

ბული სიტყვებით – „ქართლად ფრიადი ქვეყანაჲ 

აღირაცხების, რომელსაცა შინა ქართულითა ენითა 

ჟამი შეიწირვის და ლოცვაჲ ყოველი აღესრუ-

ლების“(თავი 43; გვ. 138). და მას თუ ილიას ტრია-

დას შევადარებთ, ასეთ სურათს მივიღებთ: მამული 

(„ფრიადი ქვეყანაჲ“); ენა („ქართულითა ენითა“); 

სარწმუნოება („ჟამი შეიწირვის“). ჩვენი აზრით, 

გიორგი მერჩულეს მიერ აღმოთქმული ეს სიტყ-

ვები, რომელშიც კარგად მოსჩანს ილიასეული ღი-

რებულებათა ტრიადა, ქართველი ერის იმ შინაგანი 

მდგომარეობის და სულისკვეთების გამოხატუ-

ლებაა, ის პოტენციაა, რომლის საფუძველზე დიდი 

ქართული სახელმწიფო რეალურად აშენდა; რა 

თქმა უნდა დავითისა და თამარის საქართველოს 

ვგულისხმობთ. ილიას მიერ წარმოთქმული, ზე-

მოთ მოტანილი სიტყვებიც, თავის მხრივ, საკუ-

თარი ერის დიდი შვილის და შესაბამისად ქართუ-

ლი ეროვნული ცნობიერების მატარებელი ადამია-

ნის მხოლოდ ინტელექტუალური პროდუქტი კი 

არა, არამედ ჭეშმარიტი მამულიშვილის შინაგანი 

მდგომარეობის და ხედვის ბუნებრივი გამოვლი-

ნება იყო. ბუნებრივი კი იმიტომ, რომ ასეთია ჩვენი 

ერი, და ამას ეფუძნებოდა ყოველთვის ჩვენი სა-

ხელმწიფოებრიობა, და ამას გრძნობდა ყველა ეპო-

ქის ჭეშმარიტი პატრიოტი. და შესაბამისად მსგავსი 

გრძნობა, განცდა, შეხედულება ექნებოდა ამ ორ 

დიდ ქართველს. სხვათა შორის, მათი პიროვნული 

მსგავსებისათვის ადრეც მიუქცევიათ ყურადღება. 

ამ მხრივ მნიშვნელოვანია მკვლევარ, ვ. მაღლა-

ფერიძის შენიშვნა, რომ ერის დიდი მოამაგეების – 

გრიგოლ ხანძთელისა და ილია ჭავჭავაძის ბავშვო-

ბაშივე გამოვლენილი თვისებები საოცრად თან-

ხვედრია: „ილიას ბიოგრაფები აღნიშნავენ, რომ 

თურმე იგი ბავშვობაშივე ყმაწვილურ გასართო-

ბებს ნაკლებად ეტანებოდა და უფრო განმარტო-

ებით ფიქრი იზიდავდა; გრიგოლიც მარტოობის 

მოყვარული ყოფილა: „თავისუფალი იყო იგი 

სიმღერისგან ყრმათაისა... და მარტოოდ იყოფვინ 

თვისსა მის სადგურსა, რომელსა განწესებულ იყო“. 

[რევაზ ბარამიძე. „გიორგი მერჩულე – ქართული 

პროზის დიდოსტატი და მშვენება.“ გვ. 14. გამომ-

ცემლობა „დედაენა“ 20001. ISBN 99928-899-2-6]. 

ხოლო გიორგი მერჩულესა და ილიასეული ღი-

რებულებათა ტრიადის საფუძველი კი ერისა და 

ბერის ერთობა იყო საქართველოში. 

საქართველოს ისტორიის ზერელე ცოდნაც კი 

ობიექტურ ფაქტად წარმოგვიჩენს ერისა და ბერის 

ერთობის აუცილებლობას ქართველი ერის გადარ-

ჩენის და სახელმწიფოს აღმშენებლობის საქმეში. ეს 

საკითხი ყოველთვის მწვავედ იდგა ჩვენი წინა-

პრების წინაშე, განსაკუთრებით კი XVI საუკუნიდან, 
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როდესაც ერთიანი ქართული სახელმწიფო რღვევას 

იწყებს. ჩვენი აზრით ეს თემა დღესაც, თანამედროვე 

ქართული სახელმწიფოს ჩამოყალიბების პროცეს-

შიც, უაღრესად აქტუალურია. ხსენებულ ღირებუ-

ლებათა უგულებელყოფა კარგი შედეგის მომტანი 

რომ არ არის, ამას თუნდაც ჩვენი დამოუკიდებ-

ლობის უკანასკნელი 28 წელიც ადასტურებს. 

 თანამედროვე ქართული სახელმწიფო სხვა, 

განვითარებულ სახელმწიფოების გამოცდილებათა 

ჩვენს რეალობაში პირდაპირი გადმოტანით, კალკი-

რებით, ქართული ეროვნული სულის გაუთვალის-

წინებლობით, ვერ აშენდება. ქართული სახელმწიფო 

ქართული ეროვნული სულიდან აღმოცენებული 

კანონების შემოქმედი უნდა იყოს, ხოლო საქართ-

ველოს ხელისუფლება კი ამ კანონების დაცვის 

გარანტი. მხოლოდ ამ შემთხვევაში იარსებებს სა-

ქართველო, როგორც ქართველთა სამშობლო, და არა 

რაღაც გაურკვეველი პოლიტიკური წარმონაქმნი.  

აქ შენიშვის სახით უნდა ითქვას, რომ ქართვე-

ლი მხოლოდ გენეტიკურად ქართველს არ ნიშნავს, 

არამედ ქართული კულტურის მატარებელ, ნების-

მიერი ეროვნების ადამიანს, რომელიც ამ კულტუ-

რისადმი კუთვნილების გამო პატრიოტია და შესა-

ბამისად სრულუფლებიანი მოქალაქეა ქართული 

სახელმწიფოსი. რაც შეეხება გენეტიკურად ქართ-

ველს, უნდა ითქვას, რომ ხორცით ქართველი ნე-

ბისმიერი კულტურის და მსოფლმხედველობის 

წარმომადგენელი შეიძლება იყოს; მაგალითად, 

მუსულმანი, კათოლიკე, მონოფიზიტი, ბუდისტი, 

აგნოსტიკოსი, არაქართულად მეტყველი ან სულაც 

ათეისტი, მაგრამ საქართველო როგორც ქვეყანა 

მთლიანობაში, ყოველთვის ქართულ კულტურაზე 

იყო და არის დაფუძნებული.  

ქართული ეროვნული კულტურა ისეთივე ბაზა 

და საძირკველია ქართული სახელმწიფოებრიობისა, 

როგორი ბაზაცა და საძირკველიცაა ამერიკის შე-

ერთებული შტატებისთვის, ამერიკის შემოქმედი 

მამების დანატოვარი კონსტიტუცია. როგორც შე-

ერთებული შტატებია წარმოუდგენელი მის ძირ-

ძველ კონსტიტუციაზე დაფუძნებულ საკანონმდებ-

ლო ბაზის გარეშე (სხვაგვარად ის ამერიკა აღარ 

იქნებოდა), ასევეა წამოუდგენელი ქართული სა-

ხელმწიფო ეროვნული კულტურის ბაზაზე და-

ფუძნებული საკანომდებლო ბაზის და შესაბამისი 

სახელმწიფო ინსტიტუციების გარეშე. როგორც ამე-

რიკის ხელისუფლება უნდა იყოს ამ საკანონმდებ-

ლო ბაზის დაცვისა და აღსრულების გარანტი, ზუს-

ტად ასევე უნდა იყოს ქართული სახელმწიფო და 

შესაბამისად ხელისუფლება, ქართულ კულტურაზე 

დაფუძნებული საქართველოს საკანონმდებლო 

პაკეტის დაცვის და აღსრულების გარანტი. 

ხოლო ქართული კულტურა კი (რომლის წიაღ-

შიც ჩვენ ქართველებად ვაცნობიერებთ საკუთარ 

თავს) სწორედ ზემოთ ხსენებული ტრიადიციიდა-

ნაა (ანუ მამული – ე. ი. ერის მრავალფეროვნება; ენა 

– ე. ი. როგორც გარეგანი სამყაროს აღქმის, ისე ადა-

მიანის შინაგანი სამყაროს გამოვლინების უნი-

კალური შესაძლებლობა; და სარწმუნოება – ე.ი. 

ქრისტეს მიერ დაარსებული და მოციქულთაგან 

გადმოცემული მართლმადიდებელი ეკლესია) აღ-

მოცენებული და მისგან იკვებება.  

რაც შეეხება ერისა და ბერის ერთობას, ჩვენ მას 

ქართული სახელმწიფოებრიობისა და ქართული 

კულტურის ჰარმონიულ ერთობას ვუწოდებთ და 

ყოველივე ზემოთ ნათქვამიდან გამომდინარე, მას 

ჩვენი სახელმწიფოსათვის აუცილებლად მივიჩ-
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ნევთ. აქვე შენიშვნის სახით ვიტყვით, რომ თანა-

მედროვე ქართული სახელმწიფო ინსტიტუციურ 

დონეზე სეკულარულია ანუ სახელმწიფო ინსტი-

ტუციები და ეკლესია საკანონმდებლო დონეზე 

გაყოფილია. მაგრამ ინსტიტუციური სეკულარზმი 

არ ნიშნავს სეკულარიზმს საზოგადოების დონეზე, 

საზოგადოებრივ ურთიერთობებში, რამეთუ ერთი 

და იგივე ხალხია, როგორც სახელმწიფო ინსტი-

ტუციებში დასაქმებული, ისე წევრნი ეკლესიისა. 

ქართული სახელმწიფოს აღმშენებლობის საქ-

მეში ერისა და ბერის ერთობის აუცილებლობა 

ძალზედ კარგადაა ნაჩვენები გიორგი მერჩულეს 

გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში. ნაწარმოებში 

კარგადაა ნაჩვენები ერის მთავართა და ეკლესიის 

მამათა ის ბრწყინვალე ერთობა, რომელიც გარან-

ტად იქცა ეკლესიის გაძლიერებისა და სიმტკიცისა; 

და აქედან გამომდინარე საქართველოს მთავართა 

და ხელისუფალთა სულიერ-ზნეობრივი ცხოვ-

რების და შესაბამისად ქვეყნისადმი თავგანწი-

რული ერთგულებისა და ხალხისათვის კეთილი 

მაგალითის მიცემისა.  

ზოგადად, ეკლესიის დამოკიდებულება სახელ-

მწოფო ხელისუფლებისადმი ყოველთვის კონსტ-

რუქციული იყო. ეკლესია არასოდეს ილაშქრებდა 

სახელმწიფო ინსტიტუციების წინააღმდეგ. ამას 

ეკლესიის ისტორიაც ადასტურებს და წმ. წერილიც 

– იოანე ნათლისცემლის დამოკიდებულება მეზ-

ვერეებისადმი, სამხედროებისადმი: „მოვიდეს მისა 

მეზუერენიცა ნათლისღებად და ჰრქუეს მას: მოძ-

ღუარ, ჩუენ რაჲმე ვყოთ? ხოლო მან ჰრქუა მათ: ნუ-

რარას უფროჲს განწესებულისა თქუენისა იქმთ. 

ჰკითხვიდეს მას მჴედრად განწესებულნიცა იგი და 

ეტყოდეს: და ჩუენ რაჲ-მე ვყოთ? და მან ჰრქუა მათ: 

ნუვის აჭირვებთ, ნუცა ცილსა შესწამებთ და კმა 

გეყავნ როჭიკი თქუენი“(ლუკ.3,12-14); წმ. პავლე 

მოციქულის დამოკიდებულება მეფისადმი (საქ. 

26,2), კეისრისადმი, ზოგადად ძალაუფლებისადმი: 

„ყოველი სული ჴელმწიფებასა მას უმთავრესისასა 

დაემორჩილენ, რამეთუ არა არს ჴელმწიფებაჲ, გარ-

ნა ღმრთისაგან, და რომელნი-იგი არიან ჴელმწი-

ფებანი, ღმრთისა მიერ განწესებულ არიან“ (რომ. 

13,1), რომის მოქალაქეობისადმი: „ჰრქუა მას პავ-

ლე: მე კაცი ვარ ჰურიაჲ, ტარსელი კილიკიისაჲ, 

არა უცნაურისა ქალაქისა მოქალაქე; და გევედრები 

შენ: მიბრძანე მე ერისა მიმართ სიტყუად“ (საქ. 

21,39; 22,25-29), ხელისუფლების ძალოვანი სტრუქ-

ტურებისადმი: “რამეთუ მთავარნი იგი არა არიან 

საშინელ კეთილის მოქმედთა, არამედ ბოროტის 

მოქმედთა. გნებავს თუ, რაჲთა არა გეშინოდის 

ჴელმწიფებისაგან? კეთილსა იქმოდე და მოიღო 

ქებაჲ მისგან. რამეთუ ღმრთის მსახური არს შენდა 

კეთილისათჳს. ხოლო უკუეთუ ბოროტსა იქმოდი, 

გეშინოდენ, რამეთუ არა ცუდად ჴრმალ აბს; 

რამეთუ ღმრთის მსახურ არს შენდა, რისხვისათჳს 

შურის მეძიებელ ბოროტის მოქმედთათჳს“ 

(რომ.13,3-4). ასევე საინტერესოა, ზოგადად წმ. წე-

რილის და კონკრეტულად, წმ. პავლე მოციქულის 

შეხედულება და შესაბამისად, ქრისტიანობის და-

მოკიდებულება ისეთ თემებზე საზოგადოებრივ 

აღმშენებლობაში, როგორიცაა სახელმწიფო და ეკ-

ლესია, ცოლ-ქმრობა, ხორციელი ჯანმრთელობა, 

დიპლომატია, სიცოცხლის შენარჩუნებაზე ზრუნვა 

და ქრისტესათვის თავგანწირვა, ადამიანების მატე-

რიალურით უზრუნველყოფა, ღარიბ ეკლესიებზე 

ზრუნვა და ზოგადად სულიერისა და მატერია-

ლურის სიმფონიური ერთობის მნიშვნელობა. 
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ერსა და ბერს შორის ამგვარი ჰარმონიული ურ-

თიერთობის ბრწყინვალე მაგალითებია გრიგოლ 

ხანძთელის მოღვაწეობის სხვადასხვა ეპიზოდში: 

„ვითარცა იხილა წმიდამან მან ფრიადი სარწმუ-

ნოებაჲ კურთხეულთა მათ მეუღლეთა და შვილთა 

მათთაჲ, მაშინ აღდგა სიხარულისა ცრემლითა სავ-

სეჲ და აღიპყრნა წმიდანი ხელნი თვისნი ცისა მი-

მართ და ჰრქვა: უფალო, მოხედე ლოცვასა ჩემსა, 

გლახაკისა მონისა შენისასა და ლოცვითა ყოველთა 

წმიდათა შენთაჲთა აკურთხენ მშობელნი შვილი-

თურთ და შვილნი მშობელთა თანა, კეთილად 

მორწმუნენი ესე და მადიდებელნი წმიდისა სახე-

ლისა შენისანი... უხვად მიანიჭე კეთილი ქვეყანისაჲ 

დღეგრძელებასა შინა და კეთილი ზეცისაჲ 

დაუსრულებელი, და ჩვენთვის წყალობაჲ ყავ. ამენ“. 

და ჯვარი დასწერა ყოველთა... მაშინ გაბრიელ ჰრქვა 

წმიდასა მას: „ქრისტემან საქმით დაამტკიცენ სიტყ-

ვაჲ ბაგეთა შენთაჲ, ღირსო მამაო, და ჩვენ მოგვეცინ 

უფალმან გულსმოდგინედ მსახურებაჲ სიწმიდისა 

შენისაჲ.. აწ ჩვენ თანა არს ხორციელი კეთილი და 

თქვენ თანა არს სულიერი კეთილი, და ესე შევ-

ზავნეთ ურთიერთას. თქვენ მონაწილე გვყვენით 

წმიდათა ლოცვათა თქვენთა ცხორებას ამას და 

შემდგომად სიკვდილისა...“. [გიორგი მერჩულე. 

ცხოვრება წმინდა გრიგოლ ხანძთელისა. ძველი 

ქართული საეკლესიო ლიტერატურა. თავი 9; გვ. 40. 

გამომცემლობა „ახალი ივერონი“, 2014 წ.] 

საინტერესოა წმ. გრიგოლის სიტყვა მეფესთან: 

„ღმერთმა ყოველსა ერსა ზედა მთავარ ყვნა, 

(ხელმწიფენი) რაჲთა სიმართლით განიკითხვიდენ 

მათ (ადამიანებს) შემკობილნი სამოსლითა ბრწყინ-

ვალითა.... მისცა ღმერთმან ხელმწიფებაჲ მორწმუ-

ნეთა მეფეთა აღშენებად საყდართა საებისკოპო-

სოთა… რაჲთა არა დაუტეონ გონებაჲ მათ ხილულ-

თა მათ ნივთთა შინა, არამედ კეთილთა მათ საუკუ-

ნეთა გულისხმა ჰყოფდენ… ხელმწიფენი კეთილად 

მსახურნი შრომასა მათსა (მონაზონთა, სასულიერო 

პირთა) თანამონაწილე იქმნებიან საფასეთა უხვად 

მიცემითა, ვითარცა-ესე დღეს დიდებულებამან 

შენმან მეფობამან განამდიდრა სიგლახაკე ჩვენი 

ფრიადითა კეთილითა. და ყოვლადვე მოზიარე ხარ 

ლოცვასა ჩვენსა თანა“. [გიორგი მერჩულე. ცხოვ-

რება წმინდა გრიგოლ ხანძთელისა. ძველი ქართუ-

ლი საეკლესიო ლიტერატურა. თავი 22; გვ. 70-72. 

გამომცემლობა „ახალი ივერონი“, 2014 წ.] 

ამ ამონარიდებიდან კარგად ჩანს, თუ როგორი 

სასიკეთო იყო ეკლესიის და ერის მთავართა ქრის-

ტესმიერი ერთობა ორივე მხარისთვის და მთლია-

ნად სახელმწიფოებრივ აღმშენებლოობისათვის; 

ბაგრატიონთა დინასატიის გაძლიერებისათვის და 

დიდი საქართველოს ჩამოყალიბებისათვის. და 

ამგვარი აზრთა წყობის ჭეშმარიტება ისტორიამ და-

ადასტურა. ჩვენ შეგვიძლია ეს მივიღოთ, გავითვა-

ლისწინოთ და ჩვენს გამოცდილებად გადავაქციოთ, 

ან არ მივიღოთ და იმგვარად გავაგრძელოთ, რო-

გორც ბოლო ოცდარვა წელიწადი, უფრო სწორენი 

ვიქნებით, თუ ვიტყვით, რომ მეთხუთმეტე საუკუ-

ნიდან მოყოლებული ვაგრძელებთ. 

ეკლესიისა და სახელმწიფოს სიმფონია ანუ ჰარ-

მონიული ურთიერთობა მიმართულია ერთმანეთის 

გაძლიერებისათვის და შესაბამისად სახელმწი-

ფოებრივი აღმშენებლობისკენ, და არ გულისხმობს 

ერთმანეთის კომპეტენციაში შეჭრას და ერთმანე-

თის საქმეებში ჩარევას. სახელმწიფო და ეკლესია 

ერთმანეთისგან დამოუკიდებლები ანუ თავისუ-

ფალნი არიან.  
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შემდეგ ორ ამონარიდში სასულიერო დასის წარ-

მომადგენელთაგან სწორედ ამგვარ თავისუფლებას 

ვხედავთ სამეფო ხელისუფლების წინაშე:  

„ნეტარმან გრიგოლ ჰრქვა: მეფეო ღმრთისმსა-

ხურო და დიდებულო! მოწევნულ არიან წმიდანი 

მამანი, ძმანი ჩემნი, წინაშე შენსა და აწ არიან სამეუ-

ფოსა ამას და მათთვის არს მოსლვაჲ ჩემი აქა. არა-

მედ ბრძანენ ხელმწიფებამან შენმან და მოვიდენ 

იგინი ჩვენდა. ხოლო მეფესა დაუმძიმდა ძიებაჲ 

მათი და ჰრქვა: „არა მოსრულ არიან აქა ეგევითარნი 

მონაზონნი, რომელთასაცა ბრძანებს სიწმიდე შენი. 

მაშინ ნეტარი მამაჲ გრიგოლ სიტყვასა ზედა მეფი-

სასა განრისხნა და ჰრქვა: მეფეო, ნუ შრომასა შე-

მამთხვევ, მომცენ ძმანი ჩემნი, რომელნიცა მოიწინეს 

შენდა! და ვითარ ღონეჲ სიტყვისაჲ არღარა აქვნდა 

მეფესა მართლმხილებისაგან მის წმიდისა, უბრძანა 

მოყვანებაჲ ძმათაჲ მათ“. [გიორგი მერჩულე. ცხოვ-

რება წმინდა გრიგოლ ხანძთელისა. ძველი ქართული 

საეკლესიო ლიტერატურა. თავი 20; გვ. 64-66. გამომ-

ცემლობა „ახალი ივერონი“, 2014 წ.] 

„მსწრაფლ დაწერა წიგნი და წარავლინნა კაცნი 

კეთილნი და პატივით უწოდა მას. ხოლო მივლი-

ნებულნი იგი მოვიდეს და აუწყეს კურაპალატსა, 

ვითარმედ – არა ჰნებავს კაცსა მას ღმრთისასა 

მოსლვაჲ აქა... ნეტარი საბან დაემორჩილა მეორედ 

ბრძანებასა კურაპალატისასა და უფროჲს ხოლო - 

წიგნსა მამისასა... ჰრქვა კურაპალატმან წმიდასა მას: 

ჯერ არს ხელმწიფეთა მორჩილებაჲ, რაჲსათვის არა 

მოხვედ პირველსა წოდებასა, წმიდაო მამაო? ხოლო 

მან ჰრქვა: დიდებულო მეფეო, შენ ქვეყანისა 

ხელმწიფე ხარ, ხოლო ქრისტე - ზეცისა და ქვეყა-

ნისა და ქუესკნელთაჲ... უფროჲს შენსა ჯერ არს 

სმენაჲ სიტყვათა მისთაჲ, რომელმანცა ბრძანა, ვი-

თარმედ – ვერვის ხელეწიფების მონებაჲ ორთა 

უფალთაჲ. არამედ აწ სიტყვითა ძმისა და მოძღვ-

რისა ჩვენისა გრიგოლისითა მოვედ წინაშე შენსა“ 

[გიორგი მერჩულე. ცხოვრება წმინდა გრიგოლ 

ხანძთელისა. ძველი ქართული საეკლესიო ლიტე-

რატურა. თავი 26; გვ. 84-86. გამომცემლობა „ახალი 

ივერონი“, 2014 წ.] 

ხოლო სახელმწიფო საქმეებში ჩარევის არც ერთი 

მაგალითი არ გვხვდება ნაწარმოებში. წმ. გრიგოლი 

და მისი მოწაფენი მხოლოდ მოძღვრავენ მეფეებს და 

მთავრებს, სწორ გზას უჩვენებენ სულიერი და 

ზნეობრივი ცხოვრებისა და ლოცავენ რათა უფალმა 

კეთილად წარმართოს მათი ღვაწლი: „ხოლო 

წმიდათა მათ ფრიადითა ლოცვითა შეჭურნეს და 

აკურთხნეს ხელმწიფენი იგი და ჰრქვეს: ... ესე 

უწყოდეთ, რამეთუ სულიერად განწყობილნი 

ლაშქარნი თქვენნი ესე წმიდანი - უდაბნოთა მამანი 

არიან ხორციელად განწესებულთა ლაშქართა 

თქვენთა სიმტკიცენი და საჭურველნი ყოველთა 

მორწმუნეთა მეფეთანი მწყობრთა შინა წყობისათა. 

თქვენ უმეტესად ამისთვის, რამეთუ მეფობისა სი-

მაღლესა თანა გაქვს თქვენ ქრისტეჲს მიმსგავსე-

ბული სიმდაბლე და მოღვაწებაჲ წმიდათა ეკლე-

სიათაჲ და ნუგეშინისცემაჲ გლახაკთაჲ და ყოვლისა 

ერისა სიმართლით განკითხვაჲ სიტყვისაებრ უფ-

ლისა, ვითარმედ - ნუ თვალ-ხმით შჯით, არამედ 

საშჯელი სამართალი საჯეთო, რაჲთა ქვეყანისა ამის 

მეფობასა თანა მოიღოთ ზეცისაცა მეუფესა თანა 

მკვიდრობაჲ უოხჭნოჲ; და მოგეცინ ქრისტემან დი-

დებაჲ სრული ზეცისა და ქვეყანისაჲ“. [გიორგი მერ-

ჩულე. ცხოვრება წმინდა გრიგოლ ხანძთელისა. ძვე-

ლი ქართული საეკლესიო ლიტერატურა. თავი 27; 

გვ. 90-92. გამომცემლობა „ახალი ივერონი“, 2014 წ.] 



ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები – Arts and humanities – Искусство и гуманитарные науки 

 

_____________________________________ 
ISSN 1512-0996  სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ 

www.shromebi.gtu.ge 31  №1 (511), 2019 

მონაზონთა და სამღვდელო დასთა სიტყვათა 

სანდოობა მეფეთა წინაშე და ძალმოსილება, მათი 

მაღალი სულიერი მდგომარეობიდანაა გამომდი-

ნარე: „წმიდანო მამანო, ვინაჲთგან გიხილენით 

თქვენ, დაგვავიწყდა მებრ თუ ქვეყანასა ზედა ვართ 

ჩვენ, არამედ ვჰგონებთ, ვითარმედ ზეცას წმიდათა 

ბანაკსა დამკვიდრებულ ვართ. რამეთუ თქვენ სუ-

ლითა მარადის წინაშე ღმრთისა მდგომარე ხართ და 

სადაცა არიან საყოფელნი თქვენნი, მუნცა არიან 

გულნი თქვენნი. არამედ იყავნ მეოხებაჲ თქვენი 

ჩვენ ზედა აქა და საუკუნესა!“ [გიორგი მერჩულე. 

ცხოვრება წმინდა გრიგოლ ხანძთელისა. ძველი 

ქართული საეკლესიო ლიტერატურა. თავი 27; გვ. 

90. გამომცემლობა „ახალი ივერონი“, 2014 წ.] 

დღეს, როდესაც ასე აქტუალურია როგორც 

ქართველთა იდენტობის საკითხი, ისე ჩვენი სა-

ხელმწიფოებრიობის გადარჩენა; როდესაც ვერ გაგ-

ვირკვევია, ვინ გვინდა ვიყოთ, ევროპელები, თუ 

კავკასიელები (ეს საკითხი კი საკმაოდ ღრმა ანთრო-

პოლოგიურ და მსოფლმხედველობრივ ანალიზს 

საჭიროებს და უბრალო კონიუნკტურის მოთხოვ-

ნით არ უნდა წყდებოდეს); როდესაც დაჩქარებული 

გლობალიზაციის პირობებში თავბრუდამხვევად 

განვითარებულ მოვლენებს ალღოს ვერ უღებთ; 

როდესაც ვხედავთ, რომ ძველი საქართველო აღარ 

დაბრუნდება და ახალი როგორი იქნება არ ვიცით; 

როდესაც კატასტროფულად ვერ ვეწევით დროს და 

შესაბამისად ჩვენს ახალგაზრდობას, ვფიქრობთ, 

რომ კიდევ ერთხელ თავიდან წამოსაწევი და 

გასააზრებელია დიდი ილიას მიერ გაჟღერებული 

ის ღირებულებითი ტრიადა, რომელიც მამული, ენა 

და სარწმუნოების სახელითაა ცნობილი. და თუ 

გიორგი მერჩულეს გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრე-

ბაში ჩავიხედავთ დავინახავთ, რომ ილიამდე 

თერთმეტი საუკუნით ადრე სწორედ ამ ღირებუ-

ლებების წამოწევამ და რეალიზებამ შექმნა დავითის 

საქართველო. და აქ გვინდა წარმოვაჩინოთ ის 

სულიერი კავშირი, თუ ხიდი, რომელიც ორ დიდ 

ქართველს, წმ. გრიგოლ ხანძთელსა და წმ. დავით 

აღმაშენებელს შორის არსებობს; და ვფიქრობთ, რომ 

სწორედ საუკუნეებზე ხიდად გადებულმა სულების 

ამ ერთობამ შექმნა ის დიდი საქართველო, და იმა-

საც ვფიქრობთ, რომ თუ ამ სულს ავაღორძინებთ, 

ახლა უკვე დავითიდან აქეთ გადმოიჭიმება ის 

სულიერი ხიდი, საქართველოს აღმშენებელი.  

რაც შეეხება გრიგოლის და დავითის სულების 

ერთობას, ეს მათი გულებიდან აღმოხეთქილ ლოც-

ვებში აშკარად ჩანს. ორივე ლოცვაში ორივე წმინ-

დანს მსგავსი აქვს – ღრმა ქრისტიანული სინანული, 

უფალთან გარდაუვალი შეხვედრის ესქატოლოგიუ-

რი განცდა და მიუხედავად საკუთარი ცოდვილო-

ბისა, ღმრთისმშობლის დედობრივი მეოხების დი-

დი იმედი. ეს მსგავსებანი ქვემოთ მოყვანილ ლოც-

ვის ტექსტებში კარგად იკითხება:  

წმ. გრიგოლ ხანძთელის მიერ წარმოთქმული 

ლოცვა ხანძთის მონასტრის აშენების წინ: „...რო-

მელსა შინა მარადის ვედრებასა შევსწირავთ მოსა-

ლოდებელისა მისთვის დღისა დიდებით მეორედ 

მოსლვისა შენისასა, ღმერთო! რაჟამს იგი საშინე-

ლებათა ზარი და საყვარისა ოხრაჲ შეაძრწუნებდეს 

დაბადებულთა ყოველთა, რამეთუ უქადაგებდეს 

ცოდვილთა სატანჯველთა მათ დაუსრულებელთა, 

ხოლო მართალთა ახარებდეს ცხორებასა დაუს-

რულებელსა, მაშინ ეტყებდენ [იგოდებს] ყოველნი 

ტომნი ქვეყანისანი ამისთვის, რამეთუ მიეცემო-

დიან ყოველნი ბრალეულნი გვემათა და საარე-
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ბათა, [ტანჯვას] ხოლო მართალნი მათთვის იგ-

ლოვდენ, რამეთუ არს უბიწოთაცა შეძრწუნება 

ზარი შენი, რომლისაგან მე ვძრწი, რამეთუ განუმ-

ზადებელ ვარ არა თუ უმეცრებისა აჩრდილთა 

შეყენებული, არამედ უდებებისა მედგრობათაგან 

[მცონარების უსაქმობათაგან] ძლეული ვხმობ 

სულთქმით: [კვნესით] რაჟამს მოიწიოს დახსნაჲ 

[დარღვევა] გვამთაჲ და მხილებაჲ ცოდვათაჲ და 

კვლად განახლებაჲ და შეერთებაჲ სულისა და 

ხორცთაჲ, რომელთამე ცხორებად საუკუნოდ და 

რომელთამე სატანჯველად საუკუნოდ, მაშინ ვინაჲ 

[საიდან] იყოს ჩემდა ხსნა ბრალთა პატიჟისაგან? 

[სასჯელისაგან] რამეთუ არა მომიგიეს [მომიპოვე-

ბია] მე საქმეჲ, რომლითამცა უბრალო [უდანაშაუ-

ლო] ვიპოვე წინაშე საყდართა შენთა, ქრისტე! 

არამედ ვედრებითა დედოფლისა ჩვენისა ღმრთის-

მშობელისა მარადის ქალწულისაჲთა და ყოველთა 

წმიდათა შენთაჲთა, უფალო მოწყალეო და სახიე-

რო მეუფეო, წყალობა ყავ და მაცხოვნენ ჩვენ რჩე-

ულთა შენთა თანა, რაჲთა მათ თანავე მიგცემდეთ 

შენ საუკუნოდ დიდებასა, ამენ!“ [გიორგი მერჩუ-

ლე. ცხოვრება წმინდა გრიგოლ ხანძთელისა. ძვე-

ლი ქართული საეკლესიო ლიტერატურა. თავი 7; 

გვ. 28-30. გამომცემლობა „ახალი ივერონი“, 2014 წ.] 

წმ. მეფის, დავით აღმაშენებლის სინანულის სა-

გალობლები: „ჟამი რაჲ წულილთა და ჴმელთა აღ-

მოფშჳნვათაჲ წარმოდგეს, ზარი მეფობისაჲ წა-

რჴდეს და დიდებაჲ დაშრტეს, შუებაჲ უქმ იქმნნენ, 

ყუავილოვნებაჲ დაჭნეს, სხუამან მიიღოს სკიპ-

ტრაჲ, სხუასა შეუდგენ სპანი, მაშინ შემიწყალე, 

მსაჯულო ჩემო! 

გან-რაჲ-ეღოს წიგნი დღესა შინა სასჯელისასა 

და მე ქედ-დადრეკილი წარმოგიდგე განკითხვად, 

მსაჯული მართლ სჯიდე, მსახურთა რისხვაჲ ქრო-

დის, მართალნი ნეტარებდენ, ცოდვილთა ჰგუემ-

დეს ცეცხლი, მაშინ შემიწყალე, იესუ ჩემო!... 

ამისთჳს იყო ქალწული და ჴორც-ქმნაჲ სიტ-

ყჳსაჲ, რაჲთა დედობრივთა ოხათა მიერ ცხოვნდ-

ნენ ცოდვილნი, რომელთა პირველი, საშუალი და 

დასასრული, მე ვარ, ვითარცა უფსკრული, შესა-

კრებელი ბილწებისა ღუართაჲ! 

არაჲ უხილავს მზესა ქალწული დედაჲ თჳნიერ 

შენსა, არცა ჩემოდენ ბრალეულსა – ნათელი მისი, 

გარნა მე შენითა ოხითა, დედოფალო, ვესავ ხილ-

ვად ნათელსა ძისა შენისასა და ნათელსა ზეშთა 

საუკუნეთასა!” [დავით აღმაშენებელი. გალობანი 

სინანულისანი. თბილისი წმ. იოანე ნათლისმცემ-

ლის სავანე. 2015 წ. ISBN 978-9941-0-7449-0]. 

  

დასკვნა 

ქრისტიანული მოძღვრების მიხედვით წმინდა-

ნობის ინსტიტუტი მათდამი მიბაძვისთვისაა (1კორ. 

11,1), ამიტომ ჩვენ, პირველ რიგში სასულიერო პი-

რებმა, მივბაძოთ წმ. გრიგოლ ხანძთელს. ვფიქრობთ 

ასევე მიბაძვის ღირსია VII-IX სს-ის საქართველოს 

საერო ხელისუფლებაც და სახელმწიფოს მართვაში 

პასუხისმგებელნი ერის მთავარნიც. იმ პერიოდის 

საეკლესიო და საერო ხელისუფალთა ურთიერ-

თობის სიმფონიამ დავითის დიდი საქართველო 

შექმნა. დღესაც, ეკლესიისა და ხელისუფლების ერ-

თმანეთისადმი სწორი დამოკიდებულება ვფიქ-

რობთ, აუცილებლად ხელს შეუწყობს, როგორც ეკ-

ლესიის, ისე ქართული სახელმწიფოს აღორძინებას.  
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Abstract. In the face of today's state and permanent government crisis, when there are lots of problems and 

urgent issues, we consider the experience of our nation's history and its use to overcome the crisis. Our contempo-

raries think about our state.  

I think this is a very interesting story. Grigol Handzteli’s period of activity is a period during which the formula 

of national-state life of Georgia was given and reflected by a spiritual charge of the great David Aghmashenebeli. 

And Ilia Chavchavadze who feeds and contemplates our modern citizens. Resume:  
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Аннотация. Перед лицом сегодняшнего государственного и перманентного государственного кризиса, 

когда существует множество проблем и неотложных вопросов, мы рассматриваем опыт истории нашей 

страны и его использование для преодоления кризиса. Я думаю, что это очень интересная история. Григол 

Хандзтели - это период деятельности, в течение которого формула национально-государственной жизни 

Грузии была дана и озвучена духовным зарядом великого Давида Строителя. И Илья Чавчавадзе, который 

кормит и созерцает наших современников почти так же современен. 
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ანოტაცია. დირექტორთა საბჭოს საქმიანობა 
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რისკსა და მის ოპტიმალურ მომგებიანობას შორის 

ბალანსის მიღწევაზე. 

დირექტორთა საბჭოს საქმიანობის ძირითადი 

მიმართულებები, მისი უფლებები, მოვალეობები 

და ოპტიმალური სტრუქტურა. ცალკეულ საკით-

ხებზე უფრო აწონილი და ხარისხიანი გადაწყვე-

ტილებების მისაღებად გარე კონსულტანტების და 

ექსპერტების მოწვევის პრაქტიკა ამაღლებს მასში 

დირექტორთა საბჭოს საქმიანობის შედეგიანობას.  

აქციონერების და სხვა დაინტერესებული პირე-

ბის სახელით ზედამხედველობის ფუნქციის მქონე 

დირექტორთა საბჭოს საბაზისო იდეა არის კორ-
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საკანონმდებლო ნორმების, დამფუძნებელი და 

შინაგანი ნორმატიული დოკუმენტების დაცვა, 
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ცია; დირექტორთა საბჭო; საქმიანობის მიმართუ-

ლება; შეფასების კრიტერიუმები. 
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თარებისა და ინვესტირების სტრატეგიის შესახებ; 

მოახდინოს აქციონერების საერთო კრების დღის 
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შის პროექტი; უზრუნველყოს საფინანსო–სამეურნეო 

გეგმის და წლიური ბიუჯეტის დამტკიცების კონტ-

როლი; განიხილოს საბუღალტრო (ფინანსური) ანგა-

რიშგება; განსაზღვროს რეგისტრატორთან ხელშეკ-

რულების პირობები, დივიდენდების ზომა, მათი 

ფორმა და გადახდის ვადები; შეძლოს სარეზერვო და 

სხვა ფონდების გამოყენება.  

  

ძირითადი ნაწილი 

აუდიტორის მიერ დირექტორთა საბჭოს ფუნქ-
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რიცხება მოცემული მიმართულებების მიხედვით 

საქმიანობის მოთხოვნების შესრულების სისრულე.  

წესდებით დირექტორთა საბჭოს გადაეცემა 

უფლება, საკონტროლო ღონისძიებების შედეგად 

შეაჩეროს აღმასრულებელი ხელმძღვანელობის ან 

მართვის ორგანოების უფლებამოსილებები, რომ-

ლებიც დაინიშნა აქციონერების საერთო კრების 

გადაწყვეტილებით. დირექტორთა საბჭოს საქმია-

ნობის შეფასებას საფუძვლად უდევს შემდეგი 

კრიტერიუმები: 

• დირექტორთა საბჭოსა და მისი კომიტეტების 

შესახებ დებულების არსებობა; 

• დირექტორთა საბჭოს არჩევის წესი და თანა-

მიმდევრობა; 

• კომპეტენტურობა და პროფესიონალიზმი; 

• დირექტორთა საბჭოს და კომიტეტების სტრუ-

ქტურების რაციონალურობა; 

• ჩატარების პრაქტიკა: სხდომების ფორმა და 

რეგულარულობა, მათზე განსახილველი სა-

კითხების ხარისხი; 

• გადაწყვეტილების მისაღებად ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობა;  

• გარეგანი კონსულტანტების მოწვევა; 

• დირექტორთა საბჭოს წევრების მოტივაცია, 

ანაზღაურების ფორმა და მოცულობა; 

• დადებული გარიგებების საწინააღმდეგოდ მო-

ქმედებების კონტროლი, რომელიც დაკავშირე-

ბულია კაპიტალის და ინვესტიციების დაკარგ-

ვის გაზრდილ რისკებთან;  

• ემიტენტის ფასიანი ქაღალდების გამოყენები-

სა და ფლობის ინფორმაციის გახსნა; 
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ცედურების არსებობა; 

• დირექტორთა საბჭოსთან არსებული მოქმედი 

კომიტეტების არსებობა.  

დოკუმენტი, რომელიც არეგულირებს დირექ-

ტორთა საბჭოს საქმიანობას, არის „დებულება 

დირექტორთა საბჭოს შესახებ“, რომელშიც უნდა 

იყოს გახსნილი აღნიშნული ორგანოს წარმომად-

გენელთა უფლებები, მოვალეობები და პასუხის-

მგებლობები; აქციონერების უფლებათა დაცვის 

ვალდებულებები და კორპორაციული კონფლიქ-

ტების მოგვარების ხელშეწყობა.  

აუცილებელია, რომ დირექტორთა საბჭოს არ-

ჩევის წესი განხორციელდეს მკაცრად მოქმედი 
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მიცემა, რომელიც განიხილება როგორც მინორიტა-

რების უფლებების დაცის ერთ-ერთი ფორმა. მო-
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არიან კორპორაციასთან და მის აღმასრულებელ 

ხელმძღვანელობასთან ფინანსური და სხვა სახის 

ურთიერთობებისაგან და გააჩნიათ საჭირო დო-

ნის კომპეტენციები და პროფესიონალიზმი. ამავე 

დროს კომპეტენციაში იგულისხმება დემონსტრი-

რებული უნარი გამოიყენოს საკუთარი ცოდნა 

და გამოცდილება, ხოლო პროფესიული შეძლე-

ბის უნარიანობა – არის მოთხოვნადი საკუთარი 

ცოდნის და გამოცდილების გამოყენება. საკუთა-

რი ფუნქციური ვალდებულებების ხარისხიანი 

შესრულებისათვის დირექტორთა საბჭოს წევ-

რებს უნდა ჰქონდეთ საკმარისი დრო.  

კორპორაციული მართვის ჩამოყალიბებული 

პრაქტიკა განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს 

დირექტორთა საბჭოს სტრუქტურასა და შემად-

გენლობას. 

დირექტორთა საბჭოს სტრუქტურის რაციონა-

ლობა განისაზღვრება კრიტერიუმით, თუ რამ-

დენადაა მასში წარმოდგენილი აქციონერების 

ინტერესები. ამ მიზნით ადგენენ: დამოუკიდე-

ბელი დირექტორების წილს, დირექტორთა საბ-

ჭოს არჩევის წესს, კომიტეტების არსებობას და 

მათ მიერ შესრულებულ ფუნქციებს.  

ექსპერტები თვლიან, რომ დირექტორთა საბ-

ჭოს 50%–ზე მეტი უნდა იყვნენ დამოუკიდებლე-

ბი თავად კორპორაციისაგან ანუ მუშაობდნენ 

მასში, მაგრამ არ ჰქონდეთ აფილირებულ სტრუქ-

ტურებში ფინანსური დაინტერესება.  

დირექტორთა საბჭოს წევრების დამოუკიდებ-

ლობა განისაზღვრება შემდეგი მაჩვენებლებით: 

დირექტორთა საბჭოს წევრი, განხილვის მომენ-

ტამდე, ბოლო სამი წლის განმავლობაში, არ იყოს 

თანამდებობის პირი და არ მუშაობდეს კორპორა-

ციაში; იგი არ წარმოადგენს აფილირებულ პირს; 

კორპორაციასთან და მსხვილ კონტრაგენტებთან 

(გარიგებების საერთო მოცულობა და წლის გან-

მავლობაში ფულადი სახსრების მიღება ტოლი 

უნდა იყოს ან შეადგენდეს კომპანიის აქტივების 

არა უმეტეს 10%) ურთიერთობებში არ წარმოად-

გენს ვალდებულებების მქონე მხარეს; არ წარ-

მოადგენს სახელმწიფოს წარმომადგენელს. დი-

რექტორთა საბჭოში შვიდ წელზე მეტი ხნის გან-

მავლობაში საკუთარი მოვალეობების შესრულე-

ბის დროს წარმოიქმნება დამოუკიდებლობის 

რისკი. დირექტორთა საბჭოში დამოუკიდებელი 

დირექტორების წილი უნდა იყოს მისი შემადგენ-

ლობის არანაკლებ და კორპორაციული ქცევის 

კოდექსის შეზღუდვების შესაბამისად არ უნდა 

იყოს სამ ადამიანზე ნაკლები.  

ხდება დირექტორთა საბჭოს წევრების როტა-

ციის შეფასება, რომელიც უზრუნველყოფს შეცვ-

ლის შესაძლებლობას. მაგალითად, როტაციის 

დროს შესაძლებელია დირექტორთა საბჭოს და-

ყოფა რამდენიმე ნაწილად, რომელშიც გათვა-

ლისწინებულია საბჭოს მხოლოდ ერთი ნაწილის 

ყოველწლიური არჩევა.  

დირექტორთა საბჭოს სხდომების ჩატარების 

პრაქტიკა იხსნება შემდეგი ელემენტებით: მოწ-
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ვევისა და ჩატარების მომზადების წესით, დირექ-

ტორთა საბჭოს სხდომების ჩატარების ფორმითა 

და რეგულარულობით, საბჭოს სხდომების განს-

ხვავებული ფორმების დაცვით, აგრეთვე სხდო-

მების ჩატარების გონივრული ბალანსით. დირექ-

ტორთა საბჭოს სხდომების გეგმის არსებობა მის 

წევრებს საშუალებას აძლევს წინასწარ დაგეგმონ 

საბჭოს საქმიანობაში საკუთარი მონაწილეობა, რაც 

საბოლოო ჯამში ხელს უწყობს მოცემული მართ-

ვის ორგანოს საქმიანობის შედეგიანობას. ანალიზ-

დება დირექტორთა საბჭოს სხდომაზე მისაღები 

და გადასაწყვეტი განსახილველი საკითხების სპექ-

ტრი, რითაც განისაზღვრება მისი შედეგიანობა.  

ცალკეულ საკითხებზე უფრო აწონილი და 

ხარისხიანი გადაწყვეტილებების მისაღებად გარე 

კონსულტანტების და ექსპერტების მოწვევის 

პრაქტიკა, საშუალებას იძლევა ამაღლდეს დირექ-

ტორთა საბჭოს საქმიანობის შედეგიანობა.  

დირექტორთა საბჭოს წევრების ანაზღაურე-

ბის მოტივაცია, ზომა და ფორმა მნიშვნელოვა-

ნია. იმისათვის რომ ყველა წევრის ინტერესები 

დავუკავშიროთ კორპორაციის ინტერესებს, სამუ-

შაოებში მათი სრულფასოვანი მონაწილეობისათ-

ვის უნდა ფუნქციონირებდეს დირექტორთა საბ-

ჭოს წევრების მოტივაციის მექანიზმი. დგინდება 

დირექტორთა საბჭოს წევრების ანაზღაურება შე-

მდეგი კრიტერიუმებით: მატერიალური წახალი-

სების ფორმისა და რაოდენობის შესახებ ინფორ-

მაციის გახსნა, მისი დამოკიდებულება კორპორა-

ციის საქმიანობის შედეგებზე.  

ემიტენტის ფასიანი ქაღალდების ფლობის და 

გამოყენების ინფორმაციის გახსნასთან დაკავში-

რებით აუდიტორი განსაზღვრავს შინაგან დოკუ-

მენტებში დირექტორთა საბჭოს წევრების პასუ-

ხისმგებლობების გამყარების ვალდებულებას, 

რომელიც ეხება ემიტენტის ფასიანი ქაღალდე-

ბის ფლობის ინფორმაციის გახსნას და საზოგა-

დოების ფასიან ქაღალდებთან ჩატარებულ ოპე-

რაციებს (საზოგადოების ფასიანი ქაღალდების 

შეძენა და გაყიდვა).  

ხდება დირექტორთა საბჭოს წევრების კორ-

პორაციასთან აფელირებულობის დეკლარირების 

პრაქტიკისა და თანამიმდევრობის წესის შეფა-

სება. დეკლარირების პროცედურის არსებობა 

კომპანიას საშუალებას აძლევს დაიცვას მოცემუ-

ლი ინფორმაციის გახსნის საკანონმდებლო მოთ-

ხოვნები, რაც ეხმარება ინტერესთა კონფლიქტის 

წარმოქმნის საშიშროების რისკის შემცირებას.  

 

დასკვნა 

ანალიზს ექვემდებარება დირექტორთა საბ-

ჭოში მოქმედი კომიტეტების საქმიანობა. კორპო-

რაციის შემთხვევაში შეიძლება გათვალისწინე-

ბულ იქნეს სტრატეგუილი დაგეგმვის, აუდიტის, 

კადრების, ანაზღაურების და კორპორაციული 

კონფლიქტების დარეგულირების კომიტეტების 

შექმნა. არსებული ამოცანების შესაბამისად იქმ-

ნება სხვა კომიტეტებიც.  

კორპორაციის საქმიანობაზე დირექტორთა საბ-

ჭოს კონტროლის უზრუნველყოფისათვის მასთან 

ყალიბდება აუდიტის კომიტეტი. ფასდება გახს-

ნის სისრულე და დებულების არსებობა, რომე-

ლიც ხსნის კორპორაციის საფინანსო–სამეურნეო 

საქმიანობის შიგა კონტროლის განხორციელების 

თანამიმდევრობას.  
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Abstract. The article deals with the internal audit of the Board of Directors in the corporation and notes that 

the Board of Directors should focus on achieving balance between existing business risk and its optimal 

profitability. 

The article considers the main directions of the Board of Directors, its rights, obligations and optimal structure 

in detail. According to the authors, the practice of inviting external consultants and experts to get more effective 

decisions on individual issues increases the efficiency of the Board of Directors. 

The major role of the Board of Directors is to implement the corporate governance of the corporation on behalf 

of shareholders and other stakeholders. Hence, the Board of Directors is under the control of shareholders. At the 
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same time, the Board coordinates activities of company's structural subdivisions, individual employees and the 

management and ensures compliance to requirements of legislative norms, founding and internal normative 

documents. Resume:  
 

Key words: Board of Directors; business line; evaluation criteria; motivation of payment. 
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Аннотация. Деятельность Совета директоров направлена на достижение оптимального баланса между 

рисками бизнеса и его оптимальной доходностью. 

Основные направления Совета директоров, их права, обязанности и оптимальная структура. Практика 

приглашения внешних консультантов и экспертов для принятия качественных решений по отдельным 

вопросам повышает эффективность работы Совета директоров. 

Основная роль Совета директоров – корпоративное управление корпорацией от имени акционеров и 

других заинтересованных сторон. Следовательно, Совет директоров подчиняется акционерам. При этом 

правление координирует деятельность структурных подразделений компании, отдельных сотрудников и 

руководства и обеспечивает соответствие требованиям законодательных норм, учредительных и внутренних 

нормативных документов.  

 

Ключевые слова: критерии оценки; мотивация оплаты труда; направление деятельности; Совет директоров.  
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ანოტაცია. საქართველოში თანამედროვე კორ-

პორაციის შექმნის წინაპირობები აღინიშნება, რომ 

ამ პროცესს სათავე დაუდო სახელმწიფო საკუთ-

რების გააქციონირებამ და პრივატიზაციამ. ჩვენს 

ქვეყანაში სააქციო საზოგადოების ევოლუციის შე-

დეგად ვითარდებოდა და იხვეწებოდა კორპო-

რაცია, როგორც სამეწარმეო საქმიანობის ორგანი-

ზაციული ფორმა. გარდა ამისა, მოცემულია სააქ-

ციო საზოგადოების ევოლუციის პირობებში კონ-

ტროლის ორგანიზაციული ფორმების განვითარე-

ბის საავტორო სქემა. 

XX და XXI საუკუნეების მიჯნაზე დაგროვდა 

მენეჯმენტის და კომპანიის მუშაობის ეფექტურო-

ბის ბოროტად გამოყენების გამოცდილება, რომე-

ლიც მოწმობდა კონტროლის კრიზისს, რაც ნიშ-

ნავდა მისი საიმედობის შემცირებას. შესაბამისად 

წარმოიქმნა  კონტროლის ისეთი ფორმების აუცი-

ლებლობა, რომლებიც საშუალებას მისცემდა 

მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღები-

სათვის მომხდარიყო რისკების მინიმიზაცია. აღ-

ნიშნული ემსახურებოდა აღმასრულებელ ხელმძ-

ღვანელობაზე დაქვემდებარებული შიგა აუდიტის 

სამსახურის წარმოქმნას.  

 

საკვანძო სიტყვები: გააქციონირება; კორპო-

რაცია; კონტროლის ორგანიზაციული ფორმა.  
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შესავალი 

საქართველოში თანამედროვე კორპორაციის შექ-

მნის წინაპირობა იყო სააქციო საზოგადოების გა-

ნვითარება. აღნიშნულ პროცესს სათავე დაუდო სა-

ხელმწიფო საკუთრების გააქციონირებამ და პრივა-

ტიზაციამ. ჩვენს ქვეყანაში სააქციო საზოგადოების 

ევოლუციის შედეგად ვითარდებოდა და იხვეწებო-

და კორპორაცია, როგორც სამეწარმეო საქმიანობის 

ორგანიზაციული ფორმა.  

  

ძირითადი ნაწილი 

საქართველოში 90-იან წლებში ეკონომიკურმა და 

პოლიტიკურმა ცვლილებებმა გამოიწვიეს მაკონტ-

როლებელი ორგანოების სისტემის მნიშვნელოვანი 

გარდასახვა; კერძოდ 1990 წელს გაუქმებულ იქნა სა-

ხალხო კონტროლის ორგანოები. „პერესტროიკის“ 

შემდგომ პერიოდში გამოვყოთ სააქციო საზოგადო-

ებების განვითარების ხუთი ეტაპი (ცხრილი).  

 

სააქციო საზოგადოების ევოლუციის პირობებში კონტროლის ორგანიზაციული  

ფორმების განვითარება 

 

ეტაპები ეტაპების დახასიათება 

კორპორაციული მართვის 

ორგანიზაციული 

მახასიათებლები 

ორგანიზაციული ფორმები 

 

1992- 1994 

 

 

საწარმოს აქციონირება და 

პრივატიზაცია. საკუთრების 

უფლება და მართვის უფლება-

მოსილებები გაერთი-

ანებულია 

ახორციელებენ თავად 

მესაკუთრეები 

სტრუქტურულ ფუნქციური 

კონტროლი, არ არსებობს 

სპეციალიზებული ფორმის 

კონტროლი 

 

 

 

1995-1998 

 

 

სააქციო საკუთრების 

გადანაწილება მაჟორიტარი 

აქციონერების სასარგებლოდ. 

მაღალკონცენტრირებული 

ინსაიდერული საკუთრების 

ჩამოყალიბება. სააქციო 

საზოგადოებების შესახებ 

კანონმდებლობის 

ჩამოყალიბება 

მესაკუთრეები ერთ-

მანეთთან დაკავშირებული 

არიან ურთიერთობებით, 

რომლებიც აშენებულია 

აუცილებლობაზე გა-

დაწყვიტონ სააქციო 

საზოგადოების მართვის 

ყველა საკითხები; 

ვალდებულები არიან შექმნან

სარევიზიო კომისია. 

სტრუქტურულ ფუნქციური 

კონტროლი. სარევიზიო 

კომისიების და 

მაკონტროლებელ–სარევიზიო 

სამსახურების შექმნა 
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გაგრძელება 
 

 

1999-2001 

საკუთრების უფლების და 

მართვის უფლება-

მოსილებების გაყოფის 

პროცესი 

კომპანიებში მესაკუთრეები 

კარგავენ მმართველობით 

ფუნქციებს. მესაკუთრეებს 

შორის ურთიერთობები 

უნდა ტრანსფორმირდებს, 

ურთიერთობებში მესაკუთ-

რეებსა და აღმასრულებელ 

ხელმძღვანელობას შორის. 

სტრუქტურულ ფუნქციური 

კონტროლი. შიგა აუდიტის 

სამსახურის ფორმირების 

დაწყება. 

 

 

2002-2005 

ტერიტორიული დაყოფის 

მქონე ტრანსნაციონალური 

კორპორაციების განვითარება

ჩამოყალიბდა მართვის 

ახალი სუბიექტი –

დაქირავებული 

მმართველები 

სტრუქტურულ-ფუნქციური 

კონტროლი. დირექტორთა 

საბჭოსთან აუდიტის 

კომიტეტების შექმნა. 

სპეციალიზებული 

სამსახურების შექმნა. შიგა 

აუდიტის სამსახურების შექმნის

დაწყება. 

2006 წლიდან 

დღემდე 

კორპორაციების შემდგომი 

განვითარება 

თანამედროვე კორპო-

რაციებში ურთიერთობების 

პროგრესული მეთოდების 

დანერგვა. მენეჯმენტის 

მუშაობაზე კორპორაციული 

კონტროლის გაძლიერება 

სტრუქტურულ ფუნქციური 

კონტროლი. სპეციალიზებული 

სამსახურების განვითარება 

 

პირველი ეტაპი (1992-1994 წლები). სახელმწი-

ფო საწარმოების ჩატარებულმა აქციონირებამ და 

პრივატიზაციამ ხელი შეუწყო სააქციო საზოგადო-

ებების აღდგენას, ამავე დროს სტიქიურად იქმნე-

ბოდა სააქციო საზოგადოებების მესაკუთრეების 

შემადგენლობა. უმეტეს შემთხვევებში ადგილი 

ჰქონდა ერთ პიროვნებაში საკუთრების უფლებისა 

და მართვის შეთავსებას ანუ სპეციალიზებული 

ფორმის კონტროლის სრულფუნქციური საქმიანო-

ბა არ იყო აქტუალური. მაგრამ გეგმური ეკონომი-

კიდან შემორჩენილი სტრუქტურულ-ფუნქციური 

კონტროლი აგრძელებდა არსებობას, მაგრამ არა 

ისე ეფექტურად. 

მეორე ეტაპი (1995-1998 წლები). მაჟორიტა-

რული აქციონერების სასარგებლოდ სააქციო საზო-

გადოებების საკუთრების ინტენსიური გადანაწი-

ლების დასაწყისი, რომლებიც ცდილობენ, გაამყა-

რონ კომპანიაზე კორპორაციული კონტროლი. სა-

აქციო საზოგადოებების შესახებ საქართველოს კა-

ნონმა სააქციო საზოგადოებებს კანონმდებლობით 

გაუმყარა სარევიზიო კომისიების არჩევის ვალ-

დებულება. კომისიის ამოცანა მდგომარეობს კომ-
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პანიის ყოველწლიური საფინანსო-სამეურნეო საქ-

მიანობის შემოწმებაში და აქციონერების საერთო 

კრებისათვის შესაბამისი ანგარიშის მომზადებაში. 

სარევიზიო კომისია ანგარიშვალდებულია მართ-

ვის უმაღლესი ორგანოს – აქციონერების საერთო 

კრების წინაშე. სარევიზიო კომისიებთან ერთად 

კომპანიებში ფუნქციონირებას იწყებენ საკონტრო-

ლო–სარევიზიო სამსახურები, რომელთა მიზანია 

რესურსების არაექფექტური გამოყენების არდაშვე-

ბა, რესურსების ბოროტად გამოყენების გამოვლენა 

და პრევენცია. საკონტროლო-სარევიზიო სამსახუ-

რი ექვემდებარება უმაღლეს აღმასრულებელ ხელ-

მძღვანელობას. რევიზიების, შემოწმების გამოყენე-

ბული სახეობები და აქტივების უსაფრთხოების 

შერჩევითი შემოწმება.  

მესამე ეტაპი (1999-2001 წლები). სააქციო სა-

კუთრების კონცენტრაციამ 90-იანი წლების ბოლოს 

მიაღწია მნიშვნელოვან დონეს, რითაც მოხდა მაჟო-

რიტარული მესაკუთრეების ჯგუფის ფორმირება, 

რომლებსაც ჰქონდათ კომპანიების საკონტროლო 

პაკეტები, იწყებენ კვალიფიციური მენეჯერებზე 

მართვის ფუნქციების დელეგირებას. დაიწყო სა-

კუთრებისა და მართვის ფუნქციების გაყოფის 

პროცესი, რომლის დროსაც აქციონერები კარგავენ 

მართვის ფუნქციებს, მათი ურთიერთობები იწყე-

ბენ ტრანსფორმაციას მესაკუთრესა და აღმასრუ-

ლებელ მმართველობას შორის ურთიერთობებში.  

მეოთხე ეტაპი (2002-2005 წლები). სააქციო სა-

ზოგადოებების მნიშვნელოვანი წილი გარდაიქმნე-

ბოდნენ კორპორაციებად. ჩამოყალიბდა კორპორა-

ციული მართვის ახალი სუბიექტი – დაქირავე-

ბული მმართველები. ვითარდება ტრანსნაციონა-

ლური, ტერიტორიული დაყოფის მქონე კორპორა-

ციები. ხორციელდება სააქციო საზოგადოებების 

გამოსვლა ფინანსურ ბაზრებზე, ინვესტიციების 

მოზიდვის პროცესში წარმოიქმნებიან სტრატეგიუ-

ლი პარტნიორები. როგორც წესი, გარე ინვესტო-

რები, რომლებიც წარმოადგენენ მსხვილ და საშუა-

ლო ბიზნესს და უცხოურ კომპანიებს, ხდებიან დო-

მინანტი მესაკუთრეები. ადგილი აქვს კაპიტალის 

დაყოფას საკუთრების კაპიტალზე და ფუნქციურ 

კაპიტალზე, შედეგად წარმოიქმნება საჭიროება 

კომპეტენტურ და სანდო დირექტორთა საბჭოში.  

საკუთარი ფუნქციების შესრულებისათვის, დი-

რექტორთა საბჭოს სჭირდება კომპანიის საქმეების 

მდგომარეობის შესახებ ობიექტური ინფორმაციის 

წყარო. დირექტორთა საბჭო დარწმუნებული უნდა 

იყოს, რომ მენეჯერები ასრულებენ საკუთარ მოვა-

ლეობებს ანგარიშების სანდოობის უზრუნველყო-

ფის საქმეში, ცდილობენ შეამცირონ რისკები, ქმნი-

ან და მხარს უჭერენ მართვის და შიგა აუდიტის 

ეფექტურ სისტემებს. აღნიშნული მიზნით დირექ-

ტორთა საბჭოში იქმნება აუდიტის კომიტეტები. 

საერთოდ, აუდიტის კომიტეტის ძირითად ფუნ-

ქციებს მიეკუთვნება: 

 საბუღალტრო (ფინანსური) ანგარიშგების მომ-

ზადების პროცესებისა და პროცედურების კონტ-

როლი;  

 რისკების მართვისა და შიგა აუდიტის სისტე-

მების საიმედობისა და ეფექტურობის კონტ-

როლი; 

 დირექტორთა საბჭოსათვის გარეგანი აუდიტო-

რის შერჩევის საკითხისათვის რეკომენდაციე-

ბის მომზადება;  
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 შიგა აუდიტის ეფექტური ფუნქციონირებისათ-

ვის საჭირო პირობების უზრუნველყოფა.  

იმის გამო, რომ აუდიტის კომიტეტი არ ატარებს 

შემოწმებებს, საჭირო ხდება შიგა აუდიტის სამსა-

ხურის შექმნა. ამგვარად, შიგა აუდიტის შექმნის 

მიზანია მესაკუთრეების ინტერესებში შემავალი 

კომპანიის საქმიანობის ეფექტურობის ამაღლება.  

მეხუთე ეტაპი (2006 წლიდან დღემდე). კომპა-

ნიის განვითარების თანამდეროვე ეტაპი, მათი ინ-

ტენსიური განვითარება. მისთვის დამახასიათებე-

ლია შემდეგი ეტაპები:  

 კორპორაციები იწყებენ სტრუქტურირებას მსოფ-

ლიო საფონდო ბაზრის მოთხოვნების მიხედვით;  

 ინერგება კორპორაციული ქცევის კოდექსი, ვალ-

დებულება დივიდენდების გადახდაზე, შემო-

ჰყავთ დამოუკიდებელი დირექტორები და ა.შ.; 

 კორპორაცია ხდება ინვესტირებისათვის უფრო 

გახსნილი, იგულისხმება ნებისმიერი მსურვე-

ლის სახსრები, რომელსაც თავიდანვე ცნობილი 

და კანონით გარანტირებული პირობებით უნდა 

გახდეს მისი თანამფლობელი;  

 იზრდება კორპორაციული ურთიერთობების ხა-

რისხი, მაღლდება კორპორაციის საქმიანობის და 

მისი სტრუქტურის და მესაკუთრეების გამჭვირ-

ვალობა; 

 ინერგება საფინანსო ანგარიშგების საერთაშო-

რისო სტანდარტები.  

კორპორაციებში ფუნქციონირებს აუდიტორუ-

ლი კომპონენტები, რომლებიც ურთიერთქმედებენ 

პროცესის ყველა მონაწილესთან: ამაში შედის პე-

რიოდული შეხვედრები, მონაწილეების ამოცანები-

სა და პასუხისმგებლობების შეთანხმება, საფინანსო 

ანგარიშგების არსებითი საკითხების და კომპანიის 

კონტროლის საკითხების განხილვა.  

კომპანიებში შეიძლება არსებობდეს შინაგანი 

კონტროლისა და აუდიტის განსხვავებული ორგანი-

ზაციული ფორმები. კონტროლის ორგანოებისა და 

მისი ფორმების რაოდენობის შესახებ გადაწყვეტი-

ლებას, კერძოდ შიგა აუდიტის სამსახურის, იღებენ 

მესაკუთრეები ან კომპანიის უმაღლესი აღმასრულე-

ბელი ხელმძღვანელობა, იმ პირობით თუ ადგილი 

აქვს მფლობელების მხრიდან შესაბამისი უფლება-

მოსილებების დელეგირებას. გადაწყვეტილების მი-

ღების დროს მხედველობაში მიიღება კომპანიის 

შემდეგი ფაქტორები:  

 ფლობისა და მართვის ფუნქციების გაყოფა; 

 ზომები და სტრუქტურული განშტოებულობა;  

 რისკების დონე, რომელიც მუდმივად ახლავს 

კომპანიას საქმიანობისათვის;  

 საკონტროლო გარემოს მომწიფებულობა.  

კორპორაციული მართვის სათანადო რეჟიმი უზ-

რუნველყოფს კომპანიების მიერ მესაკუთრეების და 

ინვესტორების კაპიტალის ეფექტურ გამოყენებას, 

ითვალისწინებს დაინტერესებული პირების ინტე-

რესებს, ხელს უწყობს მისი მართვის ორგანოების 

ანგარიშვალდებულებებს, როგორც აღმასრულებე-

ლი დირექტორატის, ასევე აქციონერების წინაშე. შე-

დეგად კორპორაციები მოქმედებს მთლიანად საზო-

გადოების სასიკეთოდ. აგრეთვე ხდება როგორც უც-

ხოელი, ასევე სამამულო ინვესტორების ნდობის 

მხარდაჭერა იმ მიზნით, რომ მოიზიდოს უფრო 

„მომთმენი“, გრძელვადიანი კაპიტალი.  
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დასკვნა 

საქართველოში თანამედროვე კორპორაციის 

ფორმირების წინაპირობას წარმოადგენს სააქციო სა-

ზოგადოების ევოლუცია, რომლის განვითრებასთან 

ერთად იხვეწება კონტროლის ორგანიზაციული 

ფორმები. სააქციო საზოგადოების განვითრების ყო-

ველი ეტაპი ხასიათდება მართვის სირთულის ამაღ-

ლებით; შედეგად მცირდება კონტროლის ძველი 

ორგანიზაციული ფორმის საიმედობა, რაც იწვევს 

მისი რეორგანიზაციის აუცილებლობას.  
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Abstract. The article deals with the prerequisites for establishing modern corporations in Georgia and notes 

that this process was led by privatization of state owned properties. As a result of the evolution of the joint stock 

company in our country, the corporation was developed as an organizational form of entrepreneurial activity. In 

addition, the article describes the copyright scheme of organizational forms of control in the conditions of the 

evolution of the joint stock company.  

On the verge of the 20th and 21st centuries, the practice showed the misuse of management and company 

effectiveness indicating the crisis in control and decrease in its reliability. Therefore, there was a necessity for such 

forms of control that would allow risk minimization for management decision making. This caused creation of an 

internal audit service under the control of executive management. Resume:  
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Аннотация. Процесс предпосылки создания современных корпораций в Грузии был обусловлен акцио-

нированием государственной собственности. В результате эволюции акционерного общества в нашей стране 

корпорация стала развиваться как организационная форма предпринимательской деятельности. Кроме того, 

в статье описана авторская схема развития организационных форм контроля в процессе эволюции акционер-

ного общества. 

На грани XX и XXI веков практика продемонстрировала злоупотребление управлением и эффектив-

ностью компании, что свидетельствовало о кризисе контроля и снижении его надёжности. Поэтому воз-

никла необходимость создания таких форм контроля, которые позволили бы минимизировать риски для 

принятия управленческих решений. Это привело к созданию службы внутреннего аудита, подчиненной 

исполнительному руководству.  
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ანოტაცია. საგნობრივი არეს მონაცემთა სპეცია-

ლურ მრავალგანზომილებიან ფორმატში, კერძოდ 

OLAP კუბის ან ჰიპერკუბის განზომილებებში გან-

თავსების დროს მეტად აქტუალურია თვით ამ კუ-

ბის ლოგიკური სტრუქტურის ძირითადი ელემენ-

ტების მოდელირება, რომლის საფუძველზე შესაძ-

ლებელი ხდება მონაცემთა დამუშავების მაღალი 

სიჩქარის, ინფორმაციის მოქნილი მანიპულირებისა 

და სხვადასხვა ასპექტში ეფექტური ანალიზის უზ-

რუნველყოფა. ნაშრომში მოყვანილი კვლევის მიზა-

ნია OLAP კუბებში მონაცემთა ანალიზის პროცესში 

ოპერაციათა გეგმების ანუ შესრულების თანამიმ-

დევრობათა ოპტიმიზაციის ამოცანის გადაწყვეტა 

გამოთვლითი დახარჯების მინიმიზების კრიტე-

რიუმით. აღნიშნულ პრობლემასთან მიმართებით 

მიზანშეწონილად მიჩნეულია გენეტიკური პროგრა-

მირების მეთოდის გამოყენება, რომელიც სწრაფად 

ახდენს ალგებრული გამოსახულების ოპერაციების 

კომბინაციათა ანუ შესრულების თანამიმდევრობა-

თა გადარჩევას და ოპტიმალური გადაწყვეტილების 

პოვნას. სტატიაში განხილულია გენეტიკური პროგ-

რამირების მოდიფიცირებული ვარიანტი, რომელიც 

ეფუძნება ახლებურ მიდგომას ე.წ. „წონითი კოე-

ფიციენტების” გამოყენებით.  



კომპიუტერული მეცნიერება – Computer science – Компьютерные науки 

 

_____________________________________ 
სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ  ISSN 1512-0996 

№1 (511), 2019 50 www.shromebi.gtu.ge 

საკვანძო სიტყვები: გენეტიკური პროგრამი-

რება; მონაცემთა ანალიზი, OLAP კუბი, ოპტიმი-

ზაცია. 

 
 

შესავალი 

მრავალგანზომილებიან მონაცემთა ოპერატიუ-

ლი ანალიტიკური დამუშავების ტექნოლოგია OLAP 

(Online Analytical Processing) ფართოდ გამოიყენება 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. OLAP ტექ-

ნოლოგიის საინფორმაციო სტრუქტურის ორგანი-

ზაციის ძირითადი ცნებები და პრინციპები გან-

საზღვრულია ე. კოდის მიერ [1,2]. ამ ტექნოლოგიის 

საფუძველია საგნობრივი არის მონაცემთა განთავ-

სება სპეციალურ მრავალგანზომილებიან ფორმატში 

– OLAP კუბში ან ჰიპერკუბში. ჰიპერკუბის ლოგი-

კური სტრუქტურის ძირითადი ელემენტებია: გან-

ზომილება, იერარქია და ინდიკატორი ანუ მაჩვენე-

ბელი. საგნობრივი არეს მონაცემთა ასეთი მოდელი 

უზრუნველყოფს მონაცემთა დამუშავების მაღალ 

სიჩქარეს, ინფორმაციის მოქნილ მანიპულირებას 

და ეფექტურ ანალიზს სხვადასხვა ასპექტში.  

 

ძირითადი ნაწილი 

მონაცემთა ანალიზის პროცესში OLAP კუბზე 

სრულდება არაერთი ოპერაცია, როგორიცაა: აგრე-

გაცია, დეტალიზაცია, კვეთა, ამორჩევა, პროექცია და 

ჯვარედინი დეტალიზაცია. OLAP კუბის ფუნქციო-

ნირების თვალსაზრისით ლიტერატურაში განხილუ-

ლია ამ ოპერაციების ფორმალიზებული აღწერა [3].  

აგრეგაცია არის ოპერაცია, რომელიც საშუალებას 

იძლევა გადამოწმდეს დეტალური მონაცემები გან-

ზოგადებული კუბი G-ის ინდიკატორების დაჯგუ-

ფებით i-ს განზომილების იერარქიის მიხედვით. 

აგრეგაციის ოპერატორი Rollup გარდაქმნის საწყის 

კუბ G-ს მცირე განზომილების კუბად G*, სადაც i -ს 

განზომილების იერარქიული დონე საწყის კუბთან 

შედარებით ნაკლებია. შესაძლებელია შემცირდეს 

ინდიკატორები საშუალო მაჩვენებლის გაანგარიშე-

ბით. მაქსიმალური, მინიმალური მაჩვენებლები, ინ-

დიკატორების რაოდენობა და ა.შ. di0 იერარქიის 

ნულოვანი დონე არის იერარქიის განზომილებაში 

აბსტრაქტულ ძირეული კვანძი, როგორც წესი, რო-

მელიც არ შეესაბამება დომენის ნამდვილ ობიექტს. 

განზომილების ყველა ელემენტის აგრეგირებით 

ხდება იერარქიის ნულოვან დონემდე აგრეგაცია.  

განსაზღვრულია აგრეგაციის ოპერატორი Rollup, 

პარამეტრები არის აგრეგაციის ფუნქციის კუბი A და 

განზომილება, რომლის მიხედვითაც საჭიროა საერ-

თო კუბის აგრეგირება: 

Rollup(A,i,G(l1,…,li,…,ln))=G*(l1,…,li-,…,ln), 

სადაც li-=max{0,li -1} 

დეტალიზაცია არის ოპერაცია, რომელიც გან-

კუთვნილია მონაცემების დასამატებლად კუბში. 

ოპერატორი Drilldown გარდაქმნის საწყის კუბ G-ს 

დიდი განზომილების კუბურ G*, რომელშიც i-ური 

განზომილების იერარქიის დონე მეტია საწყის კუბ-

თან შედარებით, i-ური განზომილების მიერ აგე-

ბული კუბური უჯრედები გაფართოებულია იე-

რარქიის ქვედა დონეზე. 

განსაზღვრულია დეტალიზაციის ოპერატორი 

Drilldown, პარამეტრებად აღებულია კუბი და გან-

ზომილება, რომლის მიხედვითაც საჭიროა კუბის 

დეტალიზება: 

Drilldown(I,G(l1,…,li,…,ln))=G*(l1,…,li+,…,ln)  
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სადაც li+=min{li+1,Li} 

კვეთა არის ოპერაცია, რომელიც წყვეტს ფილტ-

რაციის პრობლემას. i განზომილების მიხედვით 

კვეთა ირჩევს კუბის მაჩვენებლებს, რომლებიც შე-

ესაბამება i-ს განზომილების ერთ წევრს dil=dilk. შედე-

გად მიღებული კუბი არის i-ს განზომილების ქვე-

კუბი. შერჩეული განზომილება არ შედის საბოლოო 

კუბში, ამგვარად გაზომვების რაოდენობა მცირ-

დება: |D*|=|D|-1. განსაზღვრულია slice ოპერატორი, 

პარამეტრებად აღებულია კუბი და ელემენტის გან-

ზომილება, რომლითაც ხდება კუბის კვეთა: 

Slice(dilk,G(l1,…,li,…ln))=G*(l1,…,lh), სადაც h=|D*| 

ამორჩევა – ოპერაცია წყვეტს ფილტრაციის 

დავალებას, მაგრამ არ გამორიცხავს გაზომვას სა-

ბოლოო კუბიდან და საშუალებას იძლევა შევზღუ-

დოთ გაზომვის ელემენტების რაოდენობა d*il  dil, 

|d*il|=P. კუბში გაზომვის რაოდენობა არ იცვლება 

ოპერაციის შედეგად. 

განსაზღვრულია ოპერატორი Dice, პარამეტრე-

ბად მიეთითება კუბი და გაზომვის ელემენტების 

ჩამოყალიბებული ქვესიმრავლე, რომლითაც ხდება 

კუბის უჯრედების ამორჩევა. 

Dice(dil*,G(l1,…,li,…,ln))=G *(l1,…,li,…,ln) 

პროექცია არის ოპერაცია, რომელიც განკუთვ-

ნილია განსაზღვრული მონაცემების ამოსარჩევად 

ყველა შესაძლო დასაშვები მაჩვენებლებიდან კუ-

ბის თითოეულ უჯრედში mj={mjt}, j=1..q, t=1…T. mj* 

 mj – ამოსარჩევი მაჩვენებლების ქვესიმრავლიდან 

|mj*|=h. 

განსაზღვრულია პროექტირების ოპერატორი 

Projection, პარამეტრებად მიეთითება კუბი და მაჩ-

ვენებლების ქვესიმრავლე, რომელიც უნდა იყოს 

მოპოვებული კუბის თითოეული უჯრედიდან. 

Projection(m j*,G(l1,…,li,…ln))=G*(l1,…,li,…,ln) 

ჯვარედინი დეტალიზაცია – განკუთვნილია 

კუბში ახალი მაჩვენებლების დასამატებლად. დეტა-

ლიზაციისგან განსხვავებით ჯვარედინი დეტალი-

ზაცია ანალიზისთვის სხვა კუბიდან მონაცემების 

დამატების საშუალებას იძლევა. იმისათვის, რომ G1 

კუბი გავაერთიანოთ G2 კუბთან, მათ უნდა ჰქონ-

დეთ ერთი და იგივე განზომილება და იყვნენ ერთი 

და იმავე მდგომარეობაში. 

განსაზღვრულია Drillacross ოპერატორი, პარა-

მეტრად მიეთითება ორი კუბი, რომლებიც ექვემ-

დებარება. 

Drillacross(G1(l1,…,li,…,ln),G2(l1,…,li,…,ln))=G 

*(l1,…,li,…ln) 

მონაცემთა ანალიზის პროცესში ხდება OLAP 

კუბზე ოპერაციების გარკვეული თანამიმდევრობით 

შესრულება. ამასთან, თითოეული თანამიმდევრობა 

(გეგმა) ხასიათდება გარკვეული გამოთვლითი და-

ნახარჯებით. OLAP ტექნოლოგია არ აწესებს შეზ-

ღუდვებს ოპერაციათა თანამიმდევრობის რიგზე, 

ამდენად, გეგმების რაოდენობა განისაზღვრება ფო-

რმულით: Pn=n!, სადაც n ოპერაციათა რაოდენობაა.  

აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია დავსვათ ოპ-

ტიმიზაციის ამოცანა: განვსაზღვროთ OLAP კუბზე 

ოპერაციების თანამიმდევრობის გეგმა მინიმალუ-

რი გამოთვლითი დანახარჯებით. 

სამეცნიერო-ტექნიკური ლიტერატურის მიმო-

ხილვის შედეგად მივედით დასკვნამდე, რომ ზე-

მოხსენებული განზომილების ამოცანების ოპტიმი-

ზაცია შედარებით კარგად იხსნება ე.წ. გენეტიკური 

პროგრამირების მეთოდით, რომელიც სწრაფად ახ-

დენს რელაციური ალგებრის გამოსახულების ოპე-

რაციების კომბინაციათა ანუ შესრულების თანა-
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მიმდევრობათა გადარჩევას და ოპტიმალური გა-

დაწყვეტილების პოვნას [4]. პრაქტიკულად გენე-

ტიკური პროგრამირება არის გენეტიკური ალგო-

რითმების მოდიფიკაცია, სადაც ამონახსნი არის 

ფიქსირებული სიგრძის სტრიქონები, ხოლო გენე-

ტიკური პროგრამირების ამონახსნი წარმოდგენი-

ლია ხის სახით (სურ. 1).  

 

 

სურ. 1 

 

ხე არის გრაფი, რომლის წვერო დაკავ-

შირებულია მხოლოდ ერთ მომდევნო წვეროსთან. 

ამასთან ძირითადად გამოიყენება იგივე ოპერა-

ტორები, რაც გენეტიკურ ალგორითმებში: სელექ-

ცია, შეჯვარება, მუტაცია [5]. 

ოპტიმიზაციის ამოცანის გადაწყვეტისთვის ნაშ-

რომში შემოთავაზებულია გენეტიკური პროგრა-

მირების მოდიფიცირებული ვარიანტი, რომელიც 

ეფუძნება კვეთის წერტილის ძებნისადმი ახლებურ 

მიდგომას, კერძოდ ე.წ. ”წონითი კოეფიციენტების” 

გამოყენებით [6]. გამოთვლითი ექსპერიმენტის ჩა-

ტარების მიზნით იგება რამდენიმე მოთხოვნის გრა-

ფული მოდელი ანუ მისი ალგებრული გამოსახუ-

ლების ხე. ალგორითმი სრულდება ორ ფაზად: აღ-

მავალი, როდესაც დონეების შესაბამისად, თანა-

მიმდევრულად, თითოეული კვანძისათვის, მისი 

რელაციური ოპერატორის მიხედვით, გამოითვლე-

ბა კორტეჟების რაოდენობა. ცალკეული ოპერაცი-

ული ბლოკებისათვის გამოითვლება წონითი კოეფი-

ციენტები და ფასდება თითოეული ხის ფიტნეს 

ფუნქცია. შემდეგ ხდება მუტაციის ერთი და შეჯ-

ვარების ორი ოპერაცია. გამოიანგარიშება მიღებული 

ხეების ცალკეული კვანძების წონითი კოეფიცი-

ენტები და ფასდება მათი ფიტნეს ფუნქცია (სურ. 2).  

 

 

 

სურ. 2. ალგორითმი წონითი  

კოეფიციენტების გამოყენებით 
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ამ უკანასკნელი ალგორითმის მიხედვით მოხ-

დება პოპულაციიდან ორი ხის ამორჩევა და ყოვე-

ლი ხისათვის ჩანაწერების დალაგება ზრდადობით 

და დალაგება კლებადობით წონის მიხედვით, რის 

შემდეგაც მოხდება კვეთის წერტილის განსაზღვრა. 

ამის შემდეგ შეჯვარება და შედეგები დაემატება 

პოპულაციაში.  

 

 

დასკვნა 

წარმოდგენილია OLAP კუბებზე აქამდე შემუ-

შავებული ძირითადი ანალიტიკური ოპერაციები-

სგან განსხვავებული ახალი მიდგომა, კერძოდ ანა-

ლიტიკური ოპერაციების დამუშავება გენეტიკური 

პროგრამირების მოდიფიცირებული ალგორითმის 

გამოყენებით, რომელიც მოგვცემს ბევრად უკეთეს 

შედეგს ვიდრე კლასიკური ანალიტიკური მეთოდი. 
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Abstract. During the allocation of subject area data in a multidimensional format, particularly in the 

dimensions of the OLAP-cube or the hypercube, the modeling of the basic elements of the logical structure of the 

cube is very actual, which takes place on the basis of available data processing at high speed, flexible data 

manipulation and various aspects of effective analysis. The purpose of the research presented in this paper 

considers the solution of the problems of optimization of operations plans or the sequence of operations in the 

analysis with OLAP-cubes with criterion of minimization of computing expenses. In connection with this 

problem, it’s preferred to use the genetic programming method that quickly solves the combinations of algebraic 

expression operations, or sequences of performances, and finds out the optimal solutions. This article discusses the 

modified version of genetic programming, based on a new approach using "weight coefficients". Resume:  
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Аннотация. Во время размещения данных предметной области в специальный многомерный формат, в 

частности, OLAP-куб или гиперкуб, очень актуальным является моделирование основных элементов в 

логической структуре самого куба, на основе которого становится возможным обеспечение высокой 

скорости обработки данных, гибкого манипулирования информацией и различных аспектов эффективного 

анализа. Цель исследования, представленного в работе, состоит в определении задач оптимизации планов 

операций или последовательности операций при анализе данных в OLAP кубах с критерием минимизации 

вычислительных затрат. В связи с этой проблемой считается целесообразным использование метода гене-

тического программирования, который быстро решает комбинации алгебраических операций над 

изображениями или последовательности операций и находит оптимальное решение. В статье рассмат-

ривается модифицированная версия генетического программирования, основанная на новом подходе с 

использованием «весовых коэффициентов».  

 

Ключевые слова: анализ данных; генетическое программирование OLAP; куб; оптимизация. 

  

განხილვის თარიღი 17.12.2018 

შემოსვლის თარიღი 06.02.2019 
xelmowerilia dasabeWdad 25.03.2018 



კომპიუტერული მეცნიერება – Computer science – Компьютерные науки 

 

_____________________________________ 
სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ  ISSN 1512-0996 

№1 (511), 2019 56 www.shromebi.gtu.ge 

UDC 513.21 uak  

SCOPUS CODE 1706 

 

ცოდნის წარმოდგენა ბიზნესში გადაწყვეტილებათა მიღების სისტემებში  

 

 

რ. ქუთათელაძე ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, საქართველო, 0160, თბილისი, მ. კოსტავას 77 

E-mail: r. kutateladze@gtu.ge 

ა. კობიაშვილი ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, საქართველო, 0160, თბილისი, მ. კოსტავას 77 

E-mail: anakobia@hotmail.com 

 
 

 

რეცენზენტები: 

კ. კამკამიძე, სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის პროფესორი 

E-mail: kkamkamidze@yahoo.com 

ე. ბარათაშვილი, სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფესორი 

E-mail: barata49@mail.ru 

 

 

 

ანოტაცია. საზოგადოდ ბიზნესგარემო რთუ-

ლი და ძნელად ფორმალიზებადია. ამიტომ უკა-

ნასკნელ წლებში უაღრესად აქტუალური გახდა 

ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება ბიზნესში 

არსებული ამოცანების გადასაწყვეტად. ბიზნესი 

მოიცავს ისეთი ტიპის ამოცანებს, რომელთა გა-

დასაწყვეტად საჭიროა ცოდნის ძალიან ფართო 

დიაპაზონი და გამოყენების ყოველ არეს შეიძლე-

ბა ესაჭიროებოდეს ცოდნის წარმოდგენის განსხ-

ვავებული სქემა. ამასთან, ცოდნის თითოეული 

სახეობის დამუშავება მოითხოვს არა მარტო მკაც-

რად ფორმულირებული წესებისა და ფორმულე-

ბის გამოყენებას, არამედ ადამიანის ინტუიციისა 

და ლოგიკური მსჯელობის მექანიზმის გამოყე-

ნებას ბიზნესის მართვისათვის აუცილებელი გა-

დაწყვეტილებების მიღებისათვის. 

აქედან გამომდინარე, ბიზნესის მართვისათვის 

ძალიან მოსახერხებელია ექსპერტული სისტემე-

ბის გამოყენება, რომლებიც ეფუძნება ადამიან-

ექსპერტთან ინტერაქციის შედეგად ბიზნესის ამა 

თუ იმ სფეროში ინვესტირების ოპტიმიზაციის 

ამოცანის გადაჭრას ინვესტიციების ეფექტური გა-

ნაწილების მიზნით. 

სტატიაში განხილულია ცოდნის წარმოდგენის 

რამდენიმე სქემა, რომლებიც გამოიყენება გადა-

წყვეტილებათა მიღების სისტემებში. დამუშავებუ-

ლია ინვესტიციების განაწილების ექსპერტული 
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სისტემის მოდელი. ნაჩვენებია ცოდნის ფორმა-

ლიზებისა და ორგანიზების ხერხები. შეფასებუ-

ლია ცოდნის წარმოდგენის ცალკეული ფორმები.  

 

საკვანძო სიტყვები: ექსპერტული სისტემა; 

ფრეიმი; ცოდნის წარმოდგენა; პროდუქციის წესები. 

 
 

შესავალი 

საზოგადოდ ბიზნესგარემო რთული და ძნე-

ლად ფორმირებადია. ბიზნესში არსებული ამოცა-

ნების გადასაწყვეტად საჭიროა ცოდნის ძალიან 

ფართო დიაპაზონი და გამოყენების ყოველ არეს 

შეიძლება ესაჭიროებოდეს ცოდნის წარმოდგენის 

განსხვავებული სქემა. ბიზნესის თითოეული გარე-

მო იყენებს ცოდნის წარმოდგენის შერეულ სქემებს, 

რომლებშიც შედის პროდუქციის წესები, ლოგიკა, 

მიმართული ქსელები და ფრეიმები.  

  

ძირითადი ნაწილი 

ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებამ შესაძ-

ლებელი გახადა ბიზნესის დაგეგმვის გამარტივება, 

რადგანაც ხელოვნურ ინტელექტს შეუძლია ადამი-

ანური ინტუიციისა და მსჯელობის მექანიზმის გა-

მოყენება გადაწყვეტილებათა მიღებისათვის. 

აქედან გამომდინარე, თანამედროვე პირობებში 

უაღრესად აქტუალურია ბიზნესის ინვესტირების 

ექსპერტული სისტემის დამუშავება, რომელიც ინ-

ვესტირების შესახებ გადაწყვეტილებებს მიიღებს 

ინტერაქტიული მხარდაჭერის საფუძველზე. ინ-

ვესტირების მრჩევლის დანიშნულება იქნება მოცე-

მული მონაცემების საფუძველზე მისცეს რჩევები 

ინდივიდუალურ ინვესტორებს მათი ინვესტიციე-

ის ეფექტურად წარმართვის თვალსაზრისით. ინ-

ვესტიციების განსაზღვრის პროცესი უნდა განვი-

ხილოთ როგორც განუსაზღვრელობის პორობებში 

გადაწყვეტილების მიღების ამოცანა. ის შეიძლება 

დაიყოს ორ ნაწილად: 

a) ინვესტირების დროში განაწილების ანალიზი; 

b) ინვესტირების შერჩევის რეგულირება. 

სამეცნიერო ორიენტაციის მქონე ექსპერტული 

სისტემების უმეტესობასთან შედარებით ბიზნესის 

ექსპერტული სისტემები გაცილებით მეტ ცოდნის 

არეს მოიცავს ანუ ამოცანათა დომენების რაოდენო-

ბა აუცილებლად აღემატება ერთს [1]. უფრო მაღა-

ლი წარმოდგენითი სიმძლავრის საჭიროებას კი 

მივყავართ ცოდნის წარმოდგენის კომბინირების 

ესპერიმენტებამდე [2]. მაგალითად, სისტემა AM-

ში ცოდნის წარმოდგენა ხდება ფრეიმების საშუა-

ლებით, მაგრამ ამავე დროს, პროდუქციული წესე-

ბია გამოყენებული თითოეული სლოტის მიმართ 

ასეთივე წარმოდგენას იყენებს სისტემა CENTAUR. 

სისტემა PMIDSS იყენებს წესებს როგორც ჰორნის 

ქლოზებს, ლოგიკას, მიმართულ ქსელებსა და ფრე-

იმებს. ასეთი შერევით მიიღწევა ექსპერტული 

სისტემების მაღალი მოქნილობა და ეფექტურობა. 

ჩვენ მიერ წარმოდგენილ მოდელში ცოდნის წარ-

მოდგენის სხვადასხვა სქემები შეესაბამება გადაწ-

ყვეტილებათა მიღების პროცესის სხვადასხვა ეტა-

პებს. მაგალითად, ფრეიმები შეიძლება იყოს გამო-

ყენებული კლასიფიკაციისათვის, ხოლო მიმართუ-

ლი ქსელები უფრო შესაფერისია დასაბუთების 

პროცესის ასაგებად. 
 

ცოდნის ბაზის აგების ამოცანა ინვესტირების მე-

ნეჯერისათვის დაიყვანება გარკვეული ინვესტიცი-

ების შეძენა/გაყიდვის შესახებ გადაწყვეტილების 
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მიღებისათვის საჭირო წესებისა და ევრისტიკის 

დადგენაზე. ეს წესები სათანადოდ უნდა იქნეს ორ-

განიზებული და კოდირებული მსჯელობის პროცე-

სის მხარდასაჭერად. ასევე სასურველია გარკვეული 

ექსპერტიზის ჩატარება სისტემის გასავარჯიშებ-

ლად. ამ ექსპერტიზაში უნდა შედიოდეს სუბიექ-

ტური მსჯელობა ეკონომიკური ცვლადების შესახებ 

და ინვესტორისათვის სახიფათო რისკების გათვლა. 

ინვესტირების საშუალებები, რომლებიც შეიძ-

ლება ჩაირთოს სისტემაში, შეიძლება იყოს საფონდო 

ბირჟა, აქციები, ობლიგაციები, უძრავი ქონება ან 

ნაღდი ფულის ეკვივალენტები. თითოეულს ესაჭი-

როება ცოდნის სპეციალიზებული დომენი. ცოდნის 

დომენი შეიძლება გავყოთ ოთხ სხვადასხვა შრედ: 

ზოგადი ეკონომიკა და საბირჟო მარკეტი, ინდუსტ-

რია, კომპანიები და შერჩეული ბირჟები. ცოდნა თი-

თოეულ შრეში შედგება ფაქტებისა და ევრისტი-

კული პროცედურებისაგან და აგრეთვე წესებისაგან. 

ეს ექსპერტიზა გამოიყენება საბირჟო ბაზრის პროგ-

ნოზირებისათვის, მიმდინარე ეკონომიკური სიტუა-

ციის მორგებისათვის სისტემის პროტოტიპული 

სიტუაციებისადმი, დასასრულ, ყველაზე საიმედო 

ბირჟების შერჩევისათვის (იხ. ცხრილი 1). 

 

ცხრილი 1 

ამოცანათა გადაწყვეტის ბიჯებისა და ცოდნის წარმოდგენის (ცწ) შესაბამისობა 

 

დომენი ამოცანის ამოხსნის ფაზა 
ამოცანის 

ბიჯები 
ცწ-ის სქემა 

ინვესტირების დრო 

საბირჟო მარკეტის პროგნოზი და 

მიმდინარე სიტუაციის მორგება 

პროტოტიპებზე 

1 

2 

3 

კითხვითი ქსელები 

ფრეიმები 

პროდუქციის წესები 

ბირჟის შერჩევა კანდი-

დატთა სიიდან 
ბირჟის შერჩევა კანდიდატთა სიიდან 

4 

5 

6 

კითხვითი ქსელები 

ფრეიმები 

პროდუქციის წესები 

პროდუქციული წესები უზრუნველყოფს სრულ კონტროლს მომხმარებლის ინტერაქციასა და მსჯელობაზე 

 

რამდენიმე განსხვავებული მსჯელობის სისტემა 

იყენებს ცოდნას ერთსა და იმავე დომენიდან საინ-

ვესტიციო პრობლემის გადაწყვეტისათვის. ესენია: 

დიალოგის მართვა, კონტროლის სტრუქტურა, მო-

დელის მართვა და მონაცემთა მართვა. დიალოგის 

მართვა (დმ) აამოქმედებს გარკვეულ წესებს სისტე-

მაში და მართავს კითხვებს, რომლებსაც მივყავართ 

დასკვნისაკენ. ეს უზრუნველყოფს მომხმარებლის 

გაგებას, პრაქტიკულობას და მისაღებობას, რადგა-

ნაც მას ემატება ახსნა-განმარტებითი უნარიც მართ-

ვის სტრუქტურასა და ცოდნის ბაზასთან ერთად. 

მართვის სტრუქტურა (მს) შედგება პროცედურები-

საგან, რომელთა მიზანია ამოცანის გადაწყვეტა 

მსჯელობათა ჯაჭვის მეშვეობით. იმის გამო, რომ 

ექსპერტის ცოდნა ცოდნის ბაზაში შეუძლებელია 

გამოყენებულ იქნეს სრული დარწმუნებლობით 

დასკვნების მიღებაში ან მოქმედების კურსის რე-

კომენდაციების მიღებაში. მართვის სტრუქტურა 

ინტერფეისით უნდა იყოს დაკავშირებული მოდე-

ლის მართვასთან (მმ), რომელიც იყენებს ანალი-
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ტიკურ ინსტრუმენტებს შესაძლო გადაწყვეტილე-

ბების გენერირებისათვის მსჯელობის მექანიზმების 

მოთხოვნის შესაბამისად. მონაცემთა მართვა უზ-

რუნველყოფს ექსპერტული სისტემების სხვადასხვა 

ფუნქციის მხარდაჭერას საჭირო მონაცემების 

მიწოდების გზით. 

1-ელ ცხრილში ნაჩვენები ორი ფაზა იყოფა სამ 

ბიჯად:  

ინვესტირების დრო: 

1. ეკონომიკური პირობების განსაზღვრა; 

2. ეკონომიკური პირობების შესაბამისი სცენარე-

ბის შერჩევა; 

3. ინვესტიციის სათანადო თანხების განსაზღვრა. 

ბირჟის შერჩევა: 

1. ინვესტორის საბირჟო პროფილის განსაზღვრა; 

2. შესაბამისი ბირჟების, აქციების და ა. შ. შერჩევა; 

3. ყოველი შერჩეული კატეგორიისათვის საინვეს-

ტიციო თანხის განსაზღვრა. 

სისტემა თავდაპირველად განსაზღვრავს ზოგად 

ტენდენციებს ეკონომიკასა და ბირჟების ბაზარზე 

და აანალიზებს მონაცემებს ბირჟების ბაზარზე 

მომავალი სვლების პროგნოზირების მიზნით. ეს 

ბიჯი იყენებს კითხვით ქსელებს (კქ) დაკვირვებისა-

თვის და მიმართულ ქსელებს ანალიზისათვის. 

ფრეიმების ნაკრები გამოიყენება ნიმუშების შე-

სადარებლად მე-2 ბიჯზე. პროდუქციული წესების 

ნაკრები, წარმოდგენილი როგორც ჰორნის ქლოზე-

ბი, იყენებს მიმართული ქსელის წარმოდგენას და 

ფრეიმებს იმის განსაზღვრისათვის, არის თუ არა 

მოცემული სიტუაცია ხელსაყრელი ინვესტირები-

სათვის (ბიჯი 3). მას შემდეგ, რაც ამოცანის კონ-

ტექსტი განისაზღვრება, სისტემა აამოქმედებს კით-

ხვათა ქსელებს ინვესტორის მიზნების ფორმული-

რებისათვის (ბიჯი 4). მეხუთე ბიჯზე ფრეიმების 

მიმართული ქსელი გამოიყენება სასურველი ბირ-

ჟების ნაკრების შერჩევისათვის. ეს ქსელი ინახება 

ამოცანის სესიის განმავლობაში ახსნა-განმარტების 

მხარდასაჭერად. შერჩეული ბირჟების ნაკრებით 

მართვის მოდელი გამოიყენება ინვესტიციების ოპ-

ტიმალური პორტფოლიოს განსაზღვრისათვის 

(ბიჯი 6). 

ზემოთ აღწერილი მოდელი შესაძლებელია აი-

გოს პროლოგის ენაზე. ამ ენას გააჩნია პირველი რი-

გის ლოგიკისა და ჰორნის ქლოზების ქვესიმრავლე. 

ბრძანებებს პროლოგში აქვს როგორც პროცედურუ-

ლი, ისე დეკლარაციული ინტერპრეტაცია. პროლო-

გის სამი ძირითადი კომპონენტია 1. ტერმები, კონ-

სტანტები, ცვლადები ან სტრუქტურები და გამოი-

ყენება როგორც პრედიკატების არგუმენტები;  

2. პრედიკატები, რომელთა გამოყენება შეიძლება 

არის გარკვეული ურთიერთდაკავშირების დასახე-

ლებისათვის და მტკიცებათა ფორმირებისათვის;  

3. წესები, რომლებიც პროდუქციული წესების 

მსგავსია. ეს კომპონენტები იძლევა შერეული წარ-

მოდგენის სქემის რეალიზაციის საშუალებას, რო-

გორც ქვემოთ იქნება ნაჩვენები. 

პრედიკატის განსაზღვრისათვის შეიძლება სა-

ჭირო იყოს ჰორნის ერთზე მეტი ქლოზის გამოყე-

ნება და შესაბამისი და/ან კავშირების გრაფი იქნება 

აგებული თითოეული ასეთი პრედიკატისათვის. 

პროლოგზე დაფუძნებულ ცოდნის ბაზას აქვს ასე-

თი და/ან კავშირების გრაფების კოლექცია წესებისა 

და მტკიცებულებებისათვის. იმის გამო, რომ ნა-

წარმოები ფაქტები შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს 

მიმართული ქსელის საშუალებით, ცოდნის ბაზას 

შეიძლება ჰქონდეს მიმართული ქსელების კოლექ-
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ცია. ის ასევე შეიძლება შეიცავდეს კლასიფიცირე-

ბულ ინფორმაციას ფრეიმების ფორმაში. მიმართუ-

ლი ქსელები და ფრეიმები ერთიანდება მტკიცებუ-

ლებებად. ცოდნის ბაზის მოდიფიცირება შესაძლე-

ბელია ჰორნის ქლოზების შემოტანით ან წაშლით. 

ამრიგად, ჰორნის ქლოზი ატომარული ელემენტია. 

როგორც მრავალსქემიანი წარმოდგენის მატარე-

ბელი ენა, პროლოგი ხასიათდება რამდენიმე უპი-

რატესობით. პირველი, იმის გამო, რომ ის ლოგი-

კაზე დაფუძნებული სქემაა, ის უზრუნველყოფს 

კარგად გასაგებ ფორმალურ სემანტიკას მსჯელო-

ბის კორექტულობის ვერიფიკაციისათვის. მეორე, 

ის თავიდან გვაცილებს ცოდნის ერთი და იგივე 

ფრაგმენტის მრავალჯერად გამოყენებას პროდუქ-

ციული წესების საშუალებით, რითაც დასკვნების 

მექანიზმი ძლიერდება. მესამე, იმის გამო, რომ მას 

შეუძლია ქსელის წარმოდგენა, ის უზრუნველყოფს 

ცოდნის ორგანიზებას ეფექტურად. მეოთხე, ის 

მხარს უჭერს შაბლონების შედარების უნარს ფრე-

იმების საშუალებით. 

ჩვენ განვსაზღვრავთ “პორტფოლიოს მართვის” 

კონცეფციას, როგორც ნებისმიერ მტკიცებულებას 

იმ არის შესახებ, რომელიც გამოიყენება მსჯელო-

ბის პროცესში. იმისთვის, რომ ავაგოთ ადეკვატუ-

რი ცოდნის ბაზა და უფრო ეფექტიანად მოვახდი-

ნოთ პორტფოლიოს მართვის კონცეფციის მანიპუ-

ლირება, საჭიროა ცოდნის წარმოდგენის კონვენ-

ციების დამუშავება პროლოგის ტერმების, პრედი-

კატებისა და წესების ფორმაში, რაც მნიშვნელო-

ვანია სისტემის მომხმარებლისათვის. განვიხი-

ლოთ რამდენიმე მაგალითი. 

წესი შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს ჰორნის 

ქლოზებში თითოეული ქლოზის წარმოდგენით 

მტკიცებულებებისა და წესების გამოყენებით. პრო-

ლოგის მაგალითს ექნება შემდეგი სახე: 

X: − Y, Z.  თუ Y და Z, მაშინ X. 

X: − Y; Z.  თუ Yან Z, მაშინ X. 

X განისაზღვრება Y-ისა და/ან Z-ის სიდიდით. 

X-სა და Y-ს, ან X-სა და Z-ს შორის შეიძლება 

არსებობდეს კორელაცია. ეს დამოკიდებულებები 

შეიძლება წინასწარ იქნეს განსაზღვრული. პროცე-

დურული ცოდნის განსაზღვრა ხდება წესების მეშ-

ვეობით, რომლებიც მართავს მომხმარებლის ინტე-

რაქციასა და მსჯელობას. პროდუქციული წესები 

უზრუნველყოფს ამოცანის გადაწყვეტის მართვის 

ხარჯების შესრულებას და ასევე მართავს მონა-

ცემთა სტრუქტურებს.  

პორტფოლიოს მართვის კონცეფციის მაგალითი 

ნაჩვენებია მე-2 ცხრილში. 

ცხრილი 2  

პორტფოლიოს მართვის კონცეფციის მაგალითი 
 

კონცეფცია სანიმუშო ცვლადი პროლოგის მტკიცებულება 

ბირჟის ფასი ზრდა, 5 increase (stock – price, s) 

პროცენტის სიდიდე კლება, X daecrease (inter _rate,x) 

 

პირველი მტკიცებულება ზემოთ არის “ბირჟის 

ფასი გაიზარდა 5 პუნქტით”. ბირჟის ფასის სიდი-

დეები იცვლება შესაბამისად. კონცეფციები წარ-

მოდგენილია როგორც ტერმები. პროლოგის მტკი-
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ცებულებები მსგავსია პრედიკატების აღრიცხვის 

ფორმულებისა. 

მიმართული ქსელი შედგება კვანძებისა და მათ 

შორის მაკავშირებელი ხაზებისაგან. თითოეული 

კვანძი აღნიშნავს პორტფოლიოს მართვის კონ-

ცეფციას. მიმართული კავშირი ნიშნავს, რომ კონ-

ცეფციას პირველ კვანძში მივყავართ მეორე კონ-

ცეფციისადმი მეორე კვანძში. ასე, რომ შემდეგი 

ქსელი (რომელსაც უწოდებენ s-p ქსელს) 

A → B … Y→ Z 

A,B,Y,Z : კვანძები ქსელში 

შეიძლება წარმოდგენილი იყოს პროლოგში შემ-

დეგნაირად: 

 network (s -p - net, A, B). 

 network (s - p - net, B, C). 

 … 

network (s - p - net, Y, Z). 

is- network (s - p - net). 

პრედიკატი network ასახავს პორტფოლიოს 

მართვის კონცეფციებს კვანძებში. პირველი არგუ-

მენტი აღნიშნავს სპეციფიკური მიმართული ქსე-

ლის სახელს; მოცემულ შემთხვევაში ესაა ბირჟის 

ფასის განმსაზღვრელი ქსელი. დანარჩენი ორი არ-

გუმენტი network-ში არის მიზეზ-შედეგობრივი 

კავშირებით დაკავშირებული კვანძები, მაგალი-

თად, პროცენტის სიდიდის კლება იწვევს ბირჟის 

ფასის ზრდას. ინტერაქტიული დიალოგი მომხმა-

რებელსა და ქსელს შორის იწყება სწორედ ამ ქსე-

ლისადმი მიმართვით. კვანძების სისტემის ამოქმე-

დება ქსელში ხდება ისეთი ტიპის შეკითხვებზე 

საპასუხოდ, როგორიცაა „Are higher interest rates 

predicted?“ (არის ნაწინასწარმეტყველები უფრო მა-

ღალი საპროცენტო განაკვეთები?). მიზეს-შედეგობ-

რივი მსჯელობა იწყება ამ კვანძებიდან და აღწევს 

შუალედურ და/ან საბოლოო კვანძს, რომელიც 

შეიცავს პროგნოზირებულ შედეგს, მაგალითად, 

ბირჟის ფასების პროგნოზირებად ცვლილებებს. 

ფრეიმები მოცემულ სისტემაში გამოყენებულია 

სტერეოტიპური სიტუაციების წარმოსადგენად. 

შემდეგი მაგალითი არის ფრეიმის სასურველი 

დროის დასადგენად საინვესტიციო საშუალებები-

სათვის. ფრეიმი შედგება სლოტებისაგან ცვლადე-

ბისა და მათი სიდიდეებისათვის. ვთქვათ, მოცემუ-

ლია ფრეიმი cs – 1, 

 

X1 A 

X2 B 

  

… … 

 

Xj Q 

 

პროლოგში ამ ფრეიმის წარმოდგენა ნაჩვენებია 

ქვემოთ: 

 frame (cs – 1, X1, A). 

 frame (cs – 1, X2, B). 

 … 

 frame (cs – 1, Xj, Q). 

 is-frame (cs – 1). 

პირველი არგუმენტი, cs – 1,აღნიშნავს ფრეიმის 

სახელს. მოცემულ შემთხვევაში ფრეიმი არის ბირ-

ჟის ბაზრის ციკლის პირველი ფაზა. მეორე არგუ-

მენტი უზრუნველყოფს სახელებს სლოტებისთვის. 

აქX1, X2, … Xj (სლოტები) არის პორტფოლიოს მართ-

ვის კონცეფციები, რომლებიც მნიშვნელოვანია ციკ-

ლის სხვადასხვა ფაზის ამოსაცნობად. მესამე არგუ-

მენტია სლოტის სიდიდეები, რომლებიც განი-
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საზღვრება მომხმარებელთან ინტერაქციის შედე-

გად. არამკაფიო სიმრავლეების გამოყენებით ხდება 

ისეთი ფრეიმის შერჩევა, რომელიც საუკეთესოდ 

მოერგება პროგნოზირებად ეკონომიკურ პირობებს.  

კითხვითი ქსელები (კქ) შედგება ერთმანეთთან 

დაუკავშირებელი ქვექსელების ნაკრებისაგან, სა-

დაც კვანძი არის შეკითხვა მომხმარებლისადმი და 

რკალი შეიცავს მომხმარებლის პასუხს, რომელიც 

იწვევს სხვა შეკითხვის გენერირებას და ა. შ. 

ამრიგად, კქ არის მიღებულ პასუხებზე დამოკიდე-

ბულებით საპასუხო მოქმედებების აგების მექა-

ნიზმი. მაგალითად, ეკონომიკური პირობის ანა-

ლიზის შედეგად სისტემა პირველ რიგში ააქტიუ-

რებს ეკონომიკური ანალიზის კქ-ს. ამან, თავის 

მხრივ, შეიძლება მოახდინოს პორტფოლიოს მართ-

ვის კვანძის ინიციალიზაცია, რაც აამოქმედებს მი-

ზეზ-შედეგობრივი მსჯელობის მექანიზმს და მოხ-

დება სიტუაციის ანალიზი. 

  

დასკვნა 

ნაშრომში მცდელობაა ცოდნის დიდი მოცულო-

ბის ფორმალიზებისა და ორგანიზების ცოდნის 

წარმოდგენის შერეული სქემის გამოყენებით პრო-

ლოგის ენაზე. ასეთი შერეული სქემები შესაძლე-

ბელია გამოყენებული იყოს სხვადასხვა გამოყე-

ნებით არეში. მიმართული ქსელების საშუალებით 

ცოდნის წარმოდგენა ფრეიმებთან ერთად ეფექ-

ტურია პროგნოზირებისა და კლასიფიკაციის გამა-

რტივებისათვის. ცოდნის წარმოდგენის ეს ფორ-

მები ასევე მნიშვნელოვანია დიდი ცოდნის არჩევა-

ნის გასაკეთებლად.  
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Abstract. In general, the business environment is difficult and hard to formalize. Therefore, nowadays it has 

become increasingly actual to use artificial intelligence in solving tasks in business. Business involves tasks that 

require a wide range of knowledge and every area of use may require a different scheme of knowledge generation. 

Furthermore, the processing of each type of knowledge requires not only the strictly formulated rules and 

formulas, but also the intuition and logical reasoning mechanism for making decisions necessary for business 

management. 

Hence, it is very convenient for business management to use the expert systems that are based on human-expert 

interaction to solve the problem of optimization of investment in a certain area of business in order to effectively 

invest. 

The article discusses some schemes of knowledge representation in which decision making systems are used. A 

model of the expert system of investment distribution is developed. The ways of knowledge formalizing and 

organizing are shown. Different forms of knowledge representation are estimated. Resume:  

 
Key words: Expert system; frame; knowledge representation; production rules. 
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Аннотация. В общем бизнес-среда сложна и трудно-формализируема. Поэтому в последние годы 

искусственный интеллект становится очень актуальным для решения задач в бизнесе. Бизнес включает в 

себя ряд задач, которые требуют широкого спектра знаний, и каждая область применения может 

потребовать различные схемы знаний. Кроме того, обработка каждого типа знаний требует применения не 

только строго сформулированных правил и формул, но также интуитивного и логического механизма 

принятия решений человеком, необходимых для управления бизнесом. 

Следовательно, для управления бизнесом очень удобно использовать экспертные системы, основанные 

на взаимодействии человека-эксперта и системы, для решения задачи оптимизации инвестиций в 

определенную область бизнеса с целью эффективного инвестирования. 

В статье рассматриваются несколько схем представления знаний, которые применяются в системах 

принятия решений. Разработана модель экспертной системы распределения инвестиций. Показаны способы 

формализации и организации знаний. Оценены различные формы представления знаний. 

 

Ключевые слова: правила продукций; представление знаний; фреймы; экспертная система.  
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ანოტაცია. ოპერატიული მეხსიერების მართვის 

პროცესების ვიზუალიზების ალგორითმები ახდე-

ნენ ოპერატიული მეხსირების განაწილების სამივე 

სტრატეგიის რეალიზებას: “პირველი შესაფერისი”, 

“ყველაზე შესაფერისი” და “ნაკლებად შესაფერისი”. 

თითოეული სტრატეგიის რელიზებისთვის ალგო-

რითმები შემუშავებულია როგორც თანაბარი პრიო-

რიტეტის, ისე არათანაბარი პრიორიტეტის მქონე 

პროცესებისთვის. შემუშავებული ალგორითმები 

შესაძლებელს ხდის ოპერატიული მეხსიერების 

მეზობელი და არამეზობელი უბნების გაერთია-

ნების პროცესის, მეხსიერების საწყისი და საბოლოო 

უბნების მისამართების ცვლილების პროცესის, აგ-

რეთვე პროგრამების მიერ დაკავებული ოპერა-

ტიული მეხსიერების უბნების ზომების ცვლილების 

პროცესების მართვას. მოყვანილი ალგორითმების 

საფუძველზე აგებულია შესაბამისი პროგრამული 

საწვრთნელი, რომელიც იძლევა ოპერატიული მეხ-

სიერების განაწილების სამივე სტრატეგიის რეალი-

ზების შესაძლებლობას. 

 



კომპიუტერული მეცნიერება – Computer science – Компьютерные науки 

 

_____________________________________ 
სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ  ISSN 1512-0996 

№1 (511), 2019 66 www.shromebi.gtu.ge 

საკვანძო სიტყვები: ოპერატიული მეხსიერე-

ბა, ვიზუალიზება, პროცესი, ალგორითმი. 

 

 

შესავალი 

ოპერაციული სისტემების შესწავლისას ერთ-ერ-

თი პრობლემაა ის, რომ მათი მუშაობის დროს მიმ-

დინარე პროცესები ადამიანის თვალისთვის უხი-

ლავია [1-5]. გარდა ამისა, ამ პროცესებს შემთხვევი-

თი ხასიათი აქვს. ამიტომ, აქტუალურია ოპერაციუ-

ლი სისტემის მუშაობის დროს კომპიუტერში მიმ-

დინარე პროცესების ვიზუალიზება. აქედან გამომ-

დინარე, საჭიროა სათანადო მიდგომებისა და მოდე-

ლების შემუშავება და სასწავლო პროცესის დახვეწა.  

ძირითადი ნაწილი 

იმისათვის, რომ მოვახდინოთ ოპერატიული მეხ-

სიერების მართვის მოდელირება უნდა გავაკეთოთ 

შემდეგი დაშვებები [6-10]:  

1. ვიცით სისტემაში თითოეული პროცესის 

შემოსვლის დრო.  

2. ვიცით თითოეული პროცესი როდის და რა 

ზომის მეხსიერებას მოითხოვს.  

3. ვიცით ოპერაციული სისტემის მიერ პროცე-

სისათვის გამოყოფილი მეხსიერების ზომა.  

ამ დაშვებების გათვალისწინებით მომლოდინე 

პროცესები შეგვიძლია წარმოვადგინოთ შემდეგი 

მიმდევრობის სახით: 

 

 

P1(tლ1, tა1, z1) P2(tლ2, tა2, z2) P3(tლ3, tა3, z3) ... Pi(tლi, tაi, zi) * 

 

პროცესი წარმოვადგინოთ ობიექტის სახით. მას 

აქვს შემდეგი მახასიათებლები: ლოდინის დრო, აქ-

ტიურობის დრო, მოთხოვნილი მეხსიერების ზომა 

და პრიორიტეტი. როგორც ვხედავთ, მიმდევრობის 

პირველი ელემენტი შეიცავს ინფორმაციას პირვე-

ლი პროცესის შესახებ, მეორე ელემენტი – მეორე 

პროცესის შესახებ და ა.შ. მიმდევრობის პირველ 

ელემენტში მოთავსებულია Pi(tლi, tაi, zi). აქ Pi არის i-

ური პროცესის იდენტიფიკატორი. tლi არის Pi 

პროცესის ლოდინის დრო. tაi არის ის დრო, რომ-

ლის განმავლობაშიც Pi პროცესი იკავებს ოპერა-

ტიული მეხსიერების zi ზომის უბანს. განვიხილოთ 

მაგალითი. დავუშვათ გვაქვს პროცესების შემდეგი 

მიმდევრობა:  

 

P1(0,3,100) P2(0,1,250) P3(2,5,230) P4(1,2,110) P5(0,1,180) * 

 

მიმდევრობის პირველ ელემენტში მოთავსებუ-

ლია “P1(0,3,100)”. ეს იმას ნიშნავს, რომ P1 პროცესი 

დროის 3 ერთეულის განმავლობაში ითხოვს მეხ-

სიერების 100 ერთეულს და იღებს მას თუ არსებობს 

მეხსიერების შესაბამისი ზომის უბანი. 100 ერთეუ-

ლი შეიძლება იყოს 100 კილობაიტი ან 100 მეგა-

ბაიტი და ა. შ. P1 პროცესი მზა პროცესების რიგში 

დაუყოვნებლივ დგება, რადგან მისი ლოდინის 

დრო 0-ის ტოლია. სისტემაში დაუყოვნებლივ შემო-

დის, აგრეთვე, P2 პროცესი, რომელიც დროის 1 ერ-

თეულის განმავლობაში ითხოვს მეხსიერების 250 

ერთეულს. P2 პროცესი იღებს მას თუ არსებობს ამ 

ზომის უბანი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, პროცესი 

ელოდება მეხსიერების საჭირო ზომის უბნის გათა-



კომპიუტერული მეცნიერება – Computer science – Компьютерные науки 

 

_____________________________________ 
ISSN 1512-0996  სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ 

www.shromebi.gtu.ge 67  №1 (511), 2019 

ვისუფლებას. დროის 2 ერთეულის გავლის შემდეგ 

სისტემაში P3 პროცესი შემოდის. დროის კიდევ 1 

ერთეულის გავლის შემდეგ სისტემაში P4 პროცესი 

შემოდის. P4 პროცესთან ერთად სისტემაში შემო-

დის, აგრეთვე, P5 პროცესი, რადგან მისი ლოდინის 

დრო 0-ის ტოლია. როგორც კი ამოიწურება P1 პრო-

ცესისათვის გამოყოფილი დროის 3 ერთეული, ის 

ათავისუფლებს მის მიერ დაკავებული მეხსიერების 

100 ერთეულს და გადის სისტემიდან.  

პროცესის შესრულების ასეთი სახით წარმოდგე-

ნა შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც პროცესის შეს-

რულებისა და მისთვის მეხსიერების საჭირო ზომის 

უბნის გამოყოფის გამარტივებული იმიტაციური 

მოდელი. იგი საშუალებას გვაძლევს შევიმუშაოთ 

პროცესისათვის მეხსიერების საჭირო ზომის უბნის 

გამოყოფის ვიზუალიზების ალგორითმები.  

მოყვანილი მოდელის საფუძველზე შემუშავებუ-

ლია პროცესებს შორის რესურსების განაწილების 

ალგორითმები იმ შემთხვევებისათვის, როცა პრო-

ცესებს აქვთ თანაბარი და არათანაბარი პრიორიტე-

ტები. ორივე შემთხვევისათვის შემუშავებულია ალ-

გორითმების სიმრავლე:  

L = { L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 }. 

აქ L1 არის პროცესის შესრულების ალგორითმი 

მომლოდინე პროცესების რიგში შემოსვლის მომენ-

ტიდან შესრულების დამთავრებამდე, L2 არის პრო-

ცესისთვის მეხსიერების გამოყოფის ალგორითმი 

“პირველი შესაფერისი” დისციპლინის მიხედვით, 

L3 არის პროცესისთვის მეხსიერების გამოყოფის 

ალგორითმი “ყველაზე შესაფერისი” დისციპლინის 

მიხედვით, L4 არის პროცესისთვის მეხსიერების გა-

მოყოფის ალგორითმი “ნაკლებად შესაფერისი” 

დისციპლინის მიხედვით, L5 არის პროცესის მიერ 

მეხსიერების გათავისუფლების ალგორითმი, L6 

არის მეხსიერების ორი თავისუფალი მეზობელი 

უბნის გაერთიანების ალგორითმი, L7 არის მეხსიე-

რების არამეზობელი თავისუფალი უბნების გაერ-

თიანების ალგორითმი.  

დავუშვათ, პროცესებს თანაბარი პრიორიტეტე-

ბი აქვს: П1 > П2 > … > Пl. 

შესაბამისად, მზა პროცესების სიაში შემოსული 

რიგში დგება FIFO დისციპლინის მიხედვით. ჯერ 

განვიხილოთ პროცესისთვის “პირველი შესაფე-

რისი” დისციპლინის მიხედვით მეხსიერების გამო-

ყოფის L2 ალგორითმი. ის შემდეგი ბიჯებისაგან 

შედგება:  

1. შესრულდება მეხსიერების თავისუფალი 

უბნების დახარისხება Fს საწყისი მისამართების 

ზრდადობის მიხედვით. 

2. Pi პროცესის ზომა zi შედარდება თავისუ-

ფალი უბნების ზომების სიმრავლის – { F1, F2, F3, ... , 

Fj } თითოეულ ელემენტს.  

3. სიმრავლიდან გამოეყოფა პირველივე მისა-

ღები – Fm, რომლის ზომა Pi პროცესის ზომაზე მე-

ტია ან ტოლი, F1 ≥ zi.  

4. Pi პროცესს გამოეყოფა F1 ზომის უბანი, რომ-

ლის საწყისი მისამართია Aსi= Fს1, ბოლო მისამართი 

კი - Aბi= Aსi+ zi-1.  

5. შეიცვლება დარჩენილი თავისუფალი მეხსიე-

რების ზომა – Fk = Fk- zi. მისი საწყისი მისამართი 

იქნება Fს1= Aბi+1, ბოლო მისამართი Fბ1 – კი იგივე 

დარჩება.  

განვიხილოთ პროცესისთვის "ყველაზე შესაფე-

რისი" დისციპლინის მიხედვით მეხსიერების გა-

მოყოფის L3 ალგორითმი. მისი ბიჯებია:  

1. სრულდება მეხსიერების თავისუფალი უბნე-

ბის დახარისხება Fს საწყისი მისამართების ზრდა-

დობის მიხედვით.  
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2. გამოითვლება სხვაობები თითოეული თავი-

სუფალი უბნის ზომასა და მოცემული პროცესის 

ზომას შორის, Dk = Fk - zi. მიიღება სხვაობების სიმ-

რავლე: { D1, D2, D3, ... , Dj }.  

3. Pi პროცესს გამოეყოფა მინიმალური ზომის 

უბანი: Fmink = min{D1,D2,D3,...,Dj }.  

4. Pi პროცესს გამოეყოფა Fk ზომის უბანი, რომ-

ლის საწყისი მისამართიაAსi= Fსk, ბოლო მისამართი 

კი – Aბi = Aსi + zi - 1.  

5. შეიცვლება დარჩენილი თავისუფალი მეხსი-

ერების ზომა – Fk = Fk- zi. მისი საწყისი მისამართი 

იქნება Fსk = Aბi + 1, ბოლო მისამართი Fბk – ki იგივე 

დარჩება.  

განვიხილოთ პროცესისთვის "ნაკლებად შესა-

ფერისი" დისციპლინის მიხედვით მეხსიერების 

გამოყოფის L4 ალგორითმი. მისი ბიჯებია:  

1. სრულდება მეხსიერების თავისუფალი უბნე-

ბის დახარისხება Fs საწყისი მისამართების ზრდა-

დობის მიხედვით.  

2. გამოითვლება სხვაობები თითოეული თავი-

სუფალი უბნის ზომასა და მოცემული პროცესის 

ზომას შორის, Dk = Fk - zi. მიიღება სხვაობების სიმ-

რავლე { D1, D2, D3, ... , Dj }.  

3. Pi პროცესს გამოეყოფა მაქსიმალური ზომის 

უბანი:  

Fmax k = max { D1, D2, D3, ... , Dj }.  

4. Pi პროცესს გამოეყოფა Fk ზომის უბანი, 

რომლის საწყისი მისამართია Aსi = Fსk, ბოლო მისა-

მართი კი – Aბi = Aსi + zi - 1.  

5. შეიცვლება დარჩენილი თავისუფალი მეხსი-

ერების ზომა – Fk = Fk - zi. მისი საწყისი მისამართი 

იქნება Fსk = Aბi + 1, ბოლო მისამართი Fბk  – კი იგივე 

დარჩება.  

განვიხილოთ პროცესის მიერ მეხსიერების გა-

თავისუფლების L5 ალგორითმი. ის შემდეგი ბი-

ჯებისაგან შედგება:  

1. თავისუფალი უბნების ზომების F სიმრავ-

ლეს დაემატება ახალი უბანი, რომლის ზომაა Pi 

პროცესის ზომა zi და საწყისი და ბოლო მისა-

მართებია Aსi და Aბi, Fსk= Aსi და Fბk = Aბi, Fk= zi.  

2. მოწმდება, მეხსიერების უბნის გათავისუფ-

ლების შედეგად, ორი მეზობელი უბანი განლაგდა 

ერთმანეთის მეზობლად თუ არა. 

3. თუ მეხსიერების ორი თავისუფალი უბანი 

ერთმანეთის მეზობლად აღმოჩნდა, მაშინ მუშაო-

ბას იწყებს L6 ალგორითმი.  

განვიხილოთ ორი თავისუფალი მეზობელი უბ-

ნის გაერთიანების L6 ალგორითმი. ის შემდეგი 

ბიჯებისაგან შედგება: 

1. პირველი თავისუფალი უბნის ბოლო მისა-

მართი შედარდება მეორე თავისუფალი უბნის საწ-

ყის მისამართს. თუ უკანასკნელი მისამართი პირ-

ველზე 1-ით მეტია, მაშინ ეს ორი თავისუფალი 

უბანი ერთმანეთის მეზობლად მდებარეობს – Fks = 

= Fk-1b + 1.  

2. სრულდება მათი გაერთიანება ანუ მისამარ-

თების გადაწყობა. კერძოდ, პირველი მეზობელი 

უბნის საწყისი მისამართი იგივე რჩება, ხოლო 

მეორე უბნის ბოლო მისამართი გახდება პირველი 

უბნის ბოლო მისამართი, Fk-1ს = Fkბ.  

„განვიხილოთ მეხსიერების არამეზობელი თა-

ვისუფალი უბნების გაერთიანების L7 ალგორითმი. 

ის შემდეგი ბიჯებისაგან შედგება:  

1. მეხსიერების პირველი თავისუფალი უბნის 

საწყისი მისამართი შედარდება თითოეული პრო-

ცესის მიერ დაკავებული მეხსიერების უბნის საწ-

ყის მისამართებს. ამოირჩევა ის უბანი, რომლის 
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მისამართი ყველაზე ახლოსაა პირველი თავისუ-

ფალი უბნის საწყისი მისამართთან. ამასთან, თავი-

სუფალი უბნის საწყისი მისამართი უნდა იყოს 

ნაკლები პროცესის მიერ დაკავებული უბნის საწ-

ყის მისამართზე, Aსi > Aსk.  

2. მეხსიერების ეს ორი უბანი ადგილებს ცვლის, 

ეს ხორციელდება მათი საწყისი და ბოლო მისა-

მართების ცვლილებით: 

Aსi = Fსk, Aბi = Aსi + zi - 1, Fსk = Aბi + 1, Fბk = Fსk + Fk -1. 

3. ეს პროცესი მეორდება მანამ, სანამ ერთმა-

ნეთის მეზობლად არ აღმოჩნდება ორი თავისუფა-

ლი უბანი. ამ შემთხვევაში მუშაობას იწყებს ორი მე-

ზობელი თავისუფალი უბნის გაერთიანების L6 

ალგორითმი.  

4. აღნიშნული სამი ეტაპი მეორდება მანამ, სანამ 

თავისუფალი არ დარჩება მეხსიერების ერთი უბანი, 

რომელიც მეხსიერების ზედა მისამართებს იკავებს.  

განვიხილოთ L1 ალგორითმი. ის შემდეგი ბიჯე-

ბისაგან შედგება: 

1. მომლოდინე პროცესების რიგიდან შესრულ-

დება Pi პროცესი შესაბამისი ელემენტების წაკითხ-

ვა. თუ მისი ლოდინის დრო ნულის ტოლია, tლi = 0, 

მაშინ ის დგება მზა პროცესების სიაში. თუ tლi ≠ 0, 

მაშინ ის რჩება მომლოდინე პროცესების რიგში 

ლოდინის დროის განულებამდე. 

2. მოწმდება მიმდევრობის უკანასკნელი ელე-

მენტი არის თუ არა "*". თუ არის, ეს იმას ნიშნავს, 

რომ მომლოდინე პროცესები აღარ გვაქვს. წინააღმ-

დეგ შემთხვევაში, გადავდივართ მე-3 ბიჯზე. 

3. Pi პროცესი დგება მზა პროცესების სიის 

ბოლოში.  

4. ზემოთ მოყვანილი ყველა ნაბიჯი მეორდება 

თითოეული პროცესისათვის. შედეგად, შეივსება 

მზა პროცესების სია.  

5. თუ Pi  პროცესი პირველია მომლოდინე პრო-

ცესების სიაში და ოპერაციულ სისტემას აქვს საკმა-

რისი ზომის მეხსიერება მისთვის გამოსაყოფად 

ანუ Fk ≥ zi, მაშინ მას გამოეყოფა zi ზომის უბანი 

მეხსიერებაში. 

6. ამ მომენტში მუშაობას იწყებს პროცესისთვის 

მეხსიერების გამოყოფის L2, L3 ან L4 ალგორითმი.  

7. მე-5 და მე-6 ნაბიჯი მეორდება თითოეული 

პროცესისათვის. შედეგად, შეივსება პროცესებისთ-

ვის გამოყოფილი მეხსიერების უბანი.  

8. ამის შემდეგ, იწყება დროის ათვლა. თითოეუ-

ლი პროცესის აქტიურობის დროს tაi ერთდრო-

ულად აკლდება დროის ერთი ერთეული მანამ, 

სანამ რომელიმე მათგანის აქტიურობის დრო არ 

განულდება, tაi = 0.  

9. თუ tაi = 0, მაშინ Pi ათავისუფლებს მეხსიე-

რების დაკავებულ უბანს და გადის სისტემიდან.  

10. მუშაობას იწყებს პროცესის მიერ მეხსიერე-

ბის გათავისუფლების L5 ალგორითმი. 

11. მოწმდება მეხსიერებაში არის თუ არა თა-

ვისუფალი მეზობელი უბნები. თუ არის მაშინ 

მუშაობას იწყებს ორი თავისუფალი მეზობელი 

უბნების გაერთიანების L6 ალგორითმი.  

12. მოწმდება მზა პროცესების სია. თუ მასში 

არის პროცესი, მაშინ მოწმდება მეხსიერებაში არის 

თუ არა თავისუფალი ზომის უბანი მის მოსათა-

ვსებლად. თუ არის, მაშინ პროცესი მოთავსთდება 

მეხსიერებაში. თუ არ არის, მაშინ სრულდება სრუ-

ლდება მეხსიერების თავისუფალი არამეზობელი 

უბნების გაერთიანება ანუ მუშაობას იწყებს L7 

ალგორითმი. თუ მაინც არ აღმოჩნდა თავისუფალი 

მეხსიერების საკმარისი ზომის უბანი, მაშინ პრო-

ცესი რჩება მზა პროცესების სიაში.  
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13. თუ მეხსიერებაში არის ერთი პროცესი 

მაინც, მაშინ გადავდივართ მე-8 ბიჯზე. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში ალგორითმი მუშაობას ამთავრებს.  

რაც შეეხება მეხსიერების მართვის ალგორითმს 

არათანაბარი პრიორიტეტის მქონე პროცესებისათ-

ვის, ამ შემთხვევაში П1 > П2 > … > Пl. შესაბამისად, 

მზა პროცესების სიაში შემოსული პროცესები 

რიგში პრიორიტეტის მიხედვით დგება. ზემოთ 

მოყვანილი ალგორითმები ძალაშია არათანაბარი 

პრიორიტეტების შემთხვევაშიც. 

შემოთავაზებული ვიზუალიზების მოდელისა 

და წარმოდგენილი ალგორითმების საფუძველზე 

რეალიზებულია შესაბამისი პროგრამული საწვრთ-

ნელი და შესაბამისი გრაფიკული ინტერფეისი. 

  

დასკვნა 

ამრიგად, სტატიაში შემოთავაზებულია ოპერა-

ტიული მეხსიერების მართვის პროცესების ვიზუა-

ლიზების ალგორითმები, რომელთა გამოყენებით 

შესაძლებელია ოპერატიული მეხსირების განაწი-

ლების სტრატეგიების მოდელირება: “პირველი 

შესაფერისი”, “ყველაზე შესაფერისი” და “ნაკლე-

ბად შესაფერისი”. თითოეული მათგანისთვის ალ-

გორითმები შემუშავებულია როგორც თანაბარი 

პრიორიტეტის, ისე არათანაბარი პრიორიტეტის 

მქონე პროცესებისთვის. მოყვანილი ალგორითმე-

ბის საფუძველზე აგებულია შესაბამისი პროგ-

რამული საწვრთნელი, რომელიც იძლევა ოპერა-

ტიული მეხსიერების განაწილების პროცესების 

ეფექტურად სწავლების შესაძლებლობას.  
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Abstract. The article offers new approach to questions of visualization of RAM memory management. It is 

offered corresponding model which is based on three assumptions: 1. It is known the receipt time in system of each 

process; 2. The size of memory requested by the process and inquiry time is known; 3. The size of memory 

allocated to process by operative system is known. The corresponding algorithms of the visualization principles of 

RAM memory management for the processes with equal and unequal priorities are offered. In particular, the set of 

algorithms are developed for the realization of principles of allocation of memory: "the first suitable", "the most 

suitable" and "the less suitable".  Resume:  
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Аннотация. Интересен предлагаемый новый подход к вопросам визуализации управляющей опера-

тивной памяти. Предлагается соответствующая модель, основанная на трех предположениях: 1. известно 

время поступления в систему каждого процесса; 2. известен размер памяти, запрашиваемый процессом и 

время запроса; 3. Известен размер памяти, выделяемой процессу оперативной системой. Предложены соот-

ветствующие алгоритмы принципов визуализации управляющей оперативной памяти для процессов, 

имеющих равные и неравные приоритеты. В частности, разработан ряд алгоритмов для реализации 

принципов выделения памяти: «первый подходящий», «наиболее подходящий» и «менее подходящий».  
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ვის გადასაცემი რესურსების მაქსიმალური რაოდე-

ნობის, რესურსების გამოყენების დროის, პროცესე-

ბის პრიორიტეტების ცვლილების შესაძლებლობას. 

მოყვანილი ალგორითმების საფუძველზე აგებუ-

ლია შესაბამისი პროგრამული საწვრთნელი. ის იძ-

ლევა “ბანკირის ალგორითმის” საფუძველზე ოპე-

რაციული სისტემის რესურსების განაწილების 

პროცესების ვიზუალიზების შესაძლებლობას. ასე-

თი მიდგომა სტუდენტს გაუადვილებს ადამიანის 

თვალისთვის უხილავი ოპერაციული სისტემის 

რესურსების განაწილების პროცესების შესწავლას.  

 

საკვანძო სიტყვები: ბანკირის ალგორითმი; 

ვიზუალიზება; პროცესი; რესურსი.  
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შესავალი 

ოპერაციული სისტემების ფუნქციებისა და მუ-

შაობის პრინციპების საფუძვლიანად შესწავლა სა-

ჭიროებს მისი ფუნქციონირების დროს არსებული 

პროცესების ვიზუალიზებას. სირთულე იმაში 

მდგომარეობს, რომ კომპიუტერში მიმდინარე პრო-

ცესების უმრავლესობა შემთხვევითი ბუნებისა ანუ 

წინასწარ უცნობია ოპერაციულ სისტემაში მათი 

შემოსვლის დრო, მუშაობის ხანგრძლივობა, მოთ-

ხოვნილი რესურსების რაოდენობა და ა.შ. აქედან 

გამომდინარე, საჭიროა შესაბამისი მიდგომებისა 

და მოდელების შემუშავება.  

  

ძირითადი ნაწილი 

იმისათვის, რომ მოვახდინოთ ოპერაციული 

სისტემის რესურსების განაწილების მოდელირება 

პროცესი უნდა წარმოვადგინოთ ობიექტის სახით 

და გავაკეთოთ სამი დაშვება:  

1. ვიცით პროცესი დროის თითოეულ მომენტში 

რამდენ რესურსს იკავებს.  

2. ვიცით პროცესი როდის და რამდენ რესურსს 

მოითხოვს.  

3. ვიცით რესურსების მაქსიმალური რაოდე-

ნობა, რომელსაც პროცესი მოითხოვს. 

ამ სამი დაშვების გათვალისწინებით პროცესის 

შესრულება და რესურსების მოთხოვნები შეგვიძლია 

წარმოვადგინოთ შემდეგი მიმდევრობის სახით: 

 

 

ti1,ri1 ti2,ri2 ti3,ri3 ti4,ri4 . . . tii,rii * 

 

მიმდევრობის პირველ ელემენტში მოთავსებუ-

ლია ti1,ri1. აქ ti1 არის ის დრო, რომლის განმავლო-

ბაშიც Pi პროცესი იკავებს ri1 რაოდენობის რესურსს. 

მიმდევრობის მეორე ელემენტში მოთავსებულია 

ti2,ri2. აქ ti2 aრის ის დრო, რომლის განმავლობაშიც Pi 

პროცესი იკავებს ri2 რაოდენობის რესურსს და ა.შ. 

განვიხილოთ მაგალითი. დავუშვათ გვაქვს პრო-

ცესის შესრულებისა და რესურსების გამოყოფის 

შემდეგი მიმდევრობა: 

 

4,3 6,2 3,1 3,5 2,1 * 

 

მიმდევრობის პირველ ელემენტში მოთავსებუ-

ლია "4,3". ეს იმას ნიშნავს, რომ პროცესი დროის 4 

ერთეულის განმავლობაში 3 რესურსს იკავებს. ამ 

დროის ამოწურვის შემდეგ ის დროის 6 ერთეულის 

განმავლობაში 2 რესურსს იკავებს და შესაბამისად 

ერთ რესურსს ათავისუფლებს და ა.შ.  

პროცესისთვის რესურსების გამოყოფის ასეთი 

სახით წარმოდგენა შეგვიძლია განვიხილოთ რო-

გორც პროცესის შესრულებისა და რესურსების გა-

მოყოფის გამარტივებული იმიტაციური მოდელი. 

ის საშუალებას გვაძლევს შევიმუშაოთ პროცესის 

შესრულების ვიზუალიზების ალგორითმები. 

მოყვანილი მოდელის საფუძველზე შემუშავე-

ბულია პროცესებს შორის რესურსების განაწილე-

ბის ალგორითმები იმ შემთხვევებისათვის, როცა 

პროცესებს აქვთ თანაბარი და არათანაბარი პრიო-

რიტეტები. ჯერ მოვიყვანოთ რესურსების განაწი-

ლების ცვლილების ალგორითმი თანაბარი პრიო-

რიტეტის მქონე პროცესებისათვის. ამ შემთხვევაში 

П1 = П2 = ... = Пl. ალგორითმი შემდეგი ბიჯებისაგან 

შედგება: 

1. პროცესების შესაბამისი მიმდევრობებიდან 

ელემენტების წაკითხვა ხორციელდება რიგრიგო-

ბით ე.ი. ჯერ მოხდება P1 პროცესის პირველი ელე-
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მენტის წაკითხვა, შემდეგ P2 პროცესის პირველი 

ელემენტის წაკითხვა და ა.შ. სრულდება Pi პრო-

ცესის შესაბამისი მიმდევრობის პირველი ელე-

მენტის წაკითხვა. 

2. მოწმდება ti1 არის თუ არა „*“. თუ არის, მაშინ 

Pi პროცესი მუშაობას ამთავრებს და გადავდივართ 

მე-15 ბიჯზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გადავდი-

ვართ მე-3 ბიჯზე.  

3. Pi პროცესი დგება მომლოდინე პროცესების 

სიის ბოლოში.  

4. ზემოთ მოყვანილი ყველა ნაბიჯი მეორდება 

თითოეული პროცესისათვის. შედეგად, შეივსება 

მომლოდინე პროცესების სია.  

5. თუ მიმდევრობის ელემენტი მხოლოდ რიცხვს 

შეიცავს, ეს იმას ნიშნავს, რომ შესაბამისი პროცესი 

ჯერ არ შემოსულა სისტემაში შესასრულებლად. 

რიცხვი მიუთითებს იმ დროს, რომლის გავლის 

შემდეგ შემოვა ეს პროცესი სისტემაში და დადგება 

მომლოდინე პროცესების სიაში.  

6. თუ Pi პროცესი პირველია მომლოდინე პრო-

ცესების სიაში და სისტემას აქვს საკმარისი რე-

სურსები მისთვის გამოსაყოფად ანუ Rოსmax ≥ Ri, 

მაშინ იგი დგება მზა პროცესების სიაში. მომლო-

დინე პროცესების სიიდან ხდება მომდევნო პრო-

ცესის წაკითხვა. თუ W ≤ Rimax - Ri, მაშინ ის დგება 

მზა პროცესების სიის ბოლოში.  

7. მე-6 ბიჯი მეორდება მომლოდინე პროცესე-

ბის სიაში მყოფი ყველა პროცესისათვის. ამ სიაში 

დროებით რჩება ის პროცესები, რომლებისთვისაც 

არ არის საკმარისი რაოდენობის რესურსების მოცე-

მულ მომენტში.  

8. თუ პროცესი პირველია მზა პროცესების სია-

ში, მაშინ ის იწყებს შესრულებას ანუ იკავებს პრო-

ცესორს და მას გამოეყოფა დროის კვანტი. დროის 

კვანტს და პროცესის აქტიურ დროს გამოაკლდება 

დროის ერთი ერთეული: Tკვ = Tკვ - 1, ti1ა = ti1ა - 1.  

9. თუ Tკვ = 0 და ti1ა > 0, მაშინ Pi პროცესი დგება 

მზა პროცესების სიის ბოლოში. 

10. თუ Tკვ = 0 და ti1ა = 0, მაშინ Pi პროცესის 

შესაბამისი მიმდევრობიდან ხდება მომდევნო ti2 

ელემენტის წაკითხვა და გადავდივართ მე-2 ბიჯზე.  

11. თუ Tკვ > 0 და ti1ა = 0, მაშინ Pi პროცესის 

შესაბამისი მიმდევრობიდან ხდება მომდევნო ti2 

ელემენტის წაკითხვა და მე-2ბიჯზე გადასვლა.  

12. თუ Tკვ > 0 და ti1ა > 0, მაშინ Tკვ = Tკვ - 1, ti1ა =  

=  ti1ა - 1.  

13. თუ მზა პროცესების სიაში არის ერთი პრო-

ცესი მაინც, მაშინ გადავდივართ მე-6 ბიჯზე.  

14. თუ მზა პროცესების სია ცარიელია, მაშინ 

მოწმდება რესურსებისათვის მომლოდინე პრო-

ცესების სია. თუ მასში ერთი პროცესი მაინც არის, 

მაშინ გადავდივართ მე-6 ბიჯზე.  

15. თუ მზა პროცესების სია ცარიელია, მაშინ 

ხდება მომდევნო პროცესის შესაბამისი მიმდევ-

რობიდან მომდევნო ელემენტის წაკითხვა და მე-2 

ბიჯზე გადასვლა.  

16. თუ ყველა პროცესმა მუშაობა დაამთავრა, მა-

შინ ალგორითმი მთავრდება.  

ახლა მოვიყვანოთ რესურსების განაწილების 

ცვლილების ალგორითმი თანაბარი პრიორიტეტის 

მქონე პროცესებისათვის. ამ შემთხვევაში П1 = П2 = 

... = Пl. ალგორითმი შემდეგი ბიჯებისაგან შედგება:  

1. პროცესების შესაბამისი მიმდევრობებიდან 

ელემენტების წაკითხვა ხორციელდება რიგრიგო-

ბით ე.ი. ჯერ მოხდება P1 პროცესის პირველი ელე-

მენტის წაკითხვა, შემდეგ P2 პროცესის პირველი 



კომპიუტერული მეცნიერება – Computer science – Компьютерные науки 

 

_____________________________________ 
სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ  ISSN 1512-0996 

№1 (511), 2019 76 www.shromebi.gtu.ge 

ელემენტის წაკითხვა და ა.შ. სრულდება Pi პრო-

ცესის შესაბამისი მიმდევრობის პირველი ელე-

მენტის წაკითხვა.  

2. მოწმდება ti1 არის თუ არა "*". თუ არის, მაშინ 

Pi პროცესი მუშაობას ამთავრებს და გადავდივართ 

მე-15 ბიჯზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში გადავდი-

ვართ მე-3 ბიჯზე.  

3. Pi პროცესი დგება მომლოდინე პროცესების 

სიაში პრიორიტეტის მიხედვით.  

4. ზემოთ მოყვანილი ყველა ნაბიჯი მეორდება 

თითოეული პროცესისათვის. შედეგად, შეივსება 

მომლოდინე პროცესების სია.  

5. თუ მიმდევრობის ელემენტი მხოლოდ რიცხვს 

შეიცავს, ეს იმას ნიშნავს, რომ შესაბამისი პროცესი 

ჯერ არ შემოსულა სისტემაში შესასრულებლად. 

რიცხვი მიუთითებს იმ დროს, რომლის გავლის შემ-

დეგ შემოვა ეს პროცესი სისტემაში და დგება მომლო-

დინე პროცესების სიაში პრიორიტეტის მიხედვით.  

6. თუ Pi პროცესი პირველია მომლოდინე პრო-

ცესების სიაში და სისტემას აქვს საკმარისი რე-

სურსები მისთვის გამოსაყოფად ანუ Rოსmax � Ri, 

მაშინ იგი დგება მზა პროცესების სიაში პრიორი-

ტეტის მიხედვით.  

7. მომლოდინე პროცესების სიიდან ხდება მომ-

დევნო პროცესის წაკითხვა. თუ W � Rimax - Ri, მაშინ 

ის დგება მზა პროცესების სიაში პრიორიტეტის 

მიხედვით.  

8. მე-6 ბიჯი მეორდება მომლოდინე პროცესე-

ბის სიაში მყოფი ყველა პროცესისათვის. ამ სიაში 

დროებით რჩება ის პროცესები, რომლებისთვისაც 

არ არის საკმარისი რაოდენობის რესურსების მო-

ცემულ მომენტში. 

9. თუ პროცესი პირველია მზა პროცესების 

სიაში, მაშინ ის იწყებს შესრულებას ანუ იკავებს 

პროცესორს და მას გამოეყოფა დროის კვანტი. 

დროის კვანტს და პროცესის აქტიურ დროს გა-

მოაკლდება დროის ერთი ერთეული: Tკვ = Tკვ - 1, 

ti1ა = ti1ა - 1.  

10. თუ Tკვ = 0 და ti1ა > 0, მაშინ Pi პროცესი დგება 

მზა პროცესების სიაში პრიორიტეტის მიხედვით.  

11. თუ Tკვ = 0 და ti1ა = 0, მაშინ Pi პროცესის 

შესაბამისი მიმდევრობიდან ხდება მომდევნო ti2 

ელემენტის წაკითხვა და გადავდივართ მე-2 ბიჯზე.  

12. თუ Tკვ > 0 და ti1ა = 0, მაშინ Pi პროცესის 

შესაბამისი მიმდევრობიდან ხდება მომდევნო ti2 

ელემენტის აკითხვა და გადავდივართ მე-2 ბიჯზე. 

13. თუ Tკვ > 0 და ti1ა > 0, მაშინ Tკვ = Tკვ - 1, ti1ა = 

= ti1ა - 1.  

14. თუ მზა პროცესების სიაში არის ერთი პრო-

ცესი მაინც, მაშინ გადავდივართ მე-6 ბიჯზე.  

15. თუ მზა პროცესების სია ცარიელია, მაშინ 

მოწმდება მომლოდინე პროცესების სია. თუ მასში 

ერთი პროცესი მაინც არის, მაშინ გადავდივართ 

მე-6 ბიჯზე.  

16. თუ მზა პროცესების სია ცარიელია, მაშინ 

ხდება მომდევნო პროცესის შესაბამისი მიმდევრო-

ბიდან მომდევნო ელემენტის წაკითხვა და მე-2 

ბიჯზე გადასვლა.  

17. თუ ყველა პროცესმა მუშაობა დაამთავრა, 

მაშინ ალგორითმი მთავრდება.  

შემოთავაზებული ვიზუალიზების მოდელისა 

და წარმოდგენილი ალგორითმების საფუძველზე 

რეალიზებულია შესაბამისი პროგრამული საწვრთ-

ნელი და შესაბამისი გრაფიკული ინტერფეისი.  
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დასკვნა 

ამრიგად, წარმოდგენილი ოპერაციული სისტე-

მის რესურსების განაწილების პროცესების ვიზუა-

ლიზების ალგორითმები, რომლებიც ახდენს “ბან-

კირის ალგორითმის” რეალიზებას, შემუშავებუ-

ლია როგორც თანაბარი პრიორიტეტის, ისე არათა-

ნაბარი პრიორიტეტის მქონე პროცესებისთვის. ასე-

თი მიდგომა სტუდენტს გაუადვილებს ადამიანის 

თვალისთვის უხილავი ოპერაციული სისტემის 

რესურსების განაწილების პროცესების შესწავლას.  
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Drawing algorithms for the distribution of operating systems resources 
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Abstract. The article suggests algorithms for visualizing the processes of the resources allocation of the 

operating system. They implement the "banker’s algorithm". Algorithms are designed for the processes that have 

equal and unequal priorities. The developed algorithms allow changing the initial amount of the operating system 

resources, the remaining amount of the resources, the maximum number of the resources that will be used for the 

process, the time of resource usage as well as the priorities of the processes. Based on the provided algorithms, a 

corresponding software simulator is constructed. This makes possible to visualize the processes of the operating 

system resources allocation based on the "banker’s algorithm". For students this approach will make easier to study 

the processes of allocating the resources of the operating system invisible to the human eyes. Resume:  

 
Key words: Banker’s algorithm; process; resource; visualization. 
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Аннотация. Алгоритмы визуализации процессов распределения ресурсов операционной системы реа-

лизуют «банковский алгоритм». Алгоритмы разработаны для процессов, имеющих равные и неравные при-

оритеты. Разработанные алгоритмы позволяют изменить начальное количество ресурсов операционной 

системы, оставшуюся часть ресурсов, максимальное количество ресурсов, которые будут использоваться для 

процесса, время использования ресурсов, приоритеты процессов. На основе предоставленных алгоритмов 

построен соответствующий программный тренажер. Это дает возможность визуализировать процессы 

распределения ресурсов операционной системы на основе «банковского алгоритма». Такой подход облегчит 

студентам изучение процессов распределения ресурсов операционной системы невидимой для глаз 

человека. 

 

Ключевые слова: алгоритм банкира; визуализация; процесс; ресурс. 
 

 

 

განხილვის თარიღი 16.11..2018 

შემოსვლის თარიღი 30.11..2018 

xelmowerilia dasabeWdad 25.03.2018 



მეცნიერება გადაწყვეტილების მიღების შესახებ – Decision sciences – Наука о принятии решений 

 

_____________________________________ 
სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ  ISSN 1512-0996 

№1 (511), 2019 80 www.shromebi.gtu.ge 

UDC 004.5 uak  

SCOPUS CODE 1801 

 

ინტერდისციპლინური მიდგომის დახმარებით ზოგიერთი რთული ლინგვისტიკური 

ამოცანის გადაწყვეტა 

 

 

გ. ღვინეფაძე მართვის ავტომატიზებული სისტემების დეპარტამენტი, საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველო, 0160, თბილისი, მ. კოსტავას 77 

E-mail: gvinepadzegela@gmail.com 

 
 

 

რეცენზენტები: 

გ. სურგულაძე, სტუ-ის ინფორმატიკის და მართვის სისტემების ფაკულტეტის პროფესორი 

E-mail: usurg@gmx.net 

ბ. ცხადაძე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი 

E-mail: b.tskadadze@gtu.ge 

 

 

ანოტაცია. სიტყვებისათვის ეტიმოლოგიის 

დადგენა არის რთული ლინგვისტიკური ამოცანა, 

განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება ამა 

თუ იმ ენის უძველეს ლექსიკას. მიგვაჩნია, რომ 

ენის სწორედ ამ ფენას შეიძლება მივაკუთვნოთ 

ტერმინი ღვინო. ამ სიტყვის ეტიმოლოგიურ წარ-

მოშობასთან მიმართებით ენათმეცნიერთა შორის 

ერთიანი აზრი არ არსებობს. ამასთან ერთად, მათი 

ნაწილი თვლის, რომ ეს სიტყვა ქართულ ენაში 

სხვა, კერძოდ, ინდოევროპული ენებიდან არის შე-

მოსული. წინამდებარე სტატიაში პრობლემის გა-

ანალიზება და გადაწყვეტის მცდელობა ხდება ინ-

ტერდისციპლინური მიდგომის, კერძოდ, პროჟექ-

ტორების მეთოდის გამოყენების საფუძველზე და 

გამოტანილი არის ზემოთ აღნიშნული მოსაზრების 

საწინააღმდეგო დასკვნა – სიტყვა ღვინო არის ად-

გილობრივი წარმოშობის ტერმინი, რომელიც შე-

მდგომ ამა თუ იმ მოდიფიცირებული სახით გავრ-

ცელდა სხვა ენებში.  

 

საკვანძო სიტყვები: ინტერდისციპლინური 

მიდგომა; ლინგვისტიკა; პროჟექტორების მეთოდი; 

ღვინის ეტიმოლოგია. 

 
 

შესავალი 

დავიწყებთ იმ ფაქტის კონსტანტაციით, რომ 

ბოლო პერიოდში დიდი ყურადღება ექცევა სკო-

ლებში ინტერდისციპლინური სწავლების ფორმე-

ბის შემოღებას, მაგრამ ხაზს ვუსვამთ იმ გარემოე-

ბას, რომ ამ სიახლის შემოღება თვითმიზანს არ 
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წარმოადგენს. მისი დანიშნულება არის ის, რომ 

მომავალმა სპეციალისტმა (და თუ იგი შემდგომში 

სამოღვაწეო ასპარეზად რომელ დარგს აირჩევს, 

ამას არსებითი მნიშვნელობა არა აქვს) შეძლოს 

სკოლაში ამ მიმართულებით მიღებული ცოდნისა 

და უნარ-ჩვევების გამოყენება თავის საქმიანობაში. 

განსაკუთრებით მაშინ, თუკი საქმე ეხება მეცნიე-

რულ კვლევებს. ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო იკვე-

თება ამ პროცესებში ინტერდისციპლინური მიდ-

გომების გამოყენების საჭიროება. 

თუ რა შედეგის მომტანი შეიძლება იყოს მეცნიე-

რული კვლევების გაცილებით ეფექტიანად წარ-

მართვისათვის ინტერდისციპლინური მიდგომა – 

დავაზუსტოთ, ადამიანის მოღვაწეობის სხვადასხვა 

სფეროში შემუშავებული, მოტანილი ეფექტის 

მხრივ საკუთარი თავის შესანიშნავად წარმომჩენი 

ხერხების ერთობლივი გამოყენება, რასაც ერთ-ერთ 

ნაშრომში ფიგურალურად პროჟექტორების მეთო-

დი ვუწოდეთ [1], მოგვყავს მისი გამოყენების 

შემდეგი შთამბეჭდავი მაგალითი [2]: 

ამ საუკუნის დასაწყისში ადგილი ჰქონდა ერთ-

ერთ უდიდეს არქეოლოგიურ აღმოჩენას. ევროპაში 

მდებარე დასახლებული პუნქტის ნებრას მიდამო-

ებში იპოვეს ზღვისფერი გარსით დაფარული, 30 სმ 

დიამეტრის ბრინჯაოს დისკო, მასზე ოქროს ფირ-

ფიტებისაგან გამოჭრილი მზის, მთვარისა და 32 

ვარსკვლავის გამოსახულებებით.  

ბუნებრივია, რომ ამ დისკოს დანიშნულებაში გა-

რკვევით თავდაპირველად არქეოლოგები დაინტე-

რესდნენ. გამოითქვა სხვადასხვა ვარაუდი. ბევრი 

მათგანი თვლიდა, რომ ნებრას დისკო არის ნაყალ-

ბევი ნივთი, ნაწილს კი მიაჩნდა, რომ იგი დამზადე-

ბულია ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-17 საუკუნეში.  

 

 

ნებრას დისკო 

 

დისკოს შესწავლას რომ რაიმე აზრი ჰქონოდა, 

ცხადია, პირველ ყოვლისა, უნდა დამტკიცებული-

ყო, რომ სიყალბის შესახებ ვარაუდი მცდარია. მხო-

ლოდ ამის შემდეგ შეიძლებოდა განხილულიყო მე-

ორე, ძალიან საინტერესო ჰიპოთეზა – ნაპოვნი დის-

კო უძველესი ასტრონომიული ხელსაწყოა, რომე-

ლიც ადგილობრივ მცხოვრებლებს ეხმარებოდა და-

ედგინათ დღეები, როცა მოხდებოდა მზის ბუნიობა. 

როგორც არქეოლოგიური, ისე მხატვრული ღი-

რებულების თვალსაზრისით, ნებრას დისკო უნიკა-

ლურია. მაგრამ, ცხადია, ჯერ მისი წარმოშობის სა-

კითხი უნდა გარკვეულიყო, რაც მხოლოდ არქეო-

ლოგების ძალისხმევით ვერ ხერხდებოდა. რეზულ-

ტატი მიღწეულ იქნა მხოლოდ მას შემდეგ, როცა 

აღნიშნული ნივთის შესწავლა თავის თავზე აიღეს 

სრულიად განსხვავებული დარგების სპეციალის-

ტებმა – როგორც არქეოლოგებმა, ასევე ასტრო-

ნომებმა, ისტორიკოსებმა, ფიზიკოსები, მეტალუ-

რგებმა, ნიადაგმცოდნეებმა. ყველამ თავისი წვლი-

ლი შეიტანა კვლევების პროცესში, კერძოდ [2]: 

 მიკროფოტოგრაფირების დარგში მომუშავე სპე-

ციალისტებმა ამ დისკოზე კოროზიით გამოწვე-
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ული დეფექტების შესწავლისას დაადგინეს 

არტეფაქტის შექმნის პერიოდი, აღმოჩნდა, რომ 

დისკო შორეულ წარსულში შეუქმიათ.  

 არქეოლოგებმა ჩაატარეს გათხრების ნივთის 

უიღბლო აღმომჩენების მიერ ნაჩვენებ ადგილ-

ზე ხელმეორედ ჩაატარეს გათხრები და იპოვეს 

იმ ეპოქისთვის დამახასიათებელი მრავალი 

საგანი: საბრძოლო და სამეურნეოო იარაღები, 

სამკაულები და სხვ. 

 ნიადაგმცოდნეების მიერ შესწავლილ იქნა არტე-

ფაქტზე შერჩენილი მიწის ფენა, რომლის შედ-

გენილობაც დაემთხვა გათხრების ადგილზე არ-

სებული ნიადაგის ქიმიურ-ფიზიკურ თვისებებს. 

 ფიზიკოსებმა რადიონახშირბადოვანი მეთოდის 

მეშვეობით დაამტკიცეს, რომ ერთ-ერთ ნაპოვნ 

სატევარზე შემორჩენილი, ფისით დაფარული 

ხის სახელურის ასაკი სწორედ არქეოლოგების 

მიერ ნავარაუდევი ეპოქისეულია, ხოლო რენტ-

გენული ანალიზის ჩატარებით დაადგინეს, რომ 

დისკოზე არსებული ოქროს და სხვა ლითონე-

ბისგან დამზადებული დეტალების მოპოვება 

ხდებოდა გათხრების ადგილიდან საკმაოდ 

ახლოს მდებარე ტერიტორიაზე. ხოლო ნებრას-

თან არსებული ძველი დასახლებული პუნქტისა 

და მთების ურთიერთგანლაგების შესწავლამ 

გვიჩვენა – სპეციალისტებს საქმე ჰქონდათ 

სტოუხენჯის და გოზეკის წრის მსგავს „ობსერ-

ვატორიათა“ კომპაქტურ ობიექტთან [3, 4]. 

 დასასრულ, ზემოთ მოყვანილი მეტად მნიშვნე-

ლოვანი ჰიპოთეზა დაადასტურეს ასტრონომებ-

მა. მათ აღმოაჩინეს, რომ ნებრას დისკოზე და-

ტანილი, ოქროს რკალებით შემოსაზღვრული 

82-გრადუსიანი კუთხის სიდიდე ზუსტად ემ-

თხვევა ნებრაში ბუნიობის მომენტებისთვის 

მზის ჩასვლა-ამოსვლის პოზიციებს შორის წარ-

მოქმნილი კუთხის ზომას.  

ამგვარი, “პროჟექტორების მეთოდით” სარგებ-

ლობაში რაიმე განსაკუთრებული სიახლე არ არის, 

მართლაც, აღნიშნულ მიდგომას უკვე რამდენი ხა-

ნია წარმატებით იყენებენ თავიანთ საქმიანობაში, 

მაგალითად, იურიდიული დარგის მუშაკები (გა-

მომძიებლები, მოსამართლენი), როდესაც ისინი 

დახმარებისათვის მიმართავენ სხვადასხვა დარგის 

წარმომადგენელ ექსპერტებს. მაგრამ სხვა საქმეა, 

როდესაც ნებისმიერ სფეროში მოღვაწე მეცნიერი 

კვლევების ჩატარებისას წინასწარ, სრულიად გა-

მიზნულად მიმართავს აღნიშნულ მიდგომას, ჩარ-

თავს მას თავისი ინსტრუმენტების არსენალში და 

რეგულარულად გამოიყენებს საქმიანობაში.  

  

ძირითადი ნაწილი 

მოცემულ სტატიაში წარმოვადგენთ მცდელობას, 

სწორედ ასეთ მიდგომაზე დაყრდნობით, ადამიანის 

მოღვაწეობის სხვადასხვა სფეროში დაფიქსირე-

ბული ფაქტების მოხმობა-შეჯერების შედეგად, 

გადავწყვიტოთ რთული ლინგვისტიკური ამოცანა, 

კერძოდ, დავამტკიცოთ, რომ ისეთი ფენომენი, 

როგორიცაა ღვინო, გახლავთ, პირდაპირი და გადა-

ტანითი გაგებით, სწორედ ქართულ ნიადაგზე აღ-

მოცენებული და დამზადებული პროდუქტი. დავა-

ზუსტებთ, რომ საუბარი გვექნება ტერმინის ეტიმო-

ლოგიურ წარმოშობაზე, რომელიც შემდგომ, ჩვენი 

არეალიდან – საქართველოდან (მნიშვნელობა არ 

აქვს, მაშინ ქვეყანა როგორი სახელით მოიხსენიებო-

და), ფაქტობრივად, მთელს მსოფლიოში გავრცელ-

და, ამა თუ იმ სახის მოდიფიცირებული სახით. 
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აქვე შევნიშნოთ, რომ ლინგვისტიკური ამოცანე-

ბის გადაწყვეტისას ენათმეცნიერები დიდი ხანია, 

ისედაც იყენებდნენ „პროჟექტორების მეთოდის“ 

მსგავს მიდგომას მხედველობაში გვაქვს ე.წ. ისტო-

რიულ-შედარებითი მეთოდი – ანალიზის ხერ-

ხებისა და ცალკეული მეთოდიკების მთელი სის-

ტემა, რომელიც გამოიყენება ენათა წარმოშობა-გან-

ვითარების გზების საკვლევად მონათესავე ენების 

მსგავსებისა და საუკუნეთა განმავლობაში წარმო-

შობილი განსხვავებების შედარების საფუძველზე. 

ოღონდ საქმე ისაა, რომ ამ მეთოდით სარგებლო-

ბისას ენათმეცნიერები ძირითადად მაინც „საკუ-

თარ წვენში იხარშებიან“, რითაც ამართლებენ ერთ 

მოარულ შეგონებას: „ქიმიკოსმა, რომელმაც მხო-

ლოდ ქიმია იცის, ქიმიკოსიც არ გახლავთ“, განს-

ხვავებით, მაგალითად, ზემოთ მოყვანილი, ნებრას 

დისკოს დანიშნულების თაობაზე სხვადასხვა დარ-

გის პროფესიონალების მიერ გაწეული ძალისხმე-

ვისა, რომელმაც, საყოველთაო აღიარებით, მნიშვ-

ნელოვანი შედეგი მოიტანა. 

და დღეს, როდესაც სამეცნიერო დარგები, მათი 

მიღწევების საფუძველზე შექმნილი ტექნოლო-

გიები არნახულ განვითარებას განიცდის, უპრიანია 

ლინგვისტიკური ამოცანების გადაწყვეტისთვისაც 

ვისარგებლოთ როგორც ცალკეული მათგანის შე-

დეგებით, ასევე – უფრო ზოგადი მიდგომებით – 

მხედველობაში გვაქვს რიგი თანამედროვე მიდგო-

მებისა გადაწყვეტილებების მიღების თეორიაში 

(დელფოსის მეთოდი, დოქტორ დე ბონოს მდგო-

მები და სხვ.)  

დავუბრუნდეთ ღვინის ეტიმოლოგიის საკითხს. 

ღვინო რომ ქართველი კაცის მიერ არა მხოლოდ სა-

კუთარი თავისთვის, არამედ მთელი კაცობრიობი-

სათვის შექმნილი საოცარი და უძვირფასესი საჩუ-

ქარი გახლავთ, საუკუნეებია, ამის თაობაზე მრავალი 

ფაქტი თუ არტეფაქტი მეტყველებს, რომელთა შო-

რის გამოვარჩევდით რამდენიმე უმნიშვნელოვანესს: 

– უპირველეს ყოვლისა, ქართველი ადამიანის 

მიერ ყურძნისაგან მიღებული პროდუქტის მიმართ 

იმ სრულიად განსაკუთრებულ დამოკიდებულე-

ბას, რომელიც გამოიხატება ჩვენში პურ-ღვინოს, 

ზედაშის, საერთოდ, სუფრის წარმართვის ფენომე-

ნების საკრალურად აღქმაში; 

– ყოველივე ამის დიდებულად ასახვას ხუროთ-

მოძღვრებასა თუ ხალხურ შემოქმედებაში; 

– დასასრულ, აღნიშნული დამოკიდებულების 

ყველაზე შთამბეჭდავ მაგალითს – ქართული საგა-

ლობლების მწვერვალს, ღვთისმშობლისადმი მი-

ძღვნილ პოემას – „შენ ხარ ვენახი“! 

სწორედ ასეთი მიდგომის „პრაქტიკული რეალი-

ზაციის“ შედეგია, რომ ჩვენში არსებობს ვაზის 500-

ზე მეტი ჯიში და ის, რომ მსოფლიოში არსებული 

ღვინის დაყენების 3 წესიდან 2 ქართულია! მეტად 

ნიშანდობლივი ფაქტია ისიც, რომ მხოლოდ სა-

ქართველოში გვხვდება ველური ვაზის ჯიშები. 

შემდეგ, ყურძნის ღვინის სამშობლო რომ სა-

ქართველოა – ეს მოსაზრება დადასტურდა საზღ-

ვარგარეთ არსებულ სამეცნიერო ცენტრებში ჩატა-

რებული, უახლეს მეთოდებზე დაფუძნებული ლა-

ბორატორიული კვლევების შედეგადაც – აღმოჩნდა, 

რომ ჩვენში კულტურული ვაზისა და მისგან ღვინის 

დაყენების ისტორიის დასაწყისი თარიღდება ძვ. 

წელთაღრიცხვის მე-6 - მე-5 საუკუნეებით!  

ყოველივე ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, 
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სავსებით ლოგიკურად მიგვაჩნია, რომ ღვინის სა-

ხელდება მომხდარიყო სწორედ ჩვენში და შემდეგ 

ეს ტერმინი ამა თუ იმ მოდიფიცირებული სახით 

სხვა ენებშიც გადასულიყო.  

აქვე შევნიშნავთ, რომ ასეთი რამ არაერთხელ 

მომხდარა მრავალი მცენარის თუ პროდუქტთან 

მიმართებით ამა თუ იმ ქვეყნიდან (ან კონტინენ-

ტიდან) მათი სხვაგან გატანა-გავრცელებისას.  

წინამდებარე სტატიაში გამოვთქვამთ ასეთ 

მოსაზრებას: 

თვით ღვინის სახელისათვის ამოსავალ ცნებად, 

ფუძედ უნდა ქცეულიყო 

ტერმინი ხ ვ ი ა (ხვიარა). 

მართლაც, ვაზი ხომ სწორედ ხვიარა ნიშან-

თვისების მქონე მცენარე გახლავთ!  

ვვარაუდობთ, რომ აღნიშნულ ჰიპოთეზას ამაგ-

რებს რიგი სხვა ფაქტებისა, კერძოდ, ის, რომ ხვ 

(ღვ) ბგერათკომპლექსი გვხვდება ამ მიმართებით 

ბევრ სხვა საინტერესო, უძველეს ქართულ ტერმინ-

ში, როგორებიცაა: ღვენთვა, ღვარი, ღივ (მცენარის 

თესლი ღივ-დება), ხვან-ჭკარა, ღვან-კითი, ღვთაე-

ბა, ხვითო, ხვრეპა და სხვ., შესაძლოა, ყურძენშიც, 

რომელიც, ჩვენი ვარაუდით, მიღებული უნდა 

იყოს ხვ(ი)არ-ზენ  ყვარ-ზენ  ყურძენ ანდა 

ხვ(ი)არ-ძელ  ყვარ-ძელ  ყურძენ გადასვლე-

ბიდან ერთ-ერთის მეშვეობით. 

აქვე შევნიშნავთ, რომ თავის მხრივ, ტერმინები 

ხვია და ხე, სავარაუდოდ, სათავეს უნდა იღებდნენ 

კიდევ უფრო ძველი, წყლის ცნების აღმნიშვნელი 

ხევ(ი) სიტყვიდან. საქართველოში ხომ უამრავი 

ჰიდრონიმი (და მათგან მომდინარე) ტოპონიმი არ-

სებობს, ისეთი კომპოზიტის სახით წარმოდგენილი, 

რომელშიც სიტყვის შინაარსის მთავარი მსაზღვრე-

ლის, მისი განმაზოგადებელი ცნების სახით სწო-

რედ ხევი ტერმინი ფიგურირებს! აქ, ვვარაუდობთ, 

რომ უნდა მომხდარიყო ასეთი გადასვლა: 

ხევი  ხეჲ  ხე,  

(ანალოგიურად შემდეგი სახეცვლილებებისა: რუ 

 რუჲ  რუვი. შევნიშნავთ, რომ სიტყვათა ბოლო 

მიმდევრობა გადმოკოპირებულია ვიკილექსიკონის 

ამოსავალ, სხვა ენებისათვის შაბლონად ქცეულ ინგ-

ლისურენოვანი საიტიდან). 

აქვე, განსახილველ თემასთან მიმართებით, სა-

ჭიროდ ვთვლით, მოვიყვანოთ ამონარიდი წიგნი-

დან „ქართული გვარები“ [5]:  

„საქართველოში მრავლადაა გვარები, რომელთა 

ეტიმოლოგია ღვინოს უკავშირდება, რაც სავსებით 

ბუნებრივია. მაგრამ ასევე ბუნებრივად უნდა ჩაით-

ვალოს ქვეყანაში ღვინის, მევენახეობის კულტთან 

დაკავშირებული, ბახუსის, დიონისეს ფუნქციური 

დატვირთვის მქონე ღვთაებების არსებობაც. არის 

კიდეც, მაგალითად, აგუნა. რაც შეეხება მოცემული 

გვარის ეტიმოლოგიას, ჩვენი აზრით (ლ. სულამან., 

გ. ღვინეფ.), იგი, სავარაუდოდ, უნდა უკავშირდე-

ბოდეს ღვინობა (ღვინება) უძველეს ღვთაებას (გა-

ვიხსენოთ ღვინობისთვე), რომლის სახელწოდება 

სავარაუდოა, ჯერ მამაკაცის სახელად ქცეულიყო 

(შდრ. ხარება) და შემდეგ – გვარადაც ამგვარი გა-

დასვლების შედეგად: ღვინო  ღვინობა (ღვინება) 

 ღვინებაძე  ღვინეფაძე“. 

უნდა ითქვას, რომ ლინგვისტებს შორის ტერმინ 

ღვი ნ ი ს  სახელდების შესახებ რაიმე, საფუძვლია-

ნად დასაბუთებული მოსაზრება არ არსებობს, 

თუმცა უმეტესობას მიაჩნია, რომ ღვინის დაყენება 
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პირველად სწორედ კავკასიის ან მცირე აზიის ტე-

რიტორიაზე მოხდა [6]. ამასთან, როგორც ზემოთ 

აღვნიშნეთ, სულ ახლახან საზღვარგარეთ ჩატარე-

ბული კვლევებით დამტკიცდა, რომ ღვინის დაყე-

ნებას საქართველოში 8-ათასწლოვანი ისტორია 

აქვს, შესაბამისად, სავსებით დამაჯერებლად გვე-

სახება მოსაზრება: 

ღვინის სახელდება სწორედ ჩვენში მომხდა-

რიყო, შემდეგ კი იგი აქედან მთელს მსოფლიოში 

გავრცელებულიყო ასეთი „ნამსხვრევების სახით“:  

ღვინო  (ინდოევროპულ ენებში) vinum, wine, 

vin, vino, Wein, вино 

ღვინო  (სომხ.) գինին (ginin) 

შემდეგ, ფრიად საინტერესო და ნიშანდობლივი 

ფაქტია – ამ მართლაც საკრალური სასმელის ჩვე-

ნებური დასახელება თითქმის პირვანდელი სახით 

არის შემონახული უელსში – ვალიურ ენაზე ღვი-

ნის სახელწოდებაა gwin! და ეს სრულებითაც არ 

გახლავთ შემთხვევითი მოვლენა – მეცნიერები 

თვლიან, რომ ამ ერის წინაპრები (კელტები) თუ 

დასავლელი იბერების განშტოება არ გახლავთ, ერ-

თი პერიოდი მათი დიდი გავლენის ქვეშ იყვნენ 

მოქცეულნი! (თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ 

ბასკურ ენაში ასეთი კავშირი არ შეიმჩნევა – იქ 

ღვინის სახელწოდება არის არდოა).  

ყოველივე ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, 

ჩვენი ვარაუდი ტერმინ ღვინის ზემოთ აღწერილი 

გზით წარმოშობის შესახებ არცთუ უსაფუძვლოდ 

გვესახება. 

დასასრულ, ამონარიდი „დათა თუთაშხიადან“: 

„განგებამ ღვინის სიყვარული გვიბოძა, რომ ჩვე-

ნი აზრისათვის მშვენიერება და სიკეთე მიენიჭე-

ბინა. ფიქრისა და საუბრის სარბიელად სუფრა მოგ-

ვიჩინა, სუფრავე დაგვითქვა ადგილად, სადაც 

ერთმანეთისათვის მხოლოდ კეთილი სურვილი 

ითქმის და საგნისათვის მხოლოდ პირუთვნელი 

შეხედულება. ქართული სუფრა ქართულ სიმღერას 

ჰგავს – სხვადასხვა ხმაზე ვმღერით და კონტრა-

პუნქტში ვერთიანდებით. არ არსებობს თანხმობა 

იმ თანხმობაზე დიდი, რომელიც აზრთა სხვა-

დასხვაობით მიიღწევა". 

P.S. იქ, სადაც ღვინის სახელდების შესახებ არის 

საუბარი, უპრიანად ვთვლით, ქართველი, ამასთან, 

ქრისტიანი კაცის მიერ საკრალურად მიჩნეული და 

მნიშვნელობის გამო კომპოზიტადაც კი ასახული 

ფენომენ პურ-ღვინოს მეთაურ ტერმინზეც ვთქვათ 

ერთი-ორი სიტყვა. კერძოდ, იმ კულტურული მცე-

ნარის ეტიმოლოგიის თაობაზე, რომლიდანაც პუ-

რი ცხვება (საერთოდ კი, ეს თემა გაცილებით ღრმა 

კვლევას და დეტალურ განსჯას მოითხოვს): 

 არ გამოვრიცხავთ, რომ ის, რასაც სხვა ერები, 

ფაქტობრივად, ბალახ-ბულახად აღიქვამდნენ, 

მხედველობაში გვაქვს herba-დ წოდებული მცენა-

რეულობა, ქართველმა კაცმა, რომელმაც უძველესი 

დროიდან მოჰკიდა ხელი მიწათმოქმედებას, 

სახეობათა გაუმჯობესების შედეგად ხ ო რ ბ ლ ა დ 

აქცია.  

  

დასკვნა 

ნაშრომში განიხილება ისეთი საინტერესო ტერ-

მინის ეტიმოლოგიური წარმოშობის ახალი ვერსია, 

როგორიც გახლავთ ღვინო. ეს ქართული სიტყვა 

უძველესი ლექსიკის ფენას მიეკუთვნება და მისი 

ეტიმოლოგიური წარმოშობის თაობაზე საერთო 

აზრი არ არსებობს. მეტიც, თვით ქართველი ლინგ-

ვისტების ნაწილს მიაჩნია, რომ ტერმინი ღვინო 
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ჩვენს ენას ნასესხები აქვს. და ეს ხდება მაშინ, რო-

დესაც დღეს საზღვარგარეთის წამყვან ცენტრებში 

უახლესი ლაბორატორიული გამოკვლევების შედე-

გად დადგენილ იქნა, რომ საქართველოში კულ-

ტურული ვაზისა გაშენებისა და მისგან ღვინის 

დაყენების ისტორიის დასაწყისი თარიღდება ძვ. 

წელთაღრიცხვის მე-6 - მე-5 საუკუნეებით! 

სტატიის ავტორს, ინტერდისციპლინურ მიდ-

გომაზე დაყრდნობით, გამოაქვს საპირისპირო 

დასკვნა, კერძოდ ის, რომ სიტყვა ღვინო არის ად-

გილობრივი წარმოშობის ტერმინი (რომელიც შემ-

დგომ ამა თუ იმ მოდიფიცირებული სახით გავრ-

ცელდა სხვა ენებში) და იგი მომდინარეობს ხვ (ღვ) 

ეტიმონიდან. სწორედ ასეთი ნიშან-თვისების მქო-

ნე მცენარე გახლავთ ვაზი. 
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Abstract. The establishment of the etymology of words is a complex linguistic task, especially when it concerns 

to the ancient vocabulary of a particular language. We believe that the term ღვინო (“GVINO” - WINE) belongs to 

this particular language stratum. It should be noted that there is no consensus among the linguists on the 

etymological question of this term, moreover, some of them believe that in the Georgian language this word is 

borrowed from Indo-European languages. This article describes the analysis conducted by its author and the result 

obtained on the basis of an interdisciplinary approach to solving the problem, in particular, by using the so-called 

the searchlight method for this purpose, which gave the opposite result - the word „ღვინო“ (“ GVINO ”- WINE) is 

a term of local origin, which later in one or another modified form entered into other languages. Resume:  
 

Key words: Etymology of wine; interdisciplinary appoach; linguistics; searchlight method. 
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Аннотация. Установление этимологии слов является сложной лингвистической задачей, особенно 

когда дело касается древней лексики того или иного языка. Считаем, что именно к данному языковому 

пласту относится термин ღვინო («ГВИНО» - ВИНО). Отметим, что среди языковедов по вопросу этимо-

логического происхождения данного термина единого мнения не существует, к тому же, некоторые из них 

считают, что в грузинском языке это слово заимствовано из индоевропейских языков. В данной статье 

описывается проведенный ее автором анализ и полученный результат на основе интердисциплинарного 

подхода к решению задачи, в частности, используя с этой целью т.н. метод прожекторов, что дало 

противоположный результат. Упомянутое выше слово ღვინო («ГВИНО» - ВИНО) – термин местного проис-

хождения, который в дальнейшем в том или ином модифицированном виде вошел в другие языки.  

 

Ключевые слова: интердисциплинарный подход; лингвистика; прожекторный метод; этимология вина.  
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ლიქტური აუზის ნაწილს. კუნძულებით, არქიპელა-

გებით, უბეებითა და სრუტეებით დასახსრულ ამ 

აუზში, ტექტონიკური მოძრაობების ვექტორის და 

კლიმატის ხშირი ცვალებადობის პირობებში, ძირი-

თადად მიმდინარეობდა სწრაფი, ტერიგენული 
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ცნობილია ამ ნალექების როლი ბუნებრივი ნახშირ-

წყალბადების წარმოშობის და ნავთობის საბადოე-

ბის ფორმირების პროცესში. 

თბილისის მიმდებარე რაიონი პარატეთისის შე-

მადგენელი ნაწილია და მისი მაიკოპისდროინდე-

ლი გეოლოგიური ისტორია ლოგიკურად ეხმიანება 

დედამიწის ქერქის კავკასიის სეგმენტის განვითა-

რების ძირითად ეტაპებს. წინამდებარე ნაშრომი და-

წერილია სპეციალური ლიტერატურის და შპს „Kura 

Basin Operating Company“, (KBOC) გეოლოგების მიერ 

მოპოვებული მასალების ანალიზის საფუძველზე. 

თბილისის მიმდებარე რაიონი, ისევე როგორც 

მთელი საქართველოს ტერიტორია, მდებარეობს ევ-

რაზიისა და აფრიკა-არაბეთის ლითოსფერული ფი-

ლების კაინოზოური კოლიზიის არეში და არის 

ერთიანი ალპურ-ჰიმალაიური ოროგენული სარტყ-

ლის ნაწილი [1]. იგი სამი მსხვილი გეოტექტონიკუ-

რი ერთეულის _ ამიერკავკასიის მთათაშუა არის და 

დიდი და მცირე კავკასიონების ნაოჭა სისტემების 

შესაყარზე არის განლაგებული[2]. 

პალეომაგნიტური და ბიოგეოგრაფიული მონა-

ცემები მოწმობს, რომ თანამედროვე ამიერკავკასიის 

მასივი (ძირულისა და ხრამის მასივების ჩათვლით) 
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გვიანპალეოზოურში მდებარეობდა ევროპის კონ-

ტინენტის სამხრულ კიდესთან. შორს, სამხრეთით, 

აფრიკა-არაბეთის კონტინენტის ჩრდილოეთით, 

განლაგებული იყო სამხრეთი ამიერკავკასია და 

ირანი. მათ შორის არსებული უზარმაზარი სივრცე 

ოკეანე პალეოტეთისს ეჭირა. ჩრდილოეთით არსე-

ბული პროვინცია შედგებოდა ამიერკავკასიის და 

დიდი კავკასიონის კუნძულთა რკალების, წინა ქე-

დის და დიდი კავკასიონის ინტრარკალური რიფტე-

ბის და კავკასიის კიდურა აუზებისგან [3]. მეზო-

ზოურსა და ადრეკაინოზოურში მიმდინარეობდა 

ევრო-აზიური და აფრიკა-არაბეთის კონტინენტების 

დაახლოება. ფილების კოლიზიის ასაკის საკითხი 

დღემდე საკამათოა. ჩვენ ვემხრობით მოსაზრებას 

[4-8 და სხვ.], რომლის თანახმად პროცესი დაიწყო 

მაიკოპში. იგი დასრულდა ოკეანე ტეთისის დახურ-

ვით, რამაც გამოიწვია სხვადასხვა ტიპის კოლი-

ზიური სტრუქტურების _ კუნძულთა რკალების, 

მიკროკონტინენტების, რკალსიქითა და რკალთაშუა 

სედიმენტაციური აუზების შერწყმა-შეხორცება. 

ამის შედეგად მთელი კავკასიის სტრუქტურა 

შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც გონდვანური, 

ტეთისური და ევრაზიული ბლოკების (ტერეინების) 

თავისებური კოლაჟი [9]. თუმცა ამ ტერიტორიის 

ევოლიცია მიმდინარეობს ამჟამადაც, აფრიკა-არა-

ბეთის ფილის ჩრდილოეთი მიმართულებით დრეი-

ფის გამო წელიწადში, საშუალოდ, 2-3 სმ სიჩქარით 

[10]. ე. გამყრელიძის [11] და სხვათა მონაცემების 

მიხედვით, პალეოგენის დასასრულიდან მიოცენის 

ჩათვლით არაბეთის ფილის მოძრაობის ვექტორი 

მიმართული იყო ჩრდილო ჩრდილო-დასავლეთით 

დაახლოებით 300-ით. 

გვიან ეოცენში თანამედროვე კავკასიის, მათ 

შორის საქართველოს ტერიტორიაზე არსებობდა 

შემდეგი მორფოსტრუქტურები (ჩრდილოეთიდან 

სამხრეთისკენ): 1) დიდი კავკასიონის ხმელეთი 

(კუნძულთა რკალი), 2) დიდი კავკასიონის სამხრე-

თი ფერდობის ფლიშური აუზი, 3) ამიერკავკასიის 

ეპიკონტინენტური აუზი (ჩრდილოეთ ამიერკავკა-

სიის კუნძულთა რკალი); 4) აჭარა-თრიალეთის 

რიფტული აუზი (ინტრარკალური რიფტი); 5) ართ-

ვინ-ბოლნისის ხმელეთი [12]. რაც შეეხება სა-

კუთრივ თბილისის რაიონს, იგი მოიაზრება, ძირი-

თადად, აჭარა-თრიალეთის რიფტული აუზის აღმო-

სავლური დაბოლოების, ნაწილობრივ კი მტკვრის 

ფორლანდის ფარგლებში. 

მიწის ქერქის კუმშვის დეფორმაციები მჟღავნდე-

ბა ტექტონიკური ფაზისების სახით და ლოკალი-

ზებულია დროსა და სივრცეში. პალეოგენში, სა-

ქართველოს ტერიტორიაზე, ტექტოგენეზის ორი 

ფაზა გამოვლინდა: ძველპირენეული (თრიალეთუ-

რი, ილირიული) _ გვიანი ეოცენის წინ და 2) ახალ-

პირენეული (საკუთრივ პირენეული) _ ოლიგოცე-

ნის წინ. ამ ოროგენეტური მოძრაობების შედეგად 

დამთავრდა კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის და 

აჭარა-თრიალეთის ფლიშური აუზების განვითა-

რების გეოსინკლინური რეჟიმი და აღნიშნული 

სტრუქტურულ-სედიმენტაციური ერთეულები შე-

ვიდა განვითარების თვისობრივად ახალ, ოროგე-

ნულ სტადიაში. მიუხედავად იმისა, რომ აღმავალ 

ტექტონიკურ მოძრაობაში ჩართული იყო მთელი 

კავკასია, რამაც გვიანეოცენური ზღვის რეგრესია 

გამოიწვია, ჩვენს რაიონში ეს პროცესი გამოვლინდა, 

ძირითადად, ლითოფაციესურ ცვლილებებში_ზე-

და ეოცენის აღმავალ გეოლოგიურ ჭრილში თიხიან-

ქვიშიანი ფაციესი თითქმის ყველგან იცვლება ქვი-

შიან-თიხიანით; მატულობს ქვიშის შემცველობა, 

იზრდება ქვიშაქვების შრეების სისქე და შემადგე-
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ნელი მასალის სისხო. ეს პროცესი ნაწილობრივ 

გრძელდება ადრე ოლიგოცენში. 

  

ძირითადი ნაწილი 

ადრე ოლიგოცენი (რუპელური საუკუნე_ხადუ-

მი). თბილისის მიმდებარე რაიონის გვიანეოცენური 

და მაიკოპური სედიმენტაციური აუზები ვითარდე-

ბოდა მემკვიდრეობით, რომლებშიაც ნალექდაგრო-

ვების პროცესებს განსაზღვრავდა ტექტონიკური და 

კლიმატური რეჟიმები. მიუხედავად იმისა, რომ 

გეოლოგიური დროის ამ მონაკვეთებში დანაოჭების 

ორი ფაზა გამოვლინდა, მათ თბილისის მიმდებარე 

რაიონში ტექტონიკური რეჟიმის სრული ინვერსია, 

აუზის ფსკერის გახმელეთება და მასშტაბური ერო-

ზია არ მოჰყოლია. აქ უწყვეტი, მეტწილად ტერიგე-

ნული ტურბიდიტური სედიმენტაცია მიმდინარე-

ობდა. ამასთან ერთად, შედარებით მცირე მასშტა-

ბის რხევითმა ტექტონიკურმა მოძრაობებმა, კლიმა-

ტის ხშირმა ფლუქტაციამ, მომიჯნავე რეგიონებში 

მიმდინარე დიდმასშტაბიანმა ტექტონიკურმა პრო-

ცესებმა მნიშვნელოვნად განსაზღვრა სპეციფიკური 

პირობების ჩამოყალიბება, შესაბამისი ფაციესების 

ფორმირება და სიმძლავრეების განაწილება მაიკო-

პის სედიმენტაციურ აუზებში. 

ადრე ოლიგოცენის (რუპელური საუკუნის) და-

საწყისში პარატეთისის ამიერკავკასიის უბე (აღმო-

სავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე) გაყოფილი 

იყო, ჩრდილოეთით, ძირულა-ტირიფონის, ნატახ-

ტრის და კახეთ-შირაქის ხმელეთით [13]. უფრო 

ჩრდილოეთით არსებობდა დიდი კავკასიონის ხმე-

ლეთი. აუზის ცენტრალურ ნაწილში (თბილისიდან 

დასავლეთით) მდებარეობდა ცარცულ-პალეოცე-

ნურ-ეოცენური ნალექებით აგებული აჭარა-თრია-

ლეთის სუბგანედური მიმართების ახლადშობილი 

ხმელეთი. აუზს სამხრეთიდან საზღვრავდა ართვინ-

ბოლნისის ხმელეთი (სურ.1). მთელი მაიკოპის გან-

მავლობაში, გეოლოგიური განვითარების ხასიათის 

მიხედვით, ხმელეთის, უბეების, სრუტეების მორფო-

ლოგია და ფართობი ბევრჯერ შეიცვალა. საინტერე-

სოა აღინიშნოს, რომ ე.წ. ნატახტრის (ჩვენი მონაცემე-

ბით, ნატახტარი-ნორიო-ნინოწმინდის) კორდილიე-

რის არსებობა სავარაუდოა გვიანცარცულ-ეოცენ-

შიაც. როგორც ქვემოთ დავინახავთ, შპს „კანარგო 

ჯორჯიას“ (ამჟამად „KBOC“) მიერ ნინოწმინდის 

მოედანზე ჩატარებული ბურღვითი სამუშაოების და 

ლიტერატურული მონაცემების საფუძველზე შეიძ-

ლება ითქვას, რომ მისი არსებობა განსაკუთრებით 

საგრძნობია საყარაულოს საუკუნეში. 

მთელი მაიკოპის განმავლობაში თბილისის მიმ-

დებარე რაიონის სედიმენტაციურ აუზში თითქმის 

უწყვეტი, ძირითადად ტერიგენული სედიმენტა-

ცია მიმდინარეობდა. ამ აუზებში მასალა შემოდიო-

და ართვინ-ბოლნისის ბელტიდან, აუზის შიგნით 

არსებული კორდილიერებიდან (კუნძულთა რკა-

ლებიდან), ნაწილობრივ კი ცენტრალური კავკასი-

ონის სამხრეთი ფერდობის ხმელეთიდან (სურ. 

1,2). ნალექების ფორმირება მიმდინარეობდა მცირე 

მასშტაბის დიფერენცირებული ტექტონიკური მო-

ძრაობების და კლიმატის ფლუქტაციის პირობებში, 

აუზის ფსკერის დასახსვრის, ამოწევის და და-

ძირვის ტენდენციების მონაცვლეობის ფონზე, რა-

საც ადასტურებს გეოლოგიურ ჭრილში თიხიანი 

და ქვიშიანი ფენების ხშირი და მკვეთრი ცვლილე-

ბა-მორიგეობა. 
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ადრე ოლიგოცენში, ნორმულმარილიან ზღვაში 

დაიწყო ე.წ. ხადუმის ჰორიზონტის (რუპელური 

სართული) ფორმირება. იგი ძირითადად წარმოდ-

გენილია თიხებით, ქვიშაქვებით, ალევროლითე-

ბით, იშვიათად მერგელებით. უშუალოდ თბილი-

სის მიდამოებში ამ დროისთვის ილექებოდა გრაუ-

ვაკური პლაგიოკლაზიანი და პლაგიოკლაზ-კვარ-

ციანი ქვიშები, შედარებით იშვიათად მაიკოპის 

ტიპის თიხები. მსგავსი ნალექების დაგროვება მიმ-

დინარეობდა რაიონის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილ-

ში, მდ. ალგეთის ხეობაში და რუსთავ-კუმისის 

უბანში (კუმისი ##1 და 2 ჭაბურღილების ბურღვის 

მონაცემები). რაიონის აღმოსავლეთ ნაწილში, ნინო-

წმინდის ღრმა ჭაბურღილების მონაცემებით (##5, 

24 ჭაბ.), ქვედაოლიგოცენური ნალექები (600-700მ) 

ძირითადად თიხებით არის წარმოდგენილი, შედა-

რებით იშვიათად ქვიშაქვებით და ალევროლითე-

ბით. აღსანიშნავია, რომ ამ ქანებში კარბონატების 

შემცველობა დაბალია ზედაეოცენურ ანალოგიურ 

ლითოტიპებთან შედარებით. ამასთან ერთად, 

მათში დოლომიტი ზოგჯერ ორჯერ და მეტად ჭარ-

ბობს კალციტის შემცველობას. თბილისის მიმდე-

ბარე რაიონის ადრეოლიგოცენური აუზის აღმოსავ-

ლეთი ნაწილი უფრო ღრმად იყო დაძირული 

დასავლურ და სამხრულ უბნებთან შედარებით. ეს 

ტენდენცია შენარჩუნდა შუა და გვიან ოლიგოცენ-

შიც. ამ დროისათვის აქ აუზის ფსკერის მაქსიმა-

ლური დაძირვის სუბგანედური მიმართების ორი 

ზონა უნდა არსებულიყო. ერთი, ჩრდილოეთით, 

მცხეთა-მეტეხის განედზე [14], კორდილიერების 

სამხრეთით და მეორე, სამხრეთ-აღმოსავლე-

თით_ნაქარალი-ნაზვრევის განედზე. უშუალოდ 

თბილისის მიდამოებში (დასავლეთით) და ართვინ-

ბოლნისის მიმართულებით (სამხრეთით) შეინიშ-

ნება აუზის სიღრმის შემცირება. აღსანიშნავია, რომ 

კუმისის №2 ჭაბურღილის ბურღვის მონაცემებით, 

ხადუმის შესატყვის ნალექებში განისაზღვრა 

ფორამინიფერების 30-ზე მეტი სახეობა (გეოლ. -მინ. 

მეცნ. კანდიდატი ხ. მიქაძე), რომელთა უდიდესი ნა-

წილი მეორად განლაგებაში უნდა იყოს. ეს გარე-

მოება ხმელეთის სიახლოვესა და მის გაძლიე-

რებულ გადარეცხვაზე მიუთითებს შესაბამის 

პერიოდში. 

ადრე ოლიგოცენის დასაწყისში, რაიონში მცირე 

ხნით ნარჩუნდება გვიანი ეოცენიდან მემკვიდრეო-

ბით მიღებული ნორმულმარილიანი ზღვიური რე-

ჟიმი. მოგვიანებით, თანდათანობით თავს იჩენს 

აუზის იზოლაციისთვის დამახასიათებელი ნიშნე-

ბი. ეს გარემოება, უპირველეს ყოვლისა, თვალნათ-

ლივ აისახა აქ არსებულ ბიოცენოზებზე. გვიანი ეო-

ცენის გვარობრივად, სახეობრივად და მორფოლო-

გიურად მდიდარი ფაუნა ადრე ოლიგოცენში 

თითქმის მთლიანად გადაშენდა. ქრება ნუმული-

ტები, დისკოციკლინები და ჩნდება ოლიგოცენის 

დაკნინებული და გაღარიბებული ფაუნა [15].  

ა. ლალიევის მონაცემებით [13], საქართველოს გვი-

ანი ეოცენის მდიდარი მოლუსკური ფაუნა _ 70 

გვარზე მეტი, მთლიანად ამოწყდა ადრე ოლიგო-

ცენის დასაწყისში. ამასთან ერთად, ჩნდება ფაუნის 

გაღარიბებული ჯგუფები _ ქვედა ოლიგოცენის 

ქვედა ნაწილისთვის დამახასიათებელი პლანორ-

ბელები, ხოლო ზედასთვის _ ოსტრაკოდები. ადრე 

ოლიგოცენის მიკროფორამინიფერები ორი გენე-

ტური ჯგუფისგან შედგება. ერთი მათგანი გად-

მოსულია გვიანი ეოცენიდან, მაგრამ სახეობების 

სხვა ჯგუფებითაა წარმოდგენილი, ხოლო მეორე 

ენდემური ფორმებისგან შედგება. საერთოდ, ხა-

დუმის მთელი მიკროფაუნა, გვიანეოცენურისგან 
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განსხვავებით, გაღარიბებულია გვარობრივად და 

სახეობრივად და დაკნინებულია; გვხვდება მხო-

ლოდ მცირე ზომის (d=0,02-0,015 მმ) ერთეული 

ეგზემპლარები, რომლებსაც ახასიათებს თხელკედ-

ლიანი ნიჟარა და სუსტად განვითარებული სკულ-

პტურა [15]. ეს ყველაფერი არახელსაყრელი ბიო-

ტური გარემოს არსებობაზე მიუთითებს. 

პლანორბელებიანი შრეების ფორმირების პრო-

ცესში, აუზი, როგორც ჩანს, ხასიათდებოდა ნორმა-

ლურმარილიანი გეოქიმიური რეჟიმით. მას თავი-

სუფალი კავშირი უნდა ჰქონოდა ოკეანესთან. ამას-

თანავე, ზღვის ღრმა უბნები გოგირდწყალბადით 

მოწამვლის არეებს წარმოადგენდა. ოსტრაკოდე-

ბიანი შრეების ფორმირების პერიოდში ძლიერ-

დება აუზის გამტკნარების პროცესი, ფართოვდება 

გოგირდწყალბადით მოწამვლის არეალი. არქიპე-

ლაგებით დასახსრულ ამიერკავკასიის აუზში შე-

დარებით გამტკნარებული წყალი ზემოთ იყო მო-

თავსებული, ხოლო მარილიანი, მძიმე–ქვემოთ. 

შეზღუდული აერაციის პირობებში, ჟანგბადით 

ღარიბ გარემოში, გოგირდწყალბადით მოწამლული 

არეები გაფართოვდა როგორც ლატერალურად, შძუ 

ვერტიკალური მიმართულებით. ადრე ოლიგო-

ცენის დასასრულს აღინიშნება მაიკოპური ზღვის 

პირველი მნიშვნელოვანი გამტკნარება [13]. 

გვიანი ოლიგოცენის დასასრული ხასიათდება 

შედარებით ხანმოკლე რეგრესიით, რის გამოც რამ-

დენადმე შემცირდა სედიმენტაციური აუზების 

ფართობი და შესაბამისად გაფართოვდა ხმელეთის 

სანაპირო მასივების, კუნძულებისა და კორდილიე-

რების არეალი. ამან კი, საბოლოო ანგარიშით, განა-

პირობა ამიერკავკასიის ზღვიური აუზის ნაწილობ-

რივი იზოლაცია, გოგირდწყალბადითა და ნახში-

რორჟანგით მოწამვლა და სპეციფიკური ნალექების 

წარმოშობა. 

შუა და გვიანი ოლიგოცენი. შუა ოლიგოცენის 

დასაწყისი აღინიშნა აუზის რამდენადმე გაღრმავე-

ბით, რაც კარგად შეინიშნება თბილისისპირა რაიო-

ნის აღმოსავლეთ ნაწილში (სურ. 1). აქ თითქმის 

ოლიგოცენის დასასრულამდე მიმდინარეობდა ტე-

რიგენული _ პელიტური, შედარებით იშვიათად 

ალევრო-პსამიტური მასალის ტურბიდიტული სე-

დიმენტაცია, რასაც ფსკერის კომპენსაციური და-

ძირვის პირობებში კილომეტრზე მეტი სისქის, 

მუქი ნაცრისფერ-მოყავისფრო, მეტწილად არაკარ-

ბონატული, ორგანული ნივთიერებებით გამდიდ-

რებული და ფაუნისტურად უკიდურესად ღარიბი, 

თაბაშირიან-იაროზიტიანი, ძირითადად თიხური 

მასალისგან აგებული, პარატეთისში საყოველთა-

ოდ ცნობილი მაიკოპის ტიპის ნალექების ფორმი-

რება მოჰყვა. გარდა აღნიშნულისა, ამ ნალექებს 

ახასიათებს, ძირითადად, თხელი და საშუალო 

შრეობრიობა, მასალის გრავიტაციული ახარისხება, 

მიკროზოლებად განლაგებული მცენარე-ული დე-

ტრიტუსი, ალევრო-ფსამიტური ფრაქციის (მიკ-

როშრეების) „ეროზიული“ განლაგება ქვეშმდებარე 

თიხურ ნალექებზე. დასავლეთით, მდ. მტკვრის 

ხეობაში, უშუალოდ თბილისის მიდამოებში, შუა 

და ზედა ოლიგოცენი თხელი ზღვის ფაციესით 

არის წარმოდგენილი. მათ აგებულებაში თიხურ 

ქანებთან ერთად მნიშვნელოვან როლს თამაშობს 

შედარებით მსხვილმარცვლოვანი, მეტნაწილად 

სუსტად დამუშავებული მარცვლების შემცველი, 

ვულკანური მასალით გამდიდრებული თაბაში-

რიანი ქვიშაქვები, რომლებშიაც ხმელეთის მცე-

ნარეების დიდძალი განახშირებული ნაშთები არის 

თხელი შუაშრეების და ლინზების სახით.  
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ამავე მიმართულებით კლებულობს ამ ნალექე-

ბის საერთო სიმძლავრეც. აღნიშნული გარემოებები 

საშუალებას გვაძლევს ვივარაუდოთ, რომ შესაბა-

მის პერიოდში ზღვის ფსკერი თბილისის მიდა-

მოებში ჰიფსომეტრიულად უფრო მაღლა და ხმე-

ლეთთან ახლოს მდებარეობდა აუზის აღმოსავ-

ლურ, სამგორი-ნინოწმინდა-ნაქარალი-მანავის 

უბანთან შედარებით. სამხრეთით და ჩრდილოე-

თით არსებული ხმელეთი წარმოდგენილი იყო 

დიდი მასივებისა და არქიპელაგების სახით. ღრმა 

ბურღვის მონაცემებით, თბილისის მიმდებარე 

რაიონის მაიკოპური ნალექები მდიდარია მეორად 

განლაგებაში არსებული გვიანცარცული (განსა-

კუთრებით კონიაკური), ნაწილობრივ კი პალეო-

ცენ-ეოცენური ასაკის ფორამინიფერებითა და ნა-

ნოფოსილიებით (ნინოწმინდის, მანავის და ნორი-

ოს ჭაბურღილების ბურღვის გეოლოგიური ანგა-

რიშები; შპს „KBOC“ ფონდები). სხვა გარემოე-

ბებთან ერთად, ეს მონაცემები აუზის ბორტებზე 

გაშიშვლებული სინქრონული ნალექების ინტენსი-

ურ გადარეცხვაზე მეტყველებს. 

ოლიგოცენური, განსაკუთრებით შუა _ გვიან 

ოლიგოცენური ნალექების ძირითადი მახასიათებ-

ლების ერთგვაროვნება (შეფერილობა, მინერალურ-

ლითოლოგიური შედგენილობა, ფაუნისტური სი-

ღარიბე, დიდი სისქე, სტრუქტურულ-ტექსტურუ-

ლი თავისებურებები და სხვ.) თითქოსდა თავის-

თავად გულისხმობს მტკიცედ ჩამოყალიბებული 

ფიზიკურ-გეოგრაფიული, გეოქიმიური, ტექტო-

ნიკური და სედიმენტაციური პირობების მეტნაკ-

ლებ სიმყარეს ხანგრძლივი გეოლოგიური დროის 

განმავლობაში. როგორც ფაციესური ანალიზის და 

ღრმა ბურღვის მონაცემებმა დაგვარწმუნა, ასეთი 

თვალსაზრისი მოჩვენებითია. გეოლოგიური პი-

რობების სრული და ხანგრძლივი სტაგნაცია ლოგი-

კურადაც შეუძლებელია _ სხვას რომ თავი და-

ვანებოთ, წარმოუდგენელია მრავალ მლნ წელზე 

მეტი ხნის განმავლობაში ერთგვაროვანი პირობები 

შენარჩუნებულიყო მიწის ქერქის რომელიმე უბანში. 

ამ ერთი შეხედვით ერთგვაროვნების საფარქვეშ 

ხშირად შეინიშნება სედიმენტაციური, კლიმატური, 

ტექტონიკური, გეოქიმიური და სხვა პირობების 

ხშირი, ზოგჯერ ურთიერთსაპირისპირო ცვლილე-

ბები. სამაგალითოდ გამოდგება რამდენიმე ამონა-

რიდი ნორიოსა და მანავის ღრმა ჭაბურღილების 

ბურღვის გეოლოგიური ანგარიშებიდან (მონაცე-

მები მიღებულია ოლიგოცენური ქანების შლამების 

ბიოფაციესური ანალიზის საფუძველზე, ბურღვის 

ინტერვალების მიხედვით). 

ნორიო, #72-ე ჭაბურღილი:  

4270-4345 მ _ ზღვიური გარემო; 

4350-4405 მ _ ნორმულმარილიანი ნერიტული 

ზღვა, ზემოთ მეჩხერი ხდება; 

4410-4450 მ _ ნორმულმარილიანი ბათიალური 

ზღვა; 

4570-4886 მ _ ნალექების ფორმირება მიმდინა-

რეობდა საკმაოდ ღრმა, ნაწილობრივ იზოლირე-

ბულ აუზში, მშვიდ სედიმენტაციურ გარემოში, 

ტურბიდიტების მოქმედების და ნალექების გრავი-

ტაციული ახარისხების გარეშე; აუზის ფსკერი 

დაუნაწევრებელი და სუსტად დაქანებული უნდა 

ყოფილიყო, სუბსტრატი (ხმელეთი) საკმაოდ შორს 

მდებარეობდა, გეოქიმიური გარემო იყო აღდგე-

ნითი, კლიმატი თბილი და, შესაძლოა, ნესტიანი. 
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4886-4898 მ _ დალექვის პირობები მცირედ შე-

იცვალა _ აუზის სიღრმე შემცირდა, გარემო გახდა 

ნეიტრალური ან ჟანგვითი (ყოველ შემთხვევაში, 

წყალი-ნალექის საზღვარზე). 

მანავი, # მე-11 ჭაბურღილი: 

3760-3780 მ _ დალექვა მიმდინარეობდა შედა-

რებით ღრმა და თბილ აუზში; 

3780-3820 მ _ აუზი მკვეთრად გათხელდა, 

წყლის ტემპერატურამ დაიწია; 

3837-3860 მ _ დალექვა მიმდინარეობდა შე-

დარებით ღრმა და თბილ აუზში; 

 3885 მ _ მარილიანი ზღვა; 

 4000 მ _ ნერიტული ზღვა; 

 4155 მ _ მარილიანი ზღვა. 

სედიმენტაციური პირობების რეკონსტრუქციის 

თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ინფორმაციის 

მატარებელია მონაცემები განამარხებული ფაუნისა 

და ფლორის, ე.წ. მინერალი-ინდიკატორების, ქანე-

ბის ლითოლოგიის, შეფერილობის, შრეობრიობის 

მასშტაბის, სიმძლავრის და სხვათა შესახებ. ამ 

თვალსაზრისით თბილისის მიმდებარე რაიონის 

ოლიგოცენური ნალექები შემდეგნაირად ხასიათ-

დება: ლითოლოგიურად ძირითადად თიხებით 

(მეტწილად ჰიდროქარსებით, შედარებით იშვია-

თად ბენტონიტებით), ნაწილობრივ ქვიშაქვებით 

არის წარმოდგენილი; ქანები თითქმის მთლიანად 

მოკლებულია მინერალ გლაუკონიტს, ხშირია პირი-

ტი, თაბაშირი, იაროზიტი, სიდერიტი, იშვიათია 

კარბონატები _ დოლომიტი და კალციტი, ფართო-

დაა გავრცელებული გოგირდწყალბადიანი, სიდე-

რიტიანი, აღდგენითი ფაციესები, იშვიათია ჟანგ-

ვითი ფაციესი; ქანები, მეტწილად, არაკარბონა-

ტული ან სუსტად კარბონატულია, თხელი და საშ. 

შრეობრივია, ახასიათებს აგრეთვე ლაქებრივი და 

მიკროზოლებრივი ტექსტურა და გრავიტაციული 

ახარისხება; ქვიშაქვები, ძირითადად, გრაუვაკურია, 

სხვადასხვამარცვლოვანი; მარცვლები სუსტად ან 

საშუალოდაა დამუშავებული. ფაუნისტურად ძალ-

ზე ღარიბია; სამაგიეროდ ხშირია მცენარეთა განახ-

შირებული ნაშთები, მათი თხელი შუაშრეები და 

ლინზები, ზოლებად დალაგებული დეტრიტუსი. 

მაიკოპური ქანების მუქი შეფერილობა, ძირი-

თადად, მათში დიდი რაოდენობის ორგანული 

ნივთიერების (მეტწილად, ფიტოგენური წარმო-

შობის), ნაწილობრივ კი სიდერიტის შემცველობით 

არის განპირობებული. 

ერთ-ერთი ფართოდ გავრცელებული დანალექი 

მინერალი გლაუკონიტი თბილისის მიმდებარე 

რაიონის მაიკოპურ ქანებში თითქმის არ გვხვდება. 

იგი არ წარმოიშობა დიდი მდინარეების შესართავ-

თან და ინტენსიური სედიმენტაციის პირობებში, 

არ ახასიათებს მტკნარი წყლისა და მარილიან 

აუზებს, ილექება მხოლოდ ნორმულმარილიან 

წყლებში. მისი გენერაციის ხელსაყრელი პირო-

ბებია: ჰიდროდინამიკურად მშვიდი სანაპირო ზო-

ნები, ორგანული ნივთიერებებით ღარიბი, ნეიტ-

რალური ან აღდგენითი გეოქიმიური გარემო. 

კალციტი და დოლომიტი დამახასიათებელია 

მხოლოდ ტუტე გარემოსთვის. კალციტის (კირქვის) 

წარმოშობას განაპირობებს, ძირითადად, CO2-ის 

შემცირება წყალში და თბილი კლიმატური პი-

რობები. კირქვები არასდროს წარმოიშობა სიდე-

რიტიან ფაციესებში, რაც ეგზომ დამახასიათებელია 

თბილისისპირა რაიონის მაიკოპური სერიისთვის. 
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თბილისის მიმდებარე შუა და ზედაოლიგო-

ცენურ, საერთოდ, მთელ მაიკოპურ ნალექებში 

ფართოდაა გავრცელებული სიდერიტის (FeCO3) 

კონკრეციები და სეპტარიები. სიდერიტიანი ფა-

ციესის მთავარი ნაერთია CO2, ბევრია ორგანული 

ნივთიერება, რომელიც უხვად გამოჰყოფს ნახში-

რორჟანგს და ხელს უშლის ჟანგვა-აღდგენით პრო-

ცესებს. გარემო ანაერობულია, ჟანგვა-აღდგენის 

საზღვარი გადის ფსკერის ზემოთ, სუსტია გო-

გირდწყალბადით მოწამვლა. ჩვენი მოსაზრებით, 

იმდროინდელ აუზში არსებული მკვეთრად უარ-

ყოფითი ბიოტური გარემო არა მარტო გოგირდ-

წყალბადით მოწამვლას უნდა გამოეწვია, არამედ 

სიდერიტიანი ფაციესის არსებობასაც, რაც ხსნარში 

ორვალენტიანი რკინის (აღდგენითი გარემოს ინ-

დიკატორია) და CO2-ის სიჭარბეს გულისხმობს. 

თუმცა ორი ფაციესის არსებობა სედიმენტაციურ 

აუზში (გოგირდწყალბადიანისა და სიდერიტია-

ნის) ერთმანეთს არ გამორიცხავს პრინციპულად. 

როგორც ჩანს, თბილისისპირა მაიკოპური აუზის 

ისტორიაში (გეოლოგიურ ჭრილში) ამ ორი ფაციე-

სის „დაშრევება“ ხდებოდა. ასეთი ნალექებისთვის 

ნიშანდობლივია მუქი ნაცრისფერი და შავი შეფე-

რილობა, სიდერიტის, რკინის კოლჩედანების (მათ 

შორის პირიტის) და ნახშირის შემცველობა, რითაც 

ფაქტობრივად ხასიათდება თბილისის მიმდებარე 

რაიონის მაიკოპური ნალექები და, ამავე დროს, 

გამოირჩევა სხვა დანალექი წარმონაქმნებისგან. 

აღდგენითი გარემოს ინდიკატორია, ძირითა-

დად, მინერალი პირიტი (FeS2), რომელიც თბილი-

სის მიმდებარე რაიონის მაიკოპურ ნალექებში 

მცირე ზომის აგრეგატებს და ფსევდომორფოზებს 

ქმნის მცენარეული ნაშთების მიმართ. ჩვენს შემთხ-

ვევაში _ ბენთოსური ფაუნის გაღარიბების და დაკ-

ნინების პირობებში, პირიტი დამახასიათებელია 

მკვეთრად აღდგენითი გოგირდწყალბადიანი გეო-

ქიმიური გარემოსთვის. 

მაიკოპური თიხები, ძირითადად, ჰიდროქარ-

სებით არის წარმოდგენილი. მათი წარმოშობა კი, 

მეტწილად, სილიკატური ქანების გამოფიტვას 

უკავშირდება ჰუმიდური (ნესტიანი) კლიმატის 

პირობებში. 

ოლიგოცენური ქვიშაქვების მარცვლები, მეტ-

წილად, ნახევრად დამუშავებულია. ასეთი მასალის 

წყარო სანაპირო ზოლიდან საშუალოდ 15-25 კმ-ით 

შეიძლება იყოს დაშორებული. ამასთანავე, ოლი-

გოცენურ ქვიშაქვებში გრაუვაკების სიჭარბე ზედა-

ცარცული და შუაეოცენური ვულკანიტების აქტიუ-

რი გადარეცხვით უნდა იყოს განპირობებული. 

შრეობრივი ტექსტურის წარმოშობას დანალექ 

ქანებში ძირითადად კლიმატური, ნაწილობრივ კი 

ტექტონიკური ფაქტორი განაპირობებს. თბილისის 

მიმდებარე რაიონის მაიკოპურ წყებაში ძირითა-

დად თხელი და საშ. შრეობრივი თიხებისა და 

ქვიშაქვების მორიგეობა ხშირი კლიმატური ფლუქ-

ტაციითა და რხევითი ტექტონიკური მოძრაობე-

ბით უნდა იყოს განპირობებული. 

ოლიგოცენის (და, საერთოდ, მთელი მაიკოპის) 

განმავლობაში, კავკასიაში მიმდინარე ხანმოკლე 

ტექტონიკური (ამ შემთხვევაში_გაჭიმვითი) პრო-

ცესები იწვევდა მცირემასშტაბიან ტრანსგრესიებს, 

რის გამოც ირღვეოდა აუზების ხანგრძლივი იზო-

ლაციური რეჟიმი. ნორმულმარილიანი ოკეანური 

წყლების შემოჭრას თან ახლდა ფაუნისტური 
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კომპლექსების იმიგრაცია და აქა-იქ, შესაბამის 

კლიმატურ პირობებში, ხანმოკლე კარბონატული 

სედიმენტაცია. ასეთი მოვლენები ხდებოდა იშვია-

თად, რაც, საბოლოო ანგარიშით, გავლენას ვერ 

ახდენდა უკვე მტკიცედ ჩამოყალიბებულ ჩაკეტილ 

სედიმენტაციურ რეჟიმსა და სპეციფიკურ ბიონო-

მიურ პირობებზე. ეს ნალექები ძალზე ღარიბია 

ავტოქტონური ფაუნით_ძირითადად გვხვდება 

პლანქტონური ფორამინიფერების იშვიათი, დაკნი-

ნებული ფორმები, მცირეოდენი დინოფლაგე-

ლატები, ნანოპლანქტონი და ბაქტერიები. შუა და 

გვიანი ოლიგოცენის (ისევე როგორც მთელი მაი-

კოპის) ფორამინიფერების ღარიბი კომპლექსი ძი-

რითადად იმიგრანტებისგან შედგება. ამასთან, ამ 

ორგანიზმების ნაშთები თანაბრად და უწყვეტად კი 

არ არის განაწილებული გეოლოგიურ ჭრილში, 

არამედ დისკრეტულად, გარკვეულ სტრატიგრა-

ფიულ დონეებს უკავშირდება. ეს გარემოება 

დროის გარკვეულ მონაკვეთში ოკეანესთან კავში-

რის აღდგენის, ნორმული მარილიანობის და ბიო-

ნომიური პირობების გაუმჯობესების მაჩვენებე-

ლია. ბენთოსური ფაუნა წარმოდგენილია დეგრა-

დირებული ორსაგდულიანებით და, მეტწილად, 

მიკროსკოპული განზომილების გასტროპოდებით. 

ამის ძირითადი მიზეზი გოგირდწყალბადით მოწა-

მლული აუზისა და ზღვის წყლის მარილიანობის 

ხშირ ცვლასთან ერთად (ა. ლალიევის მონაცემე-

ბით, ოლიგოცენ-ადრემიოცენის განმავლობაში 

არანაკლებ ოთხჯერ მაინც მოხდა საქართველოს 

მაიკოპური ზღვის ფართომასშტაბიანი გამტკნა-

რება [13]), უნდა ყოფილიყო წყალში Na-ის და Ca-

ის კათიონების დაბალი შემცველობა, რაც ხელს 

უშლიდა მიკროფაუნისა და ნანოპლანქტონის არა-

მარტო ნორმალურ განვითარებას, არამედ მათი 

სკელეტის განამარხებასაც [16]. ამასთან ერთად, 

შუა და გვიან ოლიგოცენურ ზღვაში, ბიომასის 

საერთო გაღარიბების ფონზე, შეინიშნება იხთიო-

ფაუნის და წყალმცენარეების ფართო გავრცელება. 

მაგალითად, შუა აზიასა და საქართველოში (აფხა-

ზეთში) ოლიგოცენურ ნალექებში ცნობილია ე.წ. 

თევზების შრეები. საყურადღებოა, რომ ეს ქანები 

ხასიათდება ურანის მომეტებული შემცველობით. 

მტკნარი წყლის პერიოდული გაძლიერებული შე-

მოსვლა თბილი და ნესტიანი კლიმატის პირობებ-

ში განაპირობებდა აუზის ზედაპირული წყლების 

მაღალ პროდუქტიულობას. აღსანიშნავია, რომ 

თბილისის მიმდებარე რაიონის აღმოსავლეთ ნა-

წილში ეს ნალექები, ბურღვის მონაცემებით, მიკ-

როზოლებად დალაგებულ დიდძალ მცენარეულ 

დეტრიტუსს შეიცავს. 

ლითოგენეზის თავისებურებების, მცენარეთა 

ასოციაციების მიხედვით და პალეოზოოგეოგრა-

ფიული მონაცემებით, ოლიგოცენში, გლობალური 

თვალსაზრისით, შეიძლება გამოიყოს ტროპიკუ-

ლი, სუბტროპიკული, ზომიერი და ზომიერად 

ცივი სარტყლები. ოლიგოცენის მეორე ნახევარში 

პოლუსებთან დაწყებული აცივება თანდათანობით 

გავრცელდა ეკვატორისკენ. შესაბამისად, მნიშვნე-

ლოვნად შემცირდა სითბოს მოყვარული ფაუნისა 

და ფლორის საცხოვრებელი არეალის ფართობი. 

პალეოტემპერატურული ანალიზის მონაცემებით, 

ტემპერატურა გვიან ეოცენში, ყირიმში, იყო 270C, 

ჩრდილოეთ კავკასიაში 26-280C, ამიერკავკასიაში 

26-270C. ოლიგოცენის დასაწყისში ზღვის თხელი 
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უბნების წყლების საშუალო წლიური ტემპერა-

ტურა ამიერკავკასიაში (მათ შორის საქართვე-

ლოშიც) დაეცა და შეადგენდა 20-220C, რაც კიდევ 

უფრო შემცირდა შუა ოლიგოცენში, 14-160C, განსა-

კუთრებით კი გვიან ოლიგოცენში, 10-120C [17]. 

პალეობოტანიკური მონაცემები ძირითადად 

ემთხვევა ზემოთ მოტანილ დასკვნებს. კერძოდ, 

ეოცენში, თანამედროვე საქართველოს ტერიტო-

რიაზე გაბატონებული იყო ორლებნიანი მცენარე-

ები, ხოლო ზღვაში ბინადრობდნენ მცირე ზომის 

ნიჟარების მქონე ნუმულიტები. ეს გარემოება ზო-

მიერად თბილი და ნესტიანი კლიმატის მაჩვენე-

ბელია. ეოცენის და ოლიგოცენის საზღვარზე ეოცე-

ნური ბიოცენოზები ჩაანაცვლა ოლიგოცენურმა 

ბორეულმა ეკოსისტემებმა, რამაც გამოიწვია დიდი 

ზომის ფორამინიფერების გაქრობა, ფლორისტულ 

კომპლექსში გაიზარდა წიწვიანებისა და სითბოზო-

მიერი ფოთლოვანი მცენარეების როლი [18]. ასე-

თივე მოსაზრებისაა ცნობილი პალეობოტანიკოსი  

მ. უზნაძე [19]. პალეოფლორისტული მონაცემების 

საფუძველზე მკვლევარი ვარაუდობს, რომ შუა და 

გვიან ოლიგოცენურში, საქართველოში, კლიმატი 

იყო თბილი, მაგრამ შედარებით ცივი, ვიდრე ადრე 

ოლიგოცენში, განსაკუთრებით გვიან ოლიგოცენში. 

ამასთან დაკავშირებით აღსანიშნავია უშუა-

ლოდ თბილისის მიდამოების შუა და გვიან ოლი-

გოცენურ ნალექებში ხმელეთის მცენარეების განახ-

შირებული ღეროების არსებობა, რაც ხმელეთის 

სიახლოვეს, ნაწილობრივ დაჭაობებული სანაპირო 

უბნების, მდიდარი მცენარეული საფარის არსე-

ბობას, მდინარეთა ქსელის განვითარებას, უხვ 

ატმოსფერულ ნალექებს, დროდადრო ძლიერ 

წყალმოვარდნებს გულისხმობს, როდესაც მდი-

ნარეებს ზღვაში საკმაოდ შორს შეჰქონდა დიდძა-

ლი მცენარეულობა. 

ლითოლოგიურად დაახლოებით ერთგვაროვა-

ნი მაიკოპური სერიის ფაციესური თავისებურე-

ბები მოწმობს ნალექდაგროვებას ცუდად აერირე-

ბულ გარემოში, ტალღების მოქმედების არეალის 

ქვემოთ, სტაგნაციის პირობებში, როდესაც ხდება 

ზღვიური აუზის ნაწილობრივი ან მთლიანი მო-

წამვლა გოგირდწყალბადით. ჩვენი მოსაზრებით, 

მსგავსი პირობები თბილისის მიმდებარე რაიონში 

უნდა ყოფილიყო პალეოცენსა და და გვიანი ეოცე-

ნის დასაწყისში. ამ პირობების რეკონსტრუქციის 

შემთხვევაში ხშირად შავი ზღვის თანამედროვე 

მოდელი მოაქვთ ხოლმე, რომლის თანახმად, შავ 

ზღვაში, ხმელთაშუა ზღვიდან, ბოსფორისა და 

დარდანელის გავლით, წყლის თავისუფალი მოდი-

ნება და, შესაბამისად, ცირკულაცია შეზღუდულია, 

რის გამოც ხდება ზღვიური აუზის გრავიტაციული 

დაშრევება. ქვედა, შედარებით მარილიან და 

მკვრივ ფენაში, ცუდი აერაციის პირობებში ჟანგბა-

დის დიდი დეფიციტია, რაც, თავის მხრივ, ხელს 

უშლის ბენთოსის განვითარებას, მაშინ როცა 

ზონის ზედა ნაწილი, სანაპირო უბნების ჩათვლით, 

მდიდარია ორგანიზმებით. მკვდარი ორგანიზ-

მების (ფიტო-და ზოო-) ნაშთების გარდაქმნა ბაქტე-

რიების მეშვეობით ანაერობულ პირობებში მნიშვ-

ნელოვნად ზრდის გარემოს მოწამვლის ხარისხს 

[12]. როგორც გამოირკვა, ჟანგბადით ღარიბი 

პირობები ემთხვევა კლიმატურ ოპტიმუმებს, ამ 

პერიოდში კი მნიშვნელოვნად იზრდება ზღვის 

წყლის ბიოპროდუქტიულობა. 
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წყალსატევების გოგირდწყალბადით მოწამვლას 

განაპირობებს აგრეთვე ნორმალური გაზური რე-

ჟიმის დარღვევა. ასეთი (ნორმალური) რეჟიმის პი-

რობად ითვლება წყლის მთელი მასის ერთნაირი 

მარილიანობა და აქტიური ჰიდროდინამიკური 

რეჟიმი. ანომალური გაზური რეჟიმის პირობებში 

თავისუფალი ჟანგბადი მუდმივად არის წყლის 

მასის ზედა ნაწილში (რაც, სხვა ფაქტორებთან 

ერთად, ხელს უწყობს ამ ზონის მაღალ ბიოპრო-

დუქტიულობას), ხოლო ქვედა, უმნიშვნელო ნა-

წილში, ჟანგბადი ძლიერ მცირეა ან საერთოდ არ 

არის, სამაგიეროდ ჭარბადაა CO2 და H2S (მაგ., შავი 

ზღვა, კასპიის ზღვის სამხრული ნაწილი). ანომა-

ლური გაზური რეჟიმი მყარდება ზღვებში, სადაც 

ფსკერი დანაწევრებულია და როფებში სრული 

სიწყნარეა, განსაკუთრებით კი ისეთ აუზებში, სა-

დაც წყლის ზედა ფენები გამტკნარებულია ხმე-

ლეთის ზედაპირული ჩამონადენებით, ხოლო 

ქვედა ფენები მეტი მარილიანობით ხასიათდება 

და, შესაბამისად, უფრო მძიმეა, როგორც ეს დღეს 

ანომალური გაზური რეჟიმის მქონე შავ ზღვაში 

შეინიშნება. არიდულ კლიმატურ ზონაში არსებულ 

ზღვებში, აქტიური აორთქლების შედეგად, ძლიერ 

მარილიანი ზედაპირული წყლები ზოგჯერ აუზის 

ფსკერის ფერდობებზე მიედინება სიღრმეში, აქ 

ძლიერ დიდხანს ყოვნდება და ქმნის გოგირდ-

წყალბადით მოწამლულ დროებით ბუნებრივ მა-

სას. ანომალური გაზური რეჟიმის მქონე წყალსა-

ტევებში ვერტიკალური ცირკულაცია არ ეხება 

წყლის მთელ მასას, არამედ მის მხოლოდ ზედა, 

შედარებით მცირე ნაწილს [20]. 

ადრე მიოცენი. ოლიგოცენის დასასრულს დაწ-

ყებული აღმავალი ტექტონიკური მოძრაობა და, 

შესაბამისად, ზღვის რეგრესია გაგრძელდა ადრე 

მიოცენში და მაქსიმუმს მიაღწია საყარაულოს (ბურ-

დიგალური) საუკუნის შუა ხანებში. ამან გამოიწვია 

მაიკოპური ზღვის ამიერკავკასიის სრუტის დეგ-

რადაცია, რეცხვის არეალის გაფართოება, სედიმე-

ნტაციური აუზის გათხელება და უფრო მეტად 

დასახსვრა. კერძოდ, გაფართოვდა თბილისისპირა 

რაიონის ჩრდილოეთით არსებული ნატახტარი-

ნორიო-მარტყოფი-ნინოწმინდის კორდილიერების 

ზოლი, ამ დროისათვის უკვე აზევებული აჭარა-

თრიალეთის ცენტრული ნაწილი და სამხრეთ-

დასავლეთით მდებარე ე.წ. ასურეთის ხმელეთი, 

რომელთა წყლით დაფარული მიმდებარე უბნები 

ეპიკონტინენტური თხელი ზღვის ყურეებისა და 

სრუტეების სისტემას წარმოადგენდა (სურ. 2). ამაზე 

მეტყველებს შესაბამისი ნალექების სიმძლავრეების 

კლება აუზების ბორტებიდან დეპრესიების ცენტრა-

ლური ნაწილებისკენ, გრანიტული მასალის და მისი 

მარცვლების ზომების თანდათანობითი შემცირება 

ან მთლიანი გაქრობა მცხეთა-ნორიო-მარტყოფი-

საცხენისის ზოლიდან სამხრეთისა და სამხრეთ-

აღმოსავლეთისკენ. ამ მიმართულებით ფაციესები 

შედარებით ღრმა ზღვისაა. საყარაულოს საუკუნეში, 

რაიონის ჩრდილოეთ და სამხრეთ-დასავლეთ 

ნაწილებში ძირითადად გროვდებოდა კვარციანი 

და კვარც-არკოზული ქვიშები, შედარებით ღრმად 

დაძირულ უბნებში _ თიხები და, მეტწილად, 

გრაუვაკური ქვიშები. 

ზემოთ აღნიშნული წარმონაქმნები ტიპური 

მოლასური ნალექებია. მათი ფორმირება ხდება 
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რეგიონის ოროგენული განვითარების პროცესში, 

მიწის ქერქის ამ უბნის ინტენსიური დანაოჭებისა 

და ამოზიდვის ეტაპზე, ჰუმიდური (ნესტიანი) და 

არიდული (ცხელი) კლიმატის პირობებში, რასაც 

თან ახლავს ახლად წარმოშობილი ნაოჭა ზონების 

(ჩვენს შემთხვევაში _ დიდი კავკასიონისა და 

აჭარა-თრიალეთის) ინტენსიური ეროზია და 

დიდძალი ნაშალი მასალის დაგროვება მთისწინა 

როფებში. ისინი, ჩვეულებრივად, თხელი ზღვის ან 

კონტინენტური ნალექებია, რომლებისთვისაც და-

მახასიათებელია უხეშნატეხოვანი მასალის სი-

ჭარბე, რიტმულობა, ირიბი და ლინზისებური 

შრეობრიობა. მათი დანაგროვები ქმნის ვიწრო- 

წაგრძელებულ ზოლებს, რომლებიც უშუალოდ 

აკრავენ გადარეცხვის ზონებს. ზოგადად, ამ 

თვისებების მატარებელია თბილისისპირა რაიონ-

ში განვითარებული ადრემიოცენური ასაკის ქვიშა-

ქვიან-თიხიანი ნალექები. 

 პალეოტემპერატურული გამოკვლევების მი-

ხედვით [17], ადრე მიოცენში, კავკასიაში, მოხდა 

კლიმატის მცირემასშტაბიანი დათბობა. მტკნარი 

წყლისა და მომარილიანო აუზების მოლუსკების 

საცხოვრებელი გარემოს საშუალო წლიური ტემ-

პერატურა 20-220C-მდე გაიზარდა. ტემპერატურის 

მნიშვნელოვანი მომატება (გვიან ოლიგოცენთან 

შედარებით) დასტურდება აგრეთვე პალეობოტანი-

კური მონაცემებით [13, 21, 22]. კერძოდ, სამხრეთ 

საქართველოს ქვედა მიოცენის გეოლოგიური 

ჭრილის ქვედა ნაწილში (აკვიტანურ სართულში) 

გავრცელებული ქანები შეიცავს ისეთ ფლორის-

ტულ ნაშთებს და მცენარეულ მტვერს, რომლებიც 

მოწმობენ ცხელი კლიმატის არსებობას და მნიშვნე-

ლოვან დათბობას გვიან ოლიგოცენთან შედარე-

ბით. აღმოსავლეთ საქართველოში, მათ შორის 

თბილისის მიმდებარე რაიონში, აკვიტანურ და 

საყარაულოს საუკუნეებში, ჰავა იყო სუბტროპი-

კული, მშრალი (ცხელი) ზაფხულით და რბილი 

ზამთრით, რომელიც არ აფერხებდა ვეგეტაციის 

პროცესს. საერთოდ, საქართველოს საყარაულოს 

და კოწახურის ფლორები არ განსხვავდება ერთ-

მანეთისგან და ასახავენ საკმაოდ ცხელი და 

მშრალი კლიმატის არსებობას. 

თბილისის მიმდებარე რაიონის ჩრდილოეთ ნა-

წილში, მცხეთა_მუხათგვერდი_გლდანი_ნორიო_-

მარტყოფი_საცხენისის ზოლში, ზედაპირზე გავრ-

ცელებული საყარაულოს ქვიშაქვები ძირითადად 

კვარც-არკოზულია. ამ ქანების შემადგენელი მარ-

ცვლების დაუხარისხებლობა, დამუშავების ძალზე 

დაბალი დონე, მათში კალიუმის მინდვრის შპატის 

და ინტრუზიული კვარცის, ზოგჯერ კი ქანების 

(გრანიტოიდები, მეტამორფიტები) საკმაოდ მოზრ-

დილი ნატეხების არსებობა მეტყველებს ზღვის 

ფართო რეგრესიაზე, შესაბამისად, რეცხვის არეა-

ლის გაფართოებაზე, ნარეცხი მასალის შედარებით 

მცირე მანძილზე გადატანაზე. 

აღმოსავლეთით, ნინოწმინდის #78ა ჭაბურღი-

ლის კერნისა და შლამების ანალიზის შედეგების 

მიხედვით, საყარაულოს ქვიშაქვები, ძირითადი პა-

რამეტრებით, თითქმის არაფრით განსხვავდება 

ზემოაღნიშნული ზოლის სინქრონული ნალექე-

ბისგან. კვარც-მინდვრისშპატიან და კვარც-არკო-

ზულ ქვიშაქვებში არსებული ქანების ნატეხები 

წარმოდგენილია გრანიტოიდებით, კვარციტებით, 

მჟავე ეფუზივებით. ქვიშაქვები შეიცავს ქარსების 
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(ბიოტიტის) გაქლორიტებულ ფირფიტებს, რაც 

მიუთითებს, რომ ეს მინერალი დიდი ხნის განმავ-

ლობაში არ ყოფილა ჟანგვის ზონაში, ე.ი. ახლომ-

დებარე ხმელეთიდან არის მოტანილი. ქვიშაქვების 

ცემენტი პოლიმინერალურია, შედგება, ძირითა-

დად, მონტმორილონიტის, ჰიდროქარსის, ქლორი-

ტისა და სიდერიტისგან. ქვიშაქვებში დომინირებს 

კვარცის საშუალო და მსხვილმარცვლოვანი (dmax= 

=1,5-4,0 მმ) სხვადასხვა ხარისხით დამუშავებული 

კატაკლასტები (დისლოკაციური მეტამორფიზმის 

პროდუქტი). ქვიშაქვების მარცვლების შეცემენტე-

ბული მასალის სიმცირე და სუსტად შეკავშირების 

უნარი ამ ქანების მომწიფების დაბალ დონეზე მე-

ტყველებს. გეოლოგიურ ჭრილში ზოგჯერ შეინიშ-

ნება მურა ნახშირის მიკროშრეები და მიკროლინ-

ზები, იშვიათად დოლომიტიზებული კირქვების 

თხელი შუაშრეები, დამახასიათებელია ტალღი-

სებური შრეობრიობა და გამოსოლვები. მუქი ფე-

რის თიხები დიდძალ ორგანულ მასალას შეიცავს. 

ქანების მინერალური და ფაციესური ანალიზი 

ცხადყოფს, რომ მათი ფორმირება მიმდინარეობდა 

ტუტე, აღდგენითი გარემოს მქონე სანაპირო 

ზღვიურ აუზში, ჟანგბადის შეზღუდული შეღწევის 

პირობებში. კლიმატი უნდა ყოფილიყო არიდული, 

თბილი ან ცხელი, აუზი_მარილიანი, სპეციფი-

კური ბაქტერიებით დასახლებული (ნინოწმინდის 

#78ა ჭაბურღილის გეოლოგიური ანგარიში. შპს 

„KBOC“-ის ფონდები, 2002). 

ზემოაღნიშნულთან ერთად, თუ მხედველობაში 

მივიღებთ იმ გარემოებას, რომ აღწერილიდან სამხ-

რეთით და აღმოსავლეთით (შესაბამისად, ორმოია-

ნის და იორის მიმართულებით) სინქრონული ნა-

ლექების სიმძლავრეები იზრდება და ქვიშაქვები 

ჩაინაცვლება თიხური ქანებით, ნორიო-საცხენისი-

ნინოწმინდის საყარაულოს ქვიშაქვების მომცემი 

წყარო _ ჩრდილოეთით მდებარე ხმელეთი ძირი-

თადად გრანიტოიდებით, ნაწილობრივ კი მეტა-

მორფიტებით და ვულკანიტებით უნდა ყოფილიყო 

აგებული. სავარაუდოდ, ეს უნდა იყოს საქართ-

ველოს ბელტის კრისტალური შვერილი, ზემოთ 

ხსენებული ნატახტარი-ნინოწმინდის ხმელეთი (არ-

ქიპელაგი), რომლის არსებობა უკვე გვიანცარცული-

დან იგრძნობა (სურ. 2). ამ ხმელეთის მარჩხი ზღვით 

დაფარულ პერიფერიულ ნაწილებში_სანაპირო 

ზოლში, ლაგუნებსა და ვიწრო უბეებში, ინტენსიუ-

რი აორთქლების შედეგად ილექებოდა მარილებიც. 

სამხრეთი და სამხრეთ-აღმოსავლეთი მიმართულე-

ბით აუზის ფსკერი თავდაპირველად, სუსტად 

უნდა ყოფილიყო დაქანებული, შემდეგ კი საკმაოდ 

მკვეთრად. ამასთან ერთად, გასათვალისწინებელია 

ის გარემოება, რომ ნორიო-მარტყოფი-საცხენისი-

ნინოწმინდის საყარაულოს ქვიშაქვები, თანამედ-

როვე სტრუქტურული პოზიციის მიხედვით, ალოქ-

ტონს ეკუთვნის და მათი ფორმირება დღევანდელი 

ადგილსამყოფლიდან ჩრდილოეთით, დაახლ. 10-12 

კმ-ის დაცილებით უნდა მომხდარიყო. მოგვიანე-

ბით (პლიოცენში), დანაოჭებისა და ტექტონიკური 

რღვევათა სისტემების (შესხლეტა-შეცოცებების) 

მეშვეობით აქ არსებული ნალექები დაწყდა და 

სამხრეთით გადაადგილდა. ამასთან დაკავშირებით 

საინტერესოა, რომ უკანასკნელი მონაცემების მი-

ხედვით [1], აღნიშნული რაიონიდან სამხრეთ-აღმო-

სავლეთით დაახლ. 80 კმ-ზე მდებარე ტარიბანის 

ანტიკლინი თავდაპირველი ადგილსამყოფლიდან 
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კმ მანძილზე. 

აღნიშნული ტერიტორიის ავტოქტონის ქვედა-

მიოცენური ფაციესების შესახებ გარკვეულ წარ-

მოდგენას გვიქმნის ნორიოს #72-ე ჭაბურღილის 

ბურღვის მონაცემები (თავდუმაძე, შარიქაძე, 

პაატაშვილი, „ნორიოს #72 ჭაბურღილის ბურღვის 

გეოლოგიური ანგარიში“. შპს „KBOC“-ის ფონდები, 

2006). კერნისა და შლამების ანალიზის მიხედვით 

ნორიოს უბანზე ქვედა მიოცენის ალევრო-პელი-

ტური, იშვიათად წვრილპსამიტური ნალექების 

ფორმირება მიმდინარეობდა საკმაოდ სწრაფი სე-

დიმენტაციის პირობებში, აღდგენით გეოქიმიურ 

გარემოში. აუზი იყო ღრმაზღვიური (ჰემიპელაგუ-

რი) და წარმოადგენდა დისტალური ალევრიტული 

ტურბიდიტების გავრცელების არეს. შესაბამის 

პერიოდში შეინიშნება ზედაცარცული, ნაწილობ-

რივ კი ეოცენური ქანების ინტენსიური ეროზია. 

თბილისის მიმდებარე რაიონის ქვედამიოცე-

ნური ქანები უხვად შეიცავს თაბაშირს, იაროზიტს 

და სიდერიტს. ამ დროისთვის თბილისისპირა რაი-

ონში არსებული ეპიკონტინენტური ზღვის უბეები, 

კიდურა ზონები, სრუტეები და ლაგუნები ძირი-

თადი აუზისაგან გამოყოფილი უნდა ყოფილიყო 

წყალზედა ან წყალქვეშა ამოწევებით. არიდულ 

(ცხელ) კლიმატურ პირობებში ასეთ აუზებში მიმ-

დინარეობს ჰალოგენეზის პროცესი, როდესაც 

ნალექი იწყებს ფორმირებას ადვილად ხსნადი მა-

რილების სახით – CaSO4 (ანჰიდრიტი), NaCl (სუფ-

რის მარილი), KCl (სილვინი).  

ეს სტადია შეესაბამება აუზის საშუალო და 

მაღალ მარილიანობას [23]. ჩვენს შემთხვევაში 

საწყისი წყლის ჰიდროქიმიური ტიპი უნდა ყოფი-

ლიყო სულფატური. ცნობილია, რომ თანამედროვე 

პირობებში, NaCl- ით გაჯერებულ წყლებში, 300C 

ტემპერატურაზე Ca-ის სულფატი ილექება თაბა-

შირის (CaSO4*2H2O), ხოლო გეოლოგიურ წარ-

სულში გამოიყოფოდა ანჰიდრიტის (CaSO4) სახით. 

ანჰიდრიტი წარმოიშობა ჰალოგენეზის საწყის 

სტადიაზე ხსნარებიდან ქიმიურად გამოლექვის 

გზით. მიწის ზედაპირის მახლობლად ეს მინერა-

ლი არამდგრადია, იერთებს ორ მოლეკულა წყალს 

და გადადის თაბაშირში. ანჰიდრიტის გამოლექვა 

დისკრეტულად უნდა მომხდარიყო კლიმატის 

ხშირი ფლუქტაციის გამო, ცხელ პერიოდში. რო-

გორც ზემოთ აღინიშნა, ადრე მიოცენში, საქართვე-

ლოს ტერიტორიაზე, სანაპირო წყლების ტემპერა-

ტურა საკმაოდ მაღალი იყო (20-220C) ; უნდა ვივარ-

აუდოთ, რომ ჰაერის ტემპერატურა გაცილებით 

მეტი იქნებოდა. ამ დროისთვის ცხელი და არი-

დული კლიმატის არსებობა დასტურდება აგრეთვე 

შესაბამის ქანებში მინერალი იაროზიტის (რკინის 

ჰიდროსულფატის) და კალიუმის მინდვრის შპა-

ტების მარცვლების არსებობით. 

თბილისის მიმდებარე რაიონის საყარაულოსა და 

კოწახურის ნალექები საკმაოდ მკვეთრად განსხვავ-

დება ერთმანეთისგან მინერალურ-ლითოლოგიური 

შემადგენლობით. როგორც აღინიშნა, საყარაულოს 

სართული ძირითადად ქვიშაქვებითაა აგებული, 

ხოლო კოწახური მეტწილად მცირე სიმძლავრის 

თაბაშირიან-იაროზიტიანი თიხური ქანებით არის 

წარმოდგენილი. გარდა ამისა, საყარაულოს 

ქვიშაქვებში კვარცისა და მინდვრის შპატების 
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Abstract. In the history of geology the Maykop age happened to become a breaking point for the establishment 

of the current morpho-structural plan of not only Georgia, but Caucasus entirely and its adjacent regions. 

Development of the mentioned territories during Maykop and the following eras happened amidst the 

convergence of Euro-Asian and Africa-Arabian tectonic plates and formation of collision structures. At the time, 

the current near-Tbilisi area was part of one of the relict basins (strait) of the Tethys ocean. The named basin, 

fragmented with islands, archipelagoes, bays and straits was characterized with mostly fast, terrigenous sedimen-

tation in the environment of frequent changes in the tectonic (turbidite) displacement vector and climate. The 

tendencies of basin isolation strengthened by the end of the Early Oligocene, followed by the replacement of the 

marine environment with the freshwater regime in the late Middle Oligocene. This resulted in the formation of 

specific environment – contamination of the basin, especially of the deep areas with hydrogen sulfide and carbon 

dioxide, creation of the abnormal gas regime and restoration of geochemical environment, and respective 

eradication, infrequency and decline of the main species of fauna (mainly of Benthos). The bottom part of the basin 
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sporadically deepened, connection with the ocean was slowly restored, regular seawater fauna started to migrate, 

and rare carbonate sedimentation was observed while the reasonable general stabilization and stagnation. Upward 

Atectonic movements strengthened in the Early Miocene, especially in the Sakaraulo age, which was followed 

with the widening of the flushing area, including Mtskheta-Norio-Ninotsminda land and with the formation of the 

productive (oil-bearing) quartz-arcosic sandstones. Resume:  

 

Key words: Climate; Cordillera; Eocene; facies; lithology; Miocene; Oligocene; sedimentary basin; sediments; 

stagnation; tectonic. 
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Аннотация. Майкопское время является одной из длительных и переломных эпох в геологической истории 

Альпийско-Гималайского пояса, в ходе которого сформировались основные черты морфоструктурного плана не 

только изученного района, но и всего Кавказа. Развитие этих территорий в майкопе и в последующие периоды 

шло на фоне коллизии Евро-Азиатской и Афро-Аравийской тектонических плит. В это время современный 
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притбилисский район был частью одного из реликтовых бассейнов океана Тетис. В расчленённом островами, 

кордильерами и заливами этом бассейне, в обстановке частой флуктуации климата и вектора колебательных 

тектонических движений шла быстрая терригенная (турбидитная) седиментация. Во второй половине раннего 

олигоцена, в обстановке усиления изоляции, сформировались специфические седиментационные усло-вия_отравление бассейна, особенно его глубоководных зон сероводородом и углекислотой, образование ано-

мального газового режима и восстановительной среды. Эти обстоятельства определили вымирание основных 

групп фауны, обеднение и угнетение выживших. Такие условия сохранились фактически до конца майкопа. В 

обстановке общей стабилизации и стагнации эпизодически происходило опускание дна бассейна, 

кратковременная трансгрессия, восстановление связи с океаном и редко карбонатная седиментация. В раннем 

миоцене, особенно в сакараульском веке, усилились восходящие тектонические движения, что привело к 

расширению области размыва, в частности, Мцхета-Норио-Ниноцминдской суши и формированию кварц-

аркозовых продуктивных песчаников (коллекторов) в прилегающих мелководных водоёмах.  

 

Ключевые слова: климат; кордильеры; литология; миоцен; олигоцен; осадки; седиментационный 

бассейн; стагнация; тектоника; фации; эоцен.  
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ანოტაცია. შესწავლილია ტყვიის კრონის წარ-

მოების ჩამდინარე წყლების გაწმენდა სამვალენ-

ტიანი ქრომისაგან. ტყვიის კრონი მიიღება ტყვიის 

ნიტრატისა და კალიუმის ბიქრომატის ურთიერთ-

ქმედებით. ტყვიის კრონის წარმოების საამქროებში 

ჩამდინარე წყლები წარმოიქმნება ტყვიის კრონის 

პირველადი და მეორადი ფილტრაციის პროცესში. 

პირველადი ფილტრაციის დედა ხსნარი და მეო-

რადი ფილტრაციის განარეცხი წყლები იწმინდება 

წინასწარ გამწმენდში – სალექარში და საკონტროლო 

ფილტრზე. წყალი შეიცავს შემდეგ მინარევებს: 

ტყვიას, ქრომს (Cr2O3-ზე გადაანგარიშებით), ტყვიის 

კრონს, ნიტრატებს, სულფატებს, მშრალ ნაშთს. pH 

არ უნდა იყოს 3-ზე ნაკლები. ჩვენი მიზანია ამ 

წყლების გაწმენდა და დაბრუნება ტექნოლოგიურ 

ციკლში, ხოლო მინარევები შესაძლებელია გამოვი-

ყენოთ მინერალურ სასუქად. გაწმენდა ხდება 

ელექტროდიალიზური მეთოდით, იონგაცვლითი 

მემბრანების გამოყენებით. დადგენილია ჩამდინარე 

წყლების ელექტროდიალიზური გაწმენდის ჰიდრო-

დინამიკური მონაცემები, მისი pH, გაწმენდის 

ხარისხი და ხსნარის მახასიათებლები. პროცესის 

შესწავლამ დაამტკიცა, რომ საჭიროა ტექნოლოგიურ 

სქემაში სამვალენტიანი ქრომისა და ტყვიის წი-

ნასწარი გამოყოფა. 
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საკვანძო სიტყვები: გაწმენდა; ელექტროდია-

ლიზი; კონცენტრაცია; მემბრანა; პოლარიზაცია; 

ტყვია; ქრომი. 

 
 

 

შესავალი 

დღეისათვის დამუშავებულია სხვადასხვა წარ-

მოების ჩამდინარე წყლების გაწმენდის მემბრა-

ნული ტექნოლოგიები. ტყვიის კრონის ჩამდინარე 

წყლების გაწმენდისათვის გამოვიყენეთ ელექტრო-

დიალიზის მეთოდი იონგაცვლითი მემბრანების 

(MA-40 და MK-40) გამოყენებით, ხოლო ელექტრო-

დიალიზის პროცესში მიღებული ლითონების 

(ტყვია და ქრომი) კონცენტრატებიდან, მათი უტი-

ლიზაციისათვის ელექტროლიზის მეთოდი. ჩვენი 

მიზანია ტყვიის კრონის ჩამდინარე წყლების გაწ-

მენდისა და ლითონთა კონცენტრირების მაღალ-

ეფექტური მემბრანული, ასევე კონცენტრატიდან 

მძიმე ლითონთა უტილიზაციის ელექტროლიზუ-

რი ტექნოლოგიების დამუშავება და შესაბამისი 

ექსპერიმენტული დანადგარის შექმნა. 

 

ძირითადი ნაწილი 

ტყვიის კრონის წარმოების ჩამდინარე წყლები 

შეიცავს სამვალენტიან ქრომს. ეს ალბათ გამოწვეუ-

ლია ჩამდინარე წყლებში ექვსვალენტიანი ქრომის 

გადასვლით სამვალენტიანში, ერთ-ერთი კომპონენ-

ტის აღდგენით ან ტყვიის ქრომატის გამოლექვით. 

ჩამდინარე წყლების თვისობრივი მაჩვენებლები 

მოტანილია 1-ელ ცხრილში. 

ლაბორატორიულ დანადგარზე ვიკვლევდით 

ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ხარისხის სხვადა-

სხვა პარამეტრის დამოკიდებულებას.  

გამოკვლევებმა აჩვენა,რომ 0,003 ა/სმ2 მაღალი 

დენის სიმკვრივეზე რომელსაც შეესაბამება ძაბვა 7 -

10 ვოლტი, გაწმენდის კამერებში მემბრანების 

კონცენტრაციის პოლარიზაციის გამო იზრდება 

ხსნარის pH და სამვალენტიანი ქრომი წარმოქმნის 

ჰიდროქსიდის ნალექს. ჩამდინარე წყალი ხდება 

მღვრიე, გაწმენდა პრაქტიკულად არ მიმდინარეობს. 

 

ცხრილი 1 

ჩამდინარე წყლების თვისობრივი მაჩვენებლები  

თვისობრივი მაჩვენებლები ჩამდინარე წყალი 
წინასწარი დამუშავების 

შემდეგ 

ჩამდინარე წყლების 

ელექტროდიალიზური 

გაწმენდის შემდეგ 

pH 3 11 7 

ჟქმ მგO2//ლ 60 10 2 

სიხისტე მგ.ექვ/ლ 10 13 0,3 

მშრალი ნაშთი გ/ლ 6 10 0,3 

ოპტიკური სიმკვრივე λ= 300 0,72 0,45 0,05 

ქრომის იონი Cr+3მგ/ლ 35 0 0 

Cr+6მგ/ლ 0 0 0 

Pb+2 მგ/ლ 5 0 0 
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გაწმენდის ხარისხი 10 – 30 % შეადგენს და გა-

მოწვეულია მარილთა ნიტრატების მემბრანაში გავ-

ლით. კონცენტრაციის პოლარიზაციას არ ამცირებს 

ნაკადის გაზრდის სიჩქარე 10 ლ/სთ, ხოლო ნაკა-

დის სიჩქარეზე 20 ლ/სთ. გაწმენდის ხარისხი უმ-

ნიშვნელოა.  

ცხრილი 2 

ჩამდინარე წყლების თვისობრივი მაჩვენებლები 

თვისებრივი მაჩვენებლები გაზომვის ერთეულები რაოდენობა 

pH  5 

ჟქმ მგ.ექვ./ლ 40 

მშრალი ნაშთი გ/ლ 3 

სიხისტე მგ.ექვ./ლ 5 

ოპტიკური სიმკვრივე 

λ = 300ნმ 
 0,2 

Cr+6 მგ/ლ 0 

Cr+3 მგ/ლ 15 

Pb+2 მგ/ლ 5,5 

SO4-2 მგ/ლ 0 

 

გაწმენდის პროცესის განხორციელებისას დენის 

სიმკვრივე 0,003 ა/სმ2 არ იძლევა საჭირო შდეგებს 

ორ საფეხურიანი გაწმენდის პირობებშიც კი, რად-

განაც გაწმენდის ხარისხი დაბალია. კამერაში 10 

ვოლტის ძაბვაზე და დენის ძალაზე 0,2-0,25 ა/სმ2 

გაწმენდის ხარისხი 60 – 70% შეადგენს. 

ტყვიის კრონის წარმოების ჩამდინარე წყლების 

ელექტროდიალიზური გაწმენდის თვისებრივი 

მაჩვენებლები მოცემულია მე-3 ცხრილში. 

  

ცხრილი 3 

 ტყვიის კრონის წარმოების ჩამდინარე წყლების ელექტროდიალიზური გაწმენდის  

თვისებრივი მაჩვენებლები  

ძაბვა ვოლტი 

ხსნარის 

მიწოდების 

სიჩქარე ლ/სთ 

დენის ძალა 

ა/სმ2 

pH 

 

გაწმენდის ხარისხი % ოპტიკური 

სიმკვრივე 

λ = 300ნმ Cr+3 Pb+2 
მშრალი 

ნაშთი 

I II III IV V VI VII VIII 

7 2 0,25 2,6 60 70 30 0,06 

7 5 0,25 3,0 60 70 40 0,06 

7 10 0,2 3,0 45 70 30 0,075 

7 20 0,2 3,0 40 70 30 0,07 

10 2 0,25 3,0 60 70 40 0,07 

10 5 0,25 3,0 60 70 40 0,06 

10 10 0,2 3,0 60 70 40 0,05 

10 20 0,2 3,0 60 70 40 0,06 
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გაგრძელება 
 

20 2 0,6 0,3 - 0 20 1,2 

20 5 0,6 11,0 - 0 20 1,0 

20 10 0,5 11,0 10 25 20 1,0 

20 20 0,4 2,3 10 20 20 1,5 

30 2 0,8 12,0 - 0 20 1,5 

30 5 0,8 11,3 - 0 20 1,6 

30 10 0,75 10,0 25 20 30 1,7 

30 20 0,6 5,5 15 20 30 0,9 

40 2 0,9 11,6 - 0 10 1,3 

40 5 1,0 10,0 - 0 10 1,5 

40 10 0,6 6,6 20 20 35 0,7 

40 20 0,6 4,0 25 20 20 0,8 

 

დასკვნა 

გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ დენის ძალაზე 0,2 

– 0,25 ამპ. და მიწოდების სიჩქარეზე 2-5 ლ/სთ 

გაწმენდის ხარისხი შეადგენს 60 – 70%. ნაკადის 

სიჩქარის გაზრდით 10-20 ლ/სთ გაწმენდის ხა-

რისხი მცირდება 40%-მდე. 

მემბრანის კონცენტრაციული პოლარიზაციის 

აცილების მიზნით ლაბორატორიულ დანადგარ-

ზე სხვადასხვა ჰიდრავლიკური მოწყობილობის 

შეტანამ შედეგი არ მოგვცა. ჩამდინარე წყლის 

გაწმენდის ელექტროდიალიზური პროცესის შეს-

წავლამ დაამტკიცა რომ ტექნოლოგიურ სქემაში 

საჭიროა სამვალენტიანი ქრომის და ტყვიის წი-

ნასწარი გამოყოფა. 

 

 

ლიტერატურა 

1. Mulder М. Introduction to membrane technology. Moscow: “Mir”. 1999, 514 p. (in Russian). 

2. Unified methods of water quality investigations. Part I. Basic methods. Council of mutual economic assistance. 

Moscow. 1992, 563-575 pp., 750-760 pp. (in Russian). 

3. Lourier Yu.Yu. Analytical chemistry, waste water industry. Moscow: “Khimia”. 1984, 448 p. (in Russian). 

4. Chkhubianishvili N.G., Mamulashvili M.A., Mchedlishvili G.S., Kristesashvili L.V. Development of engineering 

process of electrodialysis method for lead chrome waste waters purification. Georgian engineering news. 2. 

2018, 71-72 pp. (in Georgian). 

5. URL: http://www.ecoindustry.ru/user/vodnik/blogview/30.html. The review of chemical reagent treating 

methods for waste waters purification from heavy metal ions. 19.02.2012. (in Russian). 

5. Chkhubianishvili N.G., Mamulashvili M.A., Mchedlishvili G.S., Kristesashvili L.V., Kurtskhalia Ts.S. 

Determination of limit concentration of electrodialisator concentrate compartment’s solution. Georgian 

engineering news. 2. 2018, 73-74 pp. (in Georgian). 

6. Mamulashvili M., Chkhubianishvili N., Mchedlishvili G., Matsaberidze E., Kristesashvili L. Purification of lead 

chrome production waste waters by electrodialysis method using ion-exchange membranes. Collected works of 



გარემოთმცოდნეობა – Environmental science – Наука об окружающей среде 

 

_____________________________________ 
სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ  ISSN 1512-0996 

№1 (511), 2019 116 www.shromebi.gtu.ge 

international scientific practical conference “Modern Science and Innovative Practice”. Volume II. Kutaisi. 

2018, 172-174. pp. (in Georgian). 

7. Palavandishvili T., Gvasalia L. Purification of natural and industrial waters from lead (II) ions using coal 

benefication residuals. Georgia chemical journal. 5(5). 2005, 520-523 pp. (in Georgian). 9. Zubrilov S.P., 

Zubrilov A.S. Method for water purification from metals. Patent 2086509. 1996. (in Georgian). 

8. 10. Chkheidze N.V., Enukidze N.Е., Kurtskhalia Ts.S. To the issue of sea water concentrating by electrodialysis 

method. Georgian engineering news. №2. 2006, 151-154 pp. (in Georgian). 

9. 11. Chkheidze N.V., Soselia G.А., Кvitsiani L.А., Jalagonia D.N., Gigashvili Z.T. Development of sorption-

electromembrane technology for water demineralization for energy and process needs of Rustavi JSC Azot. 

Georgian engineering news. №1. 2006, 265-270 pp. (in Georgian). 

 

 

 

UDC 621.357.1  

SCOPUS CODE 2304 

 

Study of the process of electrodialysis purification of the waste waters for the lead chrome 

production 

 
 

М. Mamulashvili Department of Environmental Engineering and Ecology. Georgian Technical University, 

69 M. Kostava str, 0160 Tbilisi, Georgia  

E-mail: mananamamamula59@gmail.com 

N. Chkhubianishvili  Department of Environmental Engineering and Ecology. Georgian Technical University, 

69 M. Kostava str, 0160 Tbilisi, Georgia  

E-mail: nchkhubianishvili@yahoo.com 

G. Mchedlishvili Department of Environmental Engineering and Ecology. Georgian Technical University, 

69 M. Kostava str, 0160 Tbilisi, Georgia  

E-mail: g_mchedlishvili@mail.ru 
 

 
Reviewers:  

М. Mchedlishvili, Professor emerita, Faculty of Chemical Technology and Metallurgy, GTU 

E-mail: m.mchedlishvili@gtu.ge 

М. Maisuradze, Professor. Faculty of Chemical Technology and Metallurgy 

E-mail: m.maisuradze@gtu.ge  

 
Abstract. Purification of the waste waters for the lead chrome production from trivalent chrome is studied. 

Lead chrome is obtained via interaction of lead nitrate and potassium bichromate. In the lead chrome production 

shop floors the waste waters are originated in the process of primary (initial) and secondary filtration (afterfiltra-

tion) of the lead chrome.  
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The mother liquor of initial filtration and washing waters of afterfiltration are preliminary purified in the 

purifier – settling chamber and on the control filter. Water contains the following admixtures: lead, chrome 

(calculated as Cr2O3), lead chrome, nitrates, sulfates, dry residue. pH should not be less than 3.  

Our goal is to purify these waters and to return them to the technological cycle, while the admixtures can be 

used as mineral fertilizers. Purification is conducted via electrodialysis method, with the use of ion-exchange 

membranes.  

Hydrodynamic data of electrodialysis purification of waste waters, their pH, purification degree and solution 

characteristics are established. Study of the process proved that it is necessary to preliminary remove trivalent 

chrome and lead from the process scheme. Resume:  

 
Key words: Chrome; concentration; electrodialysis; lead; membrane; polarization; purification.  
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Аннотация. Изучена очистка сточных вод производства свинцовой кроны от трехвалентного хрома. 

Свинцовая крона получается в результате взаимодействия нитрата свинца и бихромата калия. Сточные воды 
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образуются в цехах производства свинцовой кроны в процессе первичной и вторичной фильтрации 

свинцовой кроны. Материнский раствор первичной фильтрации и смывные воды вторичной фильтрации 

очищаются предварительно в очистителе – отстойнике и на контрольном фильтре. Вода содержит следую-

щие примеси: свинец, хром (в пересчете на Cr2O3), свинцовую крону, нитраты, сульфаты, сухой остаток. рН 

не должен быть меньше 3. Наша цель – очистка этих вод и их возврат в технологический цикл, а примеси 

можно использовать в виде минеральных удобрений. Очистка производится электродиализным методом с 

использованием ионообменных мембран. Установлены гидродинамические данные электродиализной 

очистки сточных вод, их рН, степень очистки и характеристики раствора. Изучение процесса подтвердило, 

что необходимо предварительно удалить трехвалентный хром и свинец из технологической схемы.  

  

 

Ключевые слова: концентрация; мембрана; очистка; поляризация; свинец; хром; электродиализ.  
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ორგანიზაციის სამეცნიერო საბჭოს მიმართვა სტატიის სტუ-ის შრომების კრებულში გამოქვეყნების 

შესახებ) დაურთოს გადახდის ქვითარი. გრაფაში „გადახდის დანიშნულება“ უნდა ჩაიწეროს „სტატიის 

გამოქვეყნების ღირებულება“. 

 

სტუ-ის საბანკო რეკვიზიტებია: სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; საიდენტიფიკაციო 
კოდი 211349192; მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა; მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი 
ანგარიში; ბანკის კოდი: TRESGE22; მიმღების ანგარიში: სახაზინო კოდი 708977259. 

  
გთავაზობთ სამეცნიერო სტატიის გაფორმების წესს: 
 სტატია წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი სახით A4 ფორმატის ფურცელზე, არანაკლებ  

5 გვერდისა (არეები _ 2 სმ, ინტერვალი _ 1,5). 

 სტატია შესრულებული უნდა იყოს doc ან docx ფაილის სახით (MS Word)  და ჩაწერილი 
_ ნებისმიერ მაგნიტურ მატარებელზე; 
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 ქართული ტექსტისთვის გამოიყენეთ  შრიფტი Acadnusx, ზომა 12; 
 ინგლისური და რუსული ტექსტებისთვის _ შრიფტი Times New Roman,  ზომა 12; 

 

სტატიას უნდა ერთვოდეს შემდეგი ინფორმაცია: 
 უაკ (უნივერსალური ათობითი კლასიფიკაცია) კოდი. 

 
 ცნობები ავტორის (ავტორების) და რეცენზენტების შესახებ ქართულ, ინგლისურ და რუსულ 

ენებზე: 

 ყველა ავტორის სახელი და  გვარი სრულად, E-mail-ი, სამეცნიერო წოდება და საკონტაქტო 

ტელეფონი; 

 დეპარტამენტის დასახელება. ორგანიზაციის სრული სახელწოდება – ყოველი ავტორის მუშაობის 

ადგილი, ქვეყანა, ქალაქი. 

 რეცენზენტთა გვარები და სახელები სრულად, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სამეცნიერო 

წოდება, დეპარტამენტის ან სამუშაო ადგილის დასახელება. 
 
სტატია უნდა შეიცავდეს: 
 ანოტაციას  ქართულ, ინგლისურ  და  რუსულ ენებზე (100_150 სიტყვა). უცხოელი მკითხველისათ-

ვის ანოტაცია  არის სტატიის შინაარსისა და მასში გადმოცემული კვლევის შედეგების შესახებ 
ინფორმაციის ერთადერთი წყარო. სწორედ იგი განსაზღვრავს ინტერესს მეცნიერის ნაშრომის მიმართ და, 
მაშასადამე, სურვილს, დაიწყოს დისკუსია ავტორთან, გამოითხოვოს სტატიის სრული ტექსტი და ა.შ. 

 

ანოტაცია უნდა იყოს: 
 ინფორმაციული (არ უნდა შეიცავდეს ზოგად სიტყვებსა და ფრაზებს); 

 ტექსტი ინგლისურ და რუსულ ენებზე უნდა იყოს ორიგინალური; 

 უნდა ასახავდეს სტატიის ძირითად შინაარსსა და კვლევის შედეგებს; 

 სტრუქტურირებული (მიჰყვებოდეს სტატიაში შედეგების აღწერის ლოგიკას). 
 

უნდა შეიცავდეს: 

 სტატიის საგანს, თემას, მიზანს (რომლებსაც უთითებთ იმ შემთხვევაში, თუ ეს არ არის ცხადი 

სტატიის სათაურიდან); 

 კვლევის ჩატარების მეთოდს ან მეთოდოლოგიას (სამუშაოს ჩატარების მეთოდის ან მეთოდო-

ლოგიის აღწერა მიზანშეწონილია იმ შემთხვევაში, თუ იგი გამოირჩევა სიახლით, საინტერესოა 

მოცემული ნაშრომის თვალსაზრისით); 

 კვლევის შედეგებს; 

 შედეგების გამოყენების არეალს; 

 დასკვნას; 
 

 საკვანძო სიტყვებს, დალაგებულს ანბანის მიხედვით (ქართულ, ინგლისურ  და  რუსულ ენებზე); 

 სტატიაში ქვესათაურებით გამოკვეთილ შესავალს, ძირითად ნაწილს და დასკვნას; 
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 სურათების ან ფოტოების კომპიუტერულ ვარიანტს, შესრულებულს ნებისმიერი გრაფიკული 
ფორმატით, გარჩევადობა _ არანაკლებ 150 dpi-სა. 

 

 ლიტერატურა 

 საერთაშორისო სამეცნიერო  ჟურნალების  მონაცემთა ბაზების რეკომენდაციით, გამოყენებული 

ლიტერატურის რაოდენობა სასურველია იყოს არანაკლებ ათისა. 
  
წარმოგიდგენთ გამოსაქვეყნებელ სტატიაში გამოყენებული ლიტერატურის გაფორმების წესს: 
 

ყველა ავტორის გვარი და ინიციალები მოცემული უნდა იყოს ლათინური ანბანის ასოებით, ე.ი. 
ტრანსლიტერაციით, სტატიის სახელწოდება _ თარგმნილი ინგლისურად, წყაროს (ჟურნალის, შრომების 

კრებულის, კონფერენციის მასალების) სახელწოდება _ ტრანსლიტერაციით; გამოსასვლელი მონაცემები 

_ ინგლისურ ენაზე (სტატიის ენა მიეთითება ფრჩხილებში). 
 

ლიტერატურა  (ნიმუში) 

1. Jacques Sapir. Energy security as a common advantages. 

http://www.globalaffairs.ru/rumbler/n_7780 (In Russian). 

2. “Official website of the International Energy Agency: 

http://www.iea org/topics/energysecurity/” (In English). 

3. International Energy Agency “Key World Energy Statistics” 2014 (In English). 

4. Energy strategy of France McDoleg_butenko20 May, 2009 (In Russian) 

5. G.G. Svanidze, V.P. Gagua, E.V. Sukhishvili “Rene¬wable energy resources of Georgia”, Leningrad, 

Hydrometizdat, 1987, pp. 75-76 (In Russian). 

6. Revaz Arveladze, Tengiz Kereselidze ”The Georgian Full Independence of Electry Power Is Supported By 

Hydropower”. Sakartvelos Teqnikuri Universitetis Archil Eliashvilis Saxelobis Martvis sistemebis Institutis 

Proceedings. N18 2014. Tbilisi (In Georgian). 
 

გთავაზობთ სტატიის წარმოდგენისთვის საჭირო დოკუმენტაციის ჩამონათვალს საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის თანამშრომლებისა და დოქტორანტებისთვის: 
 
• ორი რეცენზია (იხ. ნიმუში)  
http://publishhouse.gtu.ge/site_files/recenziis nimushi.docx 
• ფაკულტეტის საგამომცემლო საქმის დარგობრივი კომისიის ოქმის ამონაწერი 

(იხ. ნიმუში) http://publishhouse.gtu.ge/site_files/aqtis forma.docx 

დოკუმენტები დამოწმებული უნდა იყოს ფაკულტეტის ბეჭდით. 

ავტორს შეუძლია ნიმუშად გამოიყენოს კრებულის ერთ-ერთი ბოლო ნომერი. 
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აქტის ნიმუში  
 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის __________________________________________ ფაკულტეტის 

სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის _______________________________________ დარგობრივი კომისიის 

 

ა ქ  ტ ი №________ 

,,_____,,_________,, 

სხდომას ესწრებოდნენ:  

დარგობრივი კომისიის წევრები:  

(მიუთითეთ კომისიის შემადგენლობა)  ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

განსახილველი  სტატიის ავტორი/ავტორები: (მიუთითეთ სახელი და გვარი სრულად, სამუშაო ადგილი და 
სამეცნიერო წოდება, აკადემიური ხარისხი სრულად, ელ. ფოსტა, საკონტაქტო ტელეფონი). 

1. ______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

რეცენზენტები: (მიუთითეთ სახელი და გვარი სრულად, სამუშაო ადგილი და სამეცნიერო წოდება, აკადემიური 
ხარისხი სრულად, ელ. ფოსტა, საკონტაქტო ტელეფონი). 

1. ______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

დარგის მოწვეული სპეციალისტები:  
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

1. ნაშრომის განხილვა 

________________________________________________________________________________________________ 
2. (მიუთითეთ ფაკულტეტის დასახელება) 

 სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივ კომისიაში  განსახილველად შემოვიდა 

ავტორის/ავტორების მიერ მომზადებული სამეცნიერო  სტატია 
________________________________________________________________________________________________ 

(მიუთითეთ სტატიის სრული დასახელება) 

სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისიის მიერ გამოყოფილია რეცენზენტები:  
1. ______________________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________________________ 
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2. ნაშრომის საჯარო განხილვა 

1. მოისმინეს:  ავტორის/ავტორების (მიუთითეთ)  ინფორმაცია განსახილველად წარმოდგენილი სტატიის  

შესახებ. ________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 

ნაშრომის ანოტაცია 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 

3. მოისმინეს: რეცენზენტის/რეცენზენტების (მიუთითეთ) არგუმენტირებული შეფასება სტატიის  

აქტუალურობის, სიახლის და გამოცემის მიზანშეწონილობის შესახებ. ________________________________ 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

4. მოისმინეს: ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დასკვნა-რეკომენდაცია 

(მიუთითეთ მომხსენებლის ვინაობა) _____________________________სტატიის გამოცემის შესახებ.  

 

აზრი გამოთქვეს:  

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

დაადგინეს: 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტის 
________________________________________________________________________________________________ 

(მიუთითეთ ფაკულტეტის დასახელება) 

სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივ კომისიაში  განსახილველად შემოვიდა 

ავტორის/ავტორების მიერ მომზადებული სამეცნიერო  სტატია 
________________________________________________________________________________________________ 

(მიუთითეთ სტატიის სრული დასახელება) 

 

რეკომენდაციას უწევს სტატიის გამოქვეყნებას სტუ-ის შრომათა კრებულში.  

ფაკულტეტის დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარე                                              

კომისიის მდივანი                                                                       

კომისიის წევრები:    ფაკულტეტის დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარის  

                  ხელმოწერის სინამდვილეს ვადასტურებ   

                                                          ფაკულტეტის დეკანი                      (ხელმოწერა) 
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რეცენზიის ნიმუში 
 

 

1. ნაშრომის დასახელება სრულად 

 
 

 
2. ავტორის/ავტორების სამეცნიერო წოდება, სამუშაო ადგილი, საკონტაქტო 

ინფორმაცია ელ. ფოსტა 

 
 

 
3. ნაშრომში დასმული ამოცანის მოკლე მიმოხილვა 

 
 

 
4. გამოსაქვეყნებლად მომზადებული ნაშრომის აქტუალურობა 

 
 

 
5. ძირითადი ასპექტები, რომლებიც განხილულია ავტორის მიერ 

 
 

 
6. რეკომენდაცია ნაშრომის გამოქვეყნებისათვის  ( იმ შემთხვევაში თუ სარეცენზიო 

ნაშრომი სამეცნიერო სტატიაა, აუცილებელია  სამეცნიერო ჟურნალის დასახელების 

მითითება) 
 

 

 
7. რეცენზენტის გვარი და სახელი სრულად, სამუშაო ადგილი, სამეცნიერო წოდება, 

საკონტაქტო ინფორმაცია _ ელ. ფოსტა (სტატიის რეცენზირების შემთხვევაში 

რეცენზენტის მონაცემები გამოქვეყნებული იქნება სტატიასთან ერთად)  
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Guidelines for Authors 
 
 

 
Collection of Academic Works of Georgian Technical University is a multidisciplinary quarterly refereed periodical 

included in Index Copernicus International.  

 An article (accepted in Georgian, English or Russian) is published in the original language; 

 The number of authors of an article should not exceed three; 

 Authors should submit original copies of one or more articles for publication to the publishing house or send scan 

versions to sagamomcemlosakhli@yahoo.com  along with supporting documentation, but only two articles from 

the same author(s) will be published in one edition; 

 

To submit scan versions via email please follow the instructions: 

 In the Subject line indicate the collection of works and the name(s) of author(s). 

 Attach the file(s) properly; 

 Use ZIP or RAR file compressors in case of large files to attach. 
 

 The article should be literal, well-structured and apply proper terminology to convey the author’s constructive 

arguments relevant to the subject. The authors and reviewers are responsible for the content and quality of an article; 

 The collection of works of GTU is a non-commercial publication and running the articles of our researchers and for 

PhD students is free of charge; 

 According to the Resolution No.200 of GTU Academic Council (22.01.2010), authors who are not the employees at 

the University, should make the preliminary payment by cash or transfer to have their paper published (10 GEL 

per page). Copy of the payment receipt should be enclosed with the supporting documentation (two reviews and 

a reference by the organization’s academic board on publishing the article in GTU collection of scientific papers). 

“Cost of article publication” shall appear as subject in the “purpose of payment” field. 
 

GTU bank details: LEPL Georgian Technical University; organization’s identification number 211349192; 

beneficiary bank: State Treasury; beneficiary: joint treasury account; bank code: TRESGE22; Account number: 
treasury code 708977259. 

 
How to form an academic article: 

 The text should be presented in print-out form (A4), no less than 5 pages (margins - 2 cm, line spacing - 1,5); 

 Only MS Word versions of texts are accepted (doc or docx) presented electronically on any magnetic carrier; 

 For Georgian texts: font - Acadnusx, font size - 12 pt; 

 For English and Russian texts: font - Times New Roman, font size - 12 pt. 

 

The accompanying information to the article should include: 

 Universal Decimal Classification (UDC) 
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 Information about the author(s) and reviewers in Georgian, English and Russian: 
 Full name, academic title, email and phone number of each author; 
 Department, full name of organization – place of employment of each author, area/town, country; 
 Full name, email, academic title, department or place of employment of each reviewer. 
 

The article should include: 
 An abstract in Georgian, English and Russian (100-150 words long). For foreign readers an abstract is the only 

source of information about the content of an article and results of the research conveyed by it. An abstract 
therefore defines the reader’s interest towards the article and possibility of further outreach to the author for 
the full text, etc. 
 

An abstract should be: 
 Informative (free of generalized terms and statements); 
 Original (with quality translations in English and Russian with the proper application of terminology); 
 Specific (conveying the core content of an article); 
 Properly structured (consistent with the research results given in the article). 

 
An abstract should contain: 
 The subject, topic and objective of an article (indicated in case if these are not clear from the title); 
 Method or methodology of research performed (expected to be described when and if this method or 

methodology are new and interesting with reference to the article); 
 Research results; 
 Area of application  of research results; 
 Conclusion. 

 
 Key words sorted by alphabet (Georgian, English and Russian); 
 Sections should be outlined Introduction, Main Part and Conclusion; 
 Digital version of drawings or images in any graphic format, resolution 150 dpi; 
 

 Reference 
 By the recommendations of Databases of International Scientific Journals the number of references should be 

no less than ten. 

How to form the reference section in the article: 
Name and surname of each author should be given in Latin letter initials, title of the articles – translated in English, 

name of the source (journal, collection of works, conference materials) – with transliteration (original language of the 
article should be indicated in brackets). 

 
References (sample) 
1. Jacques Sapir. Energy security as a common advantages. 

http://www.globalaffairs.ru/rumbler/n_7780 (In Russian). 
2. “Official website of the International Energy Agency: 

http://www.iea  org/topics/energysecurity/” (In English). 



_____________________________________ 
სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ  ISSN 1512-0996 

№1 (511), 2019 129 www.shromebi.gtu.ge 

3. International Energy Agency “Key World Energy Statistics” 2014 (In English). 

4. Energy strategy of France McDoleg_butenko20 May, 2009 (In Russian). 

5. Svanidze G.G., Gagua V.P., Sukhishvili E.V. “Rene¬wable energy resources of Georgia”, Leningrad, 

Hydrometizdat, 1987, pp. 75-76 (In Russian). 

6. Revaz Arveladze, Tengiz Kereselidze ”The Georgian Full Independence of Electry Power Is Supported By 

Hydropower”. Sakartvelos Teqnikuri Universitetis Archil Eliashvilis Saxelobis Martvis sistemebis Institutis 

Proceedings. N18 2014. Tbilisi (In Georgian). 

 

Requirements for the submission of articles by the employees and for PhD students of Georgian Technical 

University: 

 Two reviews (see the sample at)   

http://publishhouse.gtu.ge/site_files/recenziis nimushi.docx 

 Minutes of the sectoral committee of the faculty publishing  (see the sample at) 

http://publishhouse.gtu.ge/site_files/aqtis forma.docx 

Documents should be verified with the faculty stamp.  

 

Notice to Authors  
 

Authors may consider one of the previous editions of GTU Collection of Academic Works as an example  
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К сведению авторов 
 

 
 

Сборник научных  трудов Грузинского технического университета является ежеквартальным мультидисци-

плинарным реферируемым периодическим изданием, которое зарегистрировано в международной базе 
электронных данных _ Index Copernicus International. 

 Статьи (принимаются на грузинском, английском, русском языках) публикуются на языке оригинала. 

 Количество авторов статьи не должно превышать 3. 

 Автор может предоставлять для публикации в Издательском доме или по электронной почте (на 

следующий адрес: sagamomcemlosakhli@yahoo.com) одну или несколько статей, а также в сканирован-

ных файлах сопутствующую документацию, но в одном номере могут быть опубликованы только две 

работы. 

 

 В случае статей, присылаемых по эл. почте, просьба предусмотреть следующие требования: 
- указать в эл. Subject-е название сборника (тема) и фамилию автора (авторов); 
- использовать Attach (приложить файл); 
- в случае большого объема файла применить архиватор (ZIP, RAR). 
 

 Статья должна быть составлена грамотно, с соблюдением терминологии. Автор (авторы) и рецензенты 

несут ответственность за содержание и качество статьи. 

 Поскольку сборник трудов Грузинского технического университета является некоммерческим изданием, 

для сотрудников статьи публикуются бесплатно. 

 Согласно постановлению академического совета №200 (22.01.2010 г.), физическое лицо, не являющееся 

сотрудником университета, для публикации статьи в сборнике трудов должно заранее внести или перечислить 

необходимую сумму (1 страница стоит 10 лари) за статью и соответствующую документацию (две рецензии и 

направление научного совета организации о публикации статьи в сборнике трудов ГТУ), приложив справку об 

оплате. В графе «Назначение оплаты» следует записать «стоимость публикации статьи».  

 

Банковские реквизиты ГТУ: Юридическое лицо публичного права (ЮЛПП); Грузинский технический 
университет; идентификационный код 211349192; банк приема; государственная казна; название 

получателя: единый счет казны; код банка: TRESGE22; счет получателя: код казны 708977259. 
 

Предлагаем порядок оформления научной статьи: 
 статья должна быть представлена в напечатанном виде на странице формата А4, содержать не меньше 5 

страниц (поля – 2 см, интервал – 1,5); 

 статья должна быть выполнена в виде файла doc или docx (MS Word) и записана на любом магнитном 

носителе; 

 для грузинского текста применять шрифт Acadnusx, размер 12; 

 шрифт для английского и русского текстов Times New Roman, размер 12; 

Статья должна сопровождаться  следующей информацией: 
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 код УДК (Универсальная десятичная классификация). 
 

Сведения об авторе (авторах) на грузинском, английском и русском языках: 

 полностью имя и фамилия автора (авторов), E-mail, научная степень и контактный телефон; 
 название департамента, полное название организации – место работы каждого автора – страна, город; 

 полностью фамилии и имена рецензентов, адрес электронной почты, научное звание, название депар-

тамента или места работы. 

 

К статье должны прилагаться: 

 Аннотация на грузинском, английском и русском языках (100-150 слов). Для иностранных читателей 

аннотация является единственным источником информации о результатах исследований, приведенных 
в содержании статьи. Именно это определяет интерес ученого к работе и, соответственно, желание 
начать дискуссию с автором, познакомиться с полным текстом статьи и т.д. 

 

Аннотация должна быть: 

 информационной (не должна содержать общих слов и фраз); 
 оригинальной (перевод на английском и грузинском языках должен быть качественный, при переводе 

следует использовать специальную терминологию); 
 содержательной (должна отражать основное содержание статьи и результаты исследования); 
 структурированной (следовать в статье логике описания результатов). 

 

Должна содержать: 

 предмет статьи, тему, цель (которые указывают в том случае, если это не ясно из заглавия 
статьи); 

 метод или методологию проведенного исследования (описание метода или методологии 
проведенной работы целесообразно в том случае, если они выделяются новизной, интересны с точки 
зрения данной работы); 

 результаты исследования; 

 ареал использования результатов; 

 выводы; 
 

 ключевые слова, расположенные по алфавиту (на грузинском, английском и русском языках); 

 в статье должны быть выделены подзаголовки: введение, основная часть и заключение (выводы); 

 компьютерные варианты чертежей или фотографий должны быть выполнены в любом графическом  

 формате, разрешением – не менее 150 dpi. 
 

 Литература 

По рекомендации базы данных международных научных журналов, число использованной литературы 

желательно должно быть не меньше 10. 

Представляем порядок оформления в публикуемой статье использованной литературы: 
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Фамилия и инициалы всех авторов должны быть выполнены буквами латинского алфавита, т.е. трансли-

терацией; название статьи с переводом на английский язык; название источников (журнала, сборника трудов, 

материалов конференции) – транслитерацией (язык статьи указан в скобках). 

 

 
Литература (Образец) 
1. Jacques Sapir. Energy security as a common advantages. 

http://www.globalaffairs.ru/rumbler/n_7780 (In Russian). 

2. “Official website of the International Energy Agency: 

http://www.iea  org/topics/energysecurity/” (In English). 

3. International Energy Agency “Key World Energy Statistics” 2014 (In English). 

4. Energy strategy of France McDoleg_butenko20 May, 2009 (In Russian) 

5. G.G. Svanidze, V.P. Gagua, E.V. Sukhishvili “Rene¬wable energy resources of Georgia”, Leningrad, 

Hydrometizdat, 1987, pp. 75-76 (In Russian). 

6. Revaz Arveladze, Tengiz Kereselidze ”The Georgian Full Independence of Electry Power Is Supported By 

Hydropower”. Sakartvelos Teqnikuri Universitetis Archil Eliashvilis Saxelobis Martvis sistemebis Institutis 

Proceedings. N18 2014. Tbilisi (In Georgian). 

 

Для представления статьи должен быть приложен перечень необходимых документов для сотрудников и 

докторантов Грузинского технического университета: 

 

 две рецензии (см. образец)  

http://publishhouse.gtu.ge/site_files/recenziis nimushi.docx 

 выписка из протокола отраслевой комиссии по издательскому делу факультета  (см. образец)  

http://publishhouse.gtu.ge/site_files/aqtis forma.docx 

документы должны быть удостоверены печатью факультета. 

 

Автор может использовать в качестве образца один из последних номеров издания. 
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