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უუააკკ  555511..557788..77  

თთ..სსაალლუუქქვვააძძეე,,  ეე..ხხეელლააიიაა  

ატმოსფერულ ნალექთა ხელოვნური რეგულირების თანამედროვე მდგომარეობა 

ღღრრუუბბლლეებბზზეე  ხხეელლოოვვნნუურრიი  ზზეემმოოქქმმეედდეებბაა  მმაათთგგაანნ  მმოოსსუულლიი  ნნაალლეექქეებბიისს  რრააოოდდეენნოობბიისს  გგააზზრრდდიისს  დდაა  

სსეეტტყყვვიისსააგგაანნ  მმოოსსაალლოოდდნნეელლიი  ზზაარრაალლიისს  შშეემმცციირრეებბიისს  მმიიზზნნიითთ  დდიიდდიი  ხხაანნიიაა  სსააცცდდეელლ--ეექქსსპპეერრიიმმეენნტტუულლიი  

სსტტაადდიიიიდდაანნ  პპრრააქქტტიიკკუულლიი  გგაამმოოყყეენნეებბიისს  სსტტაადდიიააშშიი  გგაადდაავვიიდდაა..  აამმჟჟაამმაადდ  მმსსოოფფლლიიოოსს  ბბეევვრრ  ქქვვეეყყაანნააშშიი  ნნაახხეევვაარრ  

მმიილლიიოონნ  კკვვ..კკმმ--ზზეე  მმეეტტ  ფფაარრთთოობბზზეე  მმიიმმდდიინნაარრეეოობბსს  პპრრააქქტტიიკკუულლიი  სსაამმუუშშააოოეებბიი  გგვვაალლვვიითთაა  დდაა  სსეეტტყყვვიითთ  

გგაამმოოწწვვეეუულლიი  ზზაარრაალლიისს  შშეესსაამმცციირრეებბლლაადდ..  

აანნაალლოოგგიიუურრიი  სსაამმუუშშააოოეებბიი  ფფაარრთთოოდდ  იიყყოო  დდაანნეერრგგიილლიი  ყყოოფფიილლ  სსააბბჭჭოოთთაა  რრეესსპპუუბბლლიიკკეებბშშიი,,  მმაათთ  შშოორრიისს  

სსააქქაარრთთვვეელლოოშშიიცც..  დდღღეეიისსაათთვვიისს  ეესს  სსაამმუუშშააოოეებბიი  შშეეწწყყვვეეტტიილლიიაა,,  მმიიუუხხეედდაავვაადდ  იიმმიისსაა,,  რროომმ  გგვვაალლვვიისსაა  დდაა  სსეეტტყყვვიისს  

პპრროობბლლეემმაა  იისსეევვ  მმწწვვაავვეედდ  დდგგაასს  ჩჩვვეენნთთაანნ..  აამმ  პპრროობბლლეებბიისს  სსიიმმწწვვაავვეე  უუფფრროო  გგააიიზზრრდდეებბაა  სსოოფფლლიისს  მმეეუურრნნეეოობბიისს  

იინნტტეენნსსიიფფიიკკააცციიიისს  დდაა  მმოოსსაავვლლიიაანნოობბიისს  ზზრრდდაასსთთაანნ  ეერრთთაადდ..  

წწაარრმმოოდდგგეენნიილლ  სსაამმუუშშააოოშშიი  შშეევვეეცცაადდეეთთ  გგვვეეჩჩვვეენნეებბიინნაა  თთუუ  რრაა  მმდდგგოომმაარრეეოობბაააა  დდღღეესს  მმსსოოფფლლიიოოშშიი  

ღღრრუუბბლლეებბზზეე  ხხეელლოოვვნნუურრიი  ზზეემმოოქქმმეედდეებბიისს  გგაამმოოყყეენნეებბიითთ  ნნაალლეექქთთაა  რრეეგგუულლიირრეებბიისს  სსააქქმმეეშშიი..  წწაარრმმოოდდგგეენნიილლიი  

იინნფფოორრმმააცციიაა  ეეყყრრდდნნოობბაა  იინნტტეერრნნეეტტიითთ  გგაავვრრცცეელლეებბუულლიი  მმსსოოფფლლიიოო  მმეეტტეეოორროოლლოოგგიიუურრიი  ოორრგგაანნიიზზააცციიიისს  დდაა  ააშშშშ--

იისს  ღღრრუუბბლლეებბზზეე  ხხეელლოოვვნნუურრიი  ზზეემმოოქქმმეედდეებბიისს  კკოორრპპოორრააცციიიისს  ეექქსსპპეერრტტთთაა  დდაა  სსხხვვაადდაასსხხვვაა  პპრროოეექქტტეებბიისს  

გგაანნხხოორრცციიეელლეებბიისს  შშეემმდდეეგგ  გგაამმოოქქვვეეყყნნეებბუულლიი  აანნგგაარრიიშშეებბიისს  მმოონნააცცეემმეებბსს,,  ააგგრრეეთთვვეე  იიმმაავვეე  ქქსსეელლშშიი  გგაავვრრცცეელლეებბუულლ  

სსხხვვაადდაასსხხვვაა  მმეეცცნნიიეერრთთაა  მმიიეერრ  შშეედდგგეენნიილლ  მმიიმმოოხხიილლვვეებბსს..  

ქქვვეემმოოთთ  მმოოყყვვაანნიილლ  ცცხხრრ..11--შშიი  წწაარრმმოოდდგგეენნიილლიიაა  აარრაასსრრუულლიი  სსიიაა  ქქვვეეყყნნეებბიისსაა,,  სსაადდააცც  ტტაარრდდეებბოოდდაა  

ღღრრუუბბლლეებბზზეე  ხხეელლოოვვნნუურრიი  ზზეემმოოქქმმეედდეებბაა  ეექქსსპპეერრიიმმეენნტტუულლიი  აანნ  სსააწწაარრმმოოოო  მმიიზზნნიითთ..  ცცხხრრიილლშშიი  ნნააჩჩვვეენნეებბიიაა  

ააგგრრეეთთვვეე  სსაამმუუშშააოოსს  ჩჩაატტაარრეებბიისს  წწლლეებბიი  ((გგრრ..33)),,  სსაამმუუშშააოო  მმიიზზაანნიი  ((სსიიტტყყვვაა  ‘‘’’ნნაალლეექქიი  ‘‘’’  ნნიიშშნნაავვსს,,  რროომმ  სსაამმუუშშააოო  

ტტაარრდდეებბოოდდაა  ნნაალლეექქთთაა  გგააზზრრდდიისს  მმიიზზნნიითთ;;  ’’’’სსეეტტყყვვაა’’’’--სსეეტტყყვვიისს  სსააწწიინნააააღღმმდდეეგგოო  ღღოონნიისსძძიიეებბაასს))    [[44]]..    მმეე--55  დდაა  მმეე--66  

გგრრააფფეებბშშიი  მმოოყყვვაანნიილლიიაა  ნნაალლეექქთთაა  რრააოოდდეენნოობბიისს  გგააზზრრდდიისს  დდაა  სსეეტტყყვვიითთ  გგაამმოოწწვვეეუულლიი  ზზაარრაალლიისს  შშეემმცციირრეებბიისს  

რრიიცცხხვვიითთიი  მმნნიიშშვვნნეელლოობბეებბიი  %%--შშიი..  ნნაალლეექქთთაა  რრააოოდდეენნოობბიისს  ზზრრდდაა  აანნ  სსეეტტყყვვიითთ  გგაამმოოწწვვეეუულლიი  ზზაარრაალლიისს  

შშეემმცციირრეებბაა  შშეეფფაასსეებბუულლიიაა  მმოოცცეემმუულლ  რრეეგგიიოონნშშიი  დდააცცვვიითთიი  სსაამმუუშშააოოეებბიისს  დდააწწყყეებბაამმდდეე  სსაადდააზზღღვვეეოო  კკოომმპპაანნიიეებბიისს  

მმიიეერრ  სსაადდააზზღღვვეეოო  თთაანნხხიისს  გგაადდაახხდდიისს  აანნ  სსაასსოოფფლლოო--სსაამმეეუურრნნეეოო  კკუულლტტუურრეებბიისს  მმოოსსაავვლლიიაანნოობბიისს  შშეესსაახხეებბ  

სსტტაატტიისსტტიიკკუურრიი  უუწწყყეებბეებბიისს  მმოონნააცცეემმეებბიისს  შშეედდაარრეებბიითთ  იიმმაავვეე  სსიიდდიიდდეეეებბთთაანნ  სსაამმუუშშააოოეებბიისს  ჩჩაატტაარრეებბიისს  დდრროოსს..  აამმ  

გგრრააფფეებბშშიი  ‘‘’’უუმმნნიიშშვვნნეელლოო’’’’  [[55]]  ნნიიშშნნაავვსს  ნნაალლეექქიისს  რრააოოდდეენნოობბიისს  გგაადდიიდდეებბაასს  აარრააუუმმეეტტეესს  88--99%%--იითთ,,  ხხოოლლოო  

‘‘’’შშეემმცციირრეებბაა’’’’  [[66]]  --  სსეეტტყყვვაასსააშშიიშშიი  ღღრრუუბბლლეებბიისს  დდაა  მმოოსსუულლიი  მმყყაარრიი  ნნაალლეექქიისს  ფფიიზზიიკკუურრიი  მმაასსაახხიიაათთეებბლლეებბიისს  იისსეეთთ  

ცცვვლლიილლეებბაასს,,რროომმეელლიიცც  მმიიუუთთიითთეებბდდაა  სსეეტტყყვვიისს  პპრროოცცეესსიისს  შშეესსუუსსტტეებბააზზეე..  

ცცხხრრიილლიი  11  

№№  

ქქვვეეყყნნეებბიი  წწლლეებბიი  მმიიზზაანნიი  ეეფფეექქტტ  II  

   

ნნაალლეექქიისს  

გგააზზრრდდაა  %%  
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შშეემმცციირრეებბაა  %%  

11  

აა მმ
ეე რრ

იი
კკ იი
სს  

 შშ
ეე ე
ე რრ

თთ
ეე ბბ
უუ
ლლ
იი

  შშ
ტტ
აა ტტ

ეე ბბ
იი

  

კკაანნზზაასსიი  [[44..1144..2200]]  11997799--22000000  სსეეტტყყვვაა  უუმმნნიიშშვვნნეელლოო  3355--4488  

22  სსაამმხხრრეეთთ  დდააკკოოტტაა  [[11]]  11998899--11999999  სსეეტტყყვვაა  1122----1155  3355  

33    
ნნაალლეექქიი  1111  --  

44  ჩჩრრდდიილლოოეეთთ  დდააკკოოტტაა          

[[11,,33,,1177,,2200]]  

11997766--22000000  სსეეტტყყვვაა  უუმმნნიიშშვვნნეელლოო  4433..55  

55  ნნაალლეექქიი  1155  --  

66  ტტეეხხაასსიი  [[11,,66,,1100,,1111]]  11997744--11999999  ნნაალლეექქიი  2255--4422  --  

77  იილლიინნოოიისსიი  [[11]]  11998866--11998899  ნნაალლეექქიი  უუმმნნიიშშვვნნეელლოო  --  

88  აარრიიზზოონნაა  [[22,,33]]  11999900--11999933  ნნაალლეექქიი  1177  --  

99  კკოოლლოორრაადდოო  [[11,,1199]]  11996600--11997700  ნნაალლეექქიი  1144  --  

1100  იიუუტტაა  [[33,,88]]  11998899--22000000  ნნაალლეექქიი  1144--2200  --  

1111  ნნეევვაადდაა  [[33,,55]]  11997733--11999999  ნნაალლეექქიი  3344  --  

1122  ოოკკლლააჰჰოომმაა  [[77,,1111]]  11998866--11999999  სსეეტტყყვვაა      შშეემმცციირრეებბაა  

1133  ნნაალლეექქიი  1111  --  

1144  კკაალლიიფფოორრნნიიაა  [[11,,1188]]  11997733--11999999  ნნაალლეექქიი  3300  --  

1155  აავვსსტტრრაალლიიაა  კკოონნტტიინნეენნტტიი  [[33,,1100,,1122]]  11995533--11999999  ნნაალლეექქიი  უუმმნნიიშშვვნნეელლოო  --  

1166  კკუუნნძძ..  ტტაასსმმაანნიიაა                                    11998899--11999999  ნნაალლეექქიი  3300  --  

1177  აარრგგეენნტტიინნაა  [[1166]]  11998855--11998877  სსეეტტყყვვაა  --  აარრ  ააღღიინნიიშშნნეებბაა  

1188  
 

11998888--11999999  
 

--  3333--4411  



ჰჰიიდდრროომმეეტტეეოორროოლლოოგგიიიისს  იინნსსტტიიტტუუტტიისს  შშრროომმეებბიი,,  ტტოომმიი  ##  110077,,  22000022  

TTRRAANNSSAACCTTIIOONNSS  OOFF  TTHHEE  IINNSSTTIITTUUTTEE  OOFF  HHYYDDRROOMMEETTEEOORROOLLOOGGYY,,  VVOOLL..  ##  110077,,  22000022 

ТТРРУУДДЫЫ  ИИННССТТИИТТУУТТАА  ГГИИДДРРООММЕЕТТЕЕООРРООЛЛООГГИИИИ  ,,ТТООММ  №№  110077,,    22000022  

                                                                                                  ==================================================================================================================  

  1144  

1199  ბბუულლგგაარრეეთთიი  [[2200]]  11996699--11999955  სსეეტტყყვვაა  --  შშეემმცციირრეებბაა  

2200  გგეერრმმაანნიიაა    [[11,,2200]]  11998800--11998866  სსეეტტყყვვაა  1155  --  

2211          ნნაალლეექქიი  1155  --  

2222  იისსრრააეელლიი  

[[33,,1100]]  
იისსრრააეელლიი  II  11996611--11996677  ნნაალლეექქიი  1133  --  

2233  იისსრრააეელლიი  IIII  11997700--11997755  
 

2266  --  

2244  იისსრრააეელლიი  IIIIII  11997766--11999944  
 

2266  --  

2255  იიტტაალლიიაა--სსააფფრრაანნგგეეთთიი--სსლლოოვვეენნიიაა  [[11]]  11997744--11998811  სსეეტტყყვვაა  --  შშეემმცციირრეებბაა  

2266  კკაანნაადდაა  ((აალლბბეერრტტაა))  [[11,,33,,99]]  11998800--11999999  სსეეტტყყვვაა  უუმმნნიიშშვვნნეელლოო      

2277  კკეენნიიაა  [[11]]  --  ნნაალლეექქიი  1100--SSeepp  3355--4488  

2288  კკუუბბაა  [[11,,33]]  11998866--11998899  ნნაალლეექქიი  უუმმნნიიშშვვნნეელლოო  --  

2299  მმეექქსსიიკკაა  [[11]]  --  ნნაალლეექქიი  3300  --  

3300  მმოოლლდდოოვვაა  [[11]]  11997788--11998855  სსეეტტყყვვაა  55----5533  --  

3311  რრუუსსეეთთიი  [[11,,2200]]  11996600--11998855  სსეეტტყყვვაა  1100----2200  შშეემმცციირრეებბაა  

3322  სსააბბეერრძძნნეეთთიი  [[11,,2200]]  11998844--11999999  სსეეტტყყვვაა  1122  1199  

3333  სსაამმხხრრეეთთ  ააფფრრიიკკაა  [[33,,2200]]  11999911--11999922  ნნაალლეექქიი  1100  --  

3344  სსააფფრრაანნგგეეთთიი  [[11,,2200]]  11998888--11999955  სსეეტტყყვვაა  --  შშეემმცციირრეებბაა  

3355  სსეერრბბიიაა  [[11]]  11998800--11998877  სსეეტტყყვვაა  1100----2233  --  

3366  სსლლოოვვეენნიიაა  [[11,,2200]]  11998855--11999955  სსეეტტყყვვაა  1100  შშეემმცციირრეებბაა  

3377  ტტააიილლაანნდდიი  [[11,,1100]]  11999911--11999933  ნნაალლეექქიი  უუმმნნიიშშვვნნეელლოო  --  

3388  ტტააჯჯიიკკეეთთიი  [[11]]  11999944  სსეეტტყყვვაა  1100----2200  --  

3399  შშვვეეიიცცაარრიიაა  [[11,,33]]  გგრროოსსსსვვეერრზზუუჰჰ    IIIIII  11995577--11996633  სსეეტტყყვვაა  უუმმნნიიშშვვნნეელლოო  აარრ  ააღღიინნიიშშნნეებბაა  

4400  გგრროოსსსსვვეერრზზუუჰჰ  IIVV  11997777--11998811  სსეეტტყყვვაა  აარრ  ააღღიინნიიშშნნაა  შშეემმცციირრეებბაა  

4411  ჩჩიინნეეთთიი  [[11,,2200]]  11999944--11999966  სსეეტტყყვვაა  2200  7777  

მმსსოოფფლლიიოოსს  სსხხვვაადდაასსხხვვაა  ქქვვეეყყნნეებბშშიი  ღღრრუუბბლლეებბზზეე  ხხეელლოოვვნნუურრიი  ზზეემმოოქქმმეედდეებბიისს  შშეედდეეგგაადდ  ნნაალლეექქეებბიისს  

ჯჯაამმუურრიი  რრააოოდდეენნოობბიისს    გგაადდიიდდეებბაა  დდაა  სსეეტტყყვვიისსგგაანნ  მმოოსსაალლოოდდნნეელლიი  ზზაარრაალლიისს  შშეემმცციირრეებბაა..  

მმოოცცეემმუულლ  ნნააშშრროომმშშიი  გგაააანნაალლიიზზეებბუულლიიაა  იისსეეთთიი  პპრროოეექქტტეებბიიცც,,  რროომმეელლთთაა  გგაანნხხოორრცციიეელლეებბიისსაასს  მმიიზზნნაადდ  

იისსაახხაავვდდნნეენნ  სსეეტტყყვვიითთ  გგაამმოოწწვვეეუულლიი  მმოოსსაალლოოდდნნეელლიი  ზზაარრაალლიისს  შშეემმცციირრეებბაასს..    აამმიისს  მმიიზზეეზზიი  გგაახხლლაავვთთ  იისს,,    რროომმ  

ჯჯეერრ  ეერრთთიი,,  ეეკკოონნოომმიიკკუურრიი  თთვვაალლსსააზზრრიისსიითთ  უუფფრროო  მმოომმგგეებბიიაანნიიაა  სსაასსოოფფლლოო--სსაამმეეუურრნნეეოო  კკუულლტტუურრეებბიი  

ეერრთთდდრროოუულლაადდ  დდაავვიიცცვვაათთ  რროოგგოორრცც  გგვვაალლვვიისსგგაანნ,,  იისსეე  სსეეტტყყვვიითთ  მმიიყყეენნეებბუულლიი  ზზაარრაალლიისსააგგაანნ  ((რრაა  თთქქმმაა  უუნნდდაა,,  

სსაადდააცც  აამმაასს  კკლლიიმმაატტუურრიი  პპიირროობბეებბიი  მმოოიითთხხოოვვსს))..  მმეეოორრეესს  მმხხრრიივვ,,    სსეეტტყყვვიისს  პპრროოცცეესსეებბზზეე  ზზეემმოოქქმმეედდეებბაასს,,  

რროოგგოორრცც  ქქვვეემმოოთთ  იიქქნნეებბაა  ნნააჩჩვვეენნეებბიი,,თთაანნ  სსდდეევვსს  ნნაალლეექქთთაა  რრააოოდდეენნოობბიისს  ზზრრდდააცც..  

ცცხხრრიილლშშიი  წწაარრმმოოდდგგეენნიილლიიაა  ცცნნოობბეებბიი  მმსსოოფფლლიიოოსს  2222  ქქვვეეყყაანნააშშიი  სსხხვვაადდაასსხხვვაა  დდრროოსს  გგაანნხხოორრცციიეელლეებბუულლიი  4411  

პპრროოეექქტტიისს  შშეესსაახხეებბ..  ააქქეედდაანნ  2211  ეეძძღღვვნნეებბოოდდაა  ნნაალლეექქთთაა  გგაადდიიდდეებბაასს,,  ხხოოლლოო  2200--  სსეეტტყყვვიითთ  გგაამმოოწწვვეეუულლიი  ზზაარრაალლიისს  

შშეემმცციირრეებბაასს..  აამმ  4411  პპრროოეექქტტიიდდაანნ  2266--შშიი  აადდგგიილლიი  ჰჰქქოონნდდაა  ნნაალლეექქთთაა  რრააოოდდეენნოობბიისს  მმნნიიშშვვნნეელლოოვვაანნ  ზზრრდდაასს..  88  

პპრროოეექქტტშშიი  ააღღიინნიიშშნნაა  ნნაალლეექქიისს  უუმმნნიიშშვვნნეელლოო  ზზრრდდაა..  ნნაალლეექქთთაა  რრააოოდდეენნოობბიისს  გგააზზრრდდიისსთთვვიისს  წწაარრმმოოეებბუულლიი  2211  

პპრროოეექქტტიიდდაანნ  ყყვვეელლაა  შშეემმთთხხვვეევვააშშიი  აადდგგიილლიი  ჰჰქქოონნდდაა  სსხხვვაადდაასსხხვვაა  მმნნიიშშვვნნეელლოობბიისს  დდაადდეებბიითთ  ეეფფეექქტტსს..  ააქქეედდაანნ  

მმხხოოლლოოდდ  44  შშეემმთთხხვვეევვააშშიი  ააღღიინნიიშშნნაა  ნნაალლეექქთთაა  რრააოოდდეენნოობბიისს  სსუუსსტტიი  გგააზზრრდდაა..  

სსეეტტყყვვიიაანნ  ღღრრუუბბლლეებბზზეე  ჩჩაატტაარრეებბუულლიი  2200  პპრროოეექქტტიიდდაანნ  88  შშეემმთთხხვვეევვააშშიი  აადდგგიილლიი  ჰჰქქოონნდდაა  ნნაალლეექქთთაა  

მმნნიიშშვვნნეელლოოვვაანნ,,  ხხოოლლოო  44--ჯჯეერრ  უუმმნნიიშშვვნნეელლოო  ზზრრდდაასს..  ეერრთთ  შშეემმთთხხვვეევვააშშიი  ნნაალლეექქიისს  ზზრრდდაა  აარრ  დდააფფიიქქსსიირრდდაა..  

დდაანნაარრჩჩეენნ  77  შშეემმთთხხვვეევვააშშიი  კკიი  აარრ  გგააგგვვააჩჩნნიიაა  იინნფფოორრმმააცციიაა  ნნაალლეექქთთაა  რრააოოდდეენნოობბიისს  რროომმეელლიიმმეე  მმიიმმაარრთთუულლეებბიითთ  

ცცვვლლიილლეებბიისს  შშეესსაახხეებბ..  

რროოგგოორრცც  აანნაალლიიზზმმაა  ააჩჩვვეენნაა,,  ღღრრუუბბლლეებბზზეე  ხხეელლოოვვნნუურრიი  ზზეემმოოქქმმეედდეებბიისს  სსაამმუუშშააოოეებბიი  ხხაასსიიაათთდდეებბაა  მმააღღაალლიი  

რრეენნტტააბბეელლოობბიითთ,,    გგაანნსსააკკუუთთრრეებბიითთ  იისსეეთთიი  მმეეთთოოდდეებბიითთ,,  რროომმლლეებბშშიიცც  ღღრრუუბბლლეებბშშიი  ააქქტტიიუურრიი  რრეეააგგეენნტტიისს  

შშეესსაატტაანნაადდ  თთვვიითთმმფფრრიინნაავვეებბიი  გგაამმოოიიყყეენნეებბაა..  ეე..წწ  ‘‘’’მმიიწწაა  --  ჰჰააეერრიისს’’’’  ტტიიპპიისს  რრააკკეეტტეებბიისს  გგაამმოოყყეენნეებბიითთ  ღღრრუუბბლლეებბზზეე  

ხხეელლოოვვნნუურრიი  ზზეემმოოქქმმეედდეებბიისს  მმეეთთოოდდეებბიი,,    რროომმლლეებბიიცც  დდაამმუუშშაავვეებბუულლიი  იიყყოო  ყყოოფფიილლ  სსააბბჭჭოოთთაა  კკაავვშშიირრშშიი  ((  მმაათთ  

შშოორრიისს  ოორრიი  მმეეთთოოდდიი  შშეეიიქქმმნნაა  ქქაარრთთვვეელლიი  მმეეცცნნიიეერრეებბიისს  მმიიეერრ  ჩჩვვეენნიი  მმეეცცნნიიეერრეებბაათთაა  ააკკაადდეემმიიიისს  

ჰჰიიდდრროომმეეტტეეოორროოლლოოგგიიიისსაა  დდაა  გგეეოოფფიიზზიიკკიისს  იინნსსტტიიტტუუტტეებბშშიი..  სსაამმწწუუხხაარროოდდ  უუნნდდაა  ააღღიინნიიშშნნოოსს,,რროომმ  დდღღეესს  

მმსსოოფფლლიიოოსს  აარრცცეერრთთ  ქქვვეეყყაანნააშშიი  ეე..წწ  სსაარრააკკეეტტოო  მმეეთთოოდდიი  ააღღაარრ  გგაამმოოიიყყეენნეებბაა  მმიისსიი  სსიიძძვვიირრიისს  გგაამმოო))..  

ნნაალლეექქთთაა  რრააოოდდეენნოობბიისს  გგააზზრრდდიითთ  მმიიღღეებბუულლ  პპიირრდდააპპიირრ  მმოოგგეებბაადდ  იითთვვლლეებბაა::  სსაასსოოფფლლოო--სსაამმეეუურრნნეეოო  

კკუულლტტუურრეებბიისს  მმოოსსაავვლლიიაანნოობბიისს  გგააზზრრდდაა,,  ჰჰიიდდრროოეელლეექქტტრროო  სსაადდგგუურრეებბიისს  დდაა  სსაარრწწყყაავვიი  სსიისსტტეემმეებბიისს  

წწყყაალლსსააცცაავვეებბშშიი  წწყყლლიისს  მმაარრააგგიისს  გგააზზრრდდაა  დდაა  სსაარრწწყყაავვიი  წწყყლლიისს  დდააზზოოგგვვაა..  



ჰჰიიდდრროომმეეტტეეოორროოლლოოგგიიიისს  იინნსსტტიიტტუუტტიისს  შშრროომმეებბიი,,  ტტოომმიი  ##  110077,,  22000022  

TTRRAANNSSAACCTTIIOONNSS  OOFF  TTHHEE  IINNSSTTIITTUUTTEE  OOFF  HHYYDDRROOMMEETTEEOORROOLLOOGGYY,,  VVOOLL..  ##  110077,,  22000022 
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ააშშშშ--შშიი  გგაანნხხოორრცციიეელლეებბუულლიი  სსაამმუუშშააოოეებბიისს  მმააგგაალლიითთზზეე  მმოოგგვვყყაავვსს  მმოონნააცცეემმეებბიი  აამმ  სსაამმუუშშააოოეებბიისს  მმააღღაალლიი  

რრეენნტტააბბეელლოობბიისს  შშეესსაახხეებბ..  ააშშშშ--შშიი  თთეეოორრიიუულლაადდ  ააჩჩვვეენნეესს,,  რროომმ  11  ჰჰაა--ზზეე  მმმმ--იითთ  ნნაალლეექქიისს  რრააოოდდეენნოობბიისს  გგააზზრრდდაა  

მმაარრცცვვლლეეუულლიი  კკუულლტტუურრეებბიიდდაანნ  თთიითთოოეეუულლიი  ჰჰაა--დდაანნ  მმიიღღეებბუულლიი  სსუუფფთთაა  მმოოგგეებბიისს  33,,55--66  დდოოლლაარრიითთ  გგააზზრრდდაასს  

იიწწვვეევვსს..  შშტტაატტ  სსაამმხხრრეეთთ  დდააკკოოდდააშშიი  11998866--11998888  წწლლეებბშშიი  მმაარრტტოო  ხხოორრბბლლიისს  მმოოსსაავვლლიიაანნოობბიისს  გგააზზრრდდიითთ  

მმიიღღეებბუულლმმაა  მმოოგგეებბაამმ  ეერრთთიი  პპრროოეექქტტიისს  შშეემმთთხხვვეევვააშშიი  შშეეაადდგგიინნაა  33,,7755  მმიილლიიოონნიი  დდოოლლაარრიი..  შშტტაატტშშიი  აასსეეთთიი  2255  

პპრროოეექქტტიი  მმუუშშაავვდდეებბოოდდაა  დდაა  მმთთლლიიაანნაადდ  მმოოგგეებბაამმ  9977  მმიილლიიოონნიი  დდოოლლაარრიი  შშეეაადდგგიინნაა  ეერრთთ  სსეეზზოონნშშიი..  

დდაააახხლლოოეებბიითთ  აასსეეთთიივვეე  მმოოგგეებბაა  დდააფფიიქქსსიირრდდაა  კკაანნზზაასსიისს  შშტტაატტშშიიცც..  

აარრიიზზოონნაასს  შშტტაატტშშიი  ეელლეექქტტრროოსსაადდგგუურრიისს  წწყყაალლსსააცცაავვშშიი  წწყყლლიისს  მმაარრააგგიისს  გგააზზრრდდიითთ  გგაამმოომმუუშშაავვეებბუულლ  იიქქნნაა  

დდაამმაატტეებბიითთ  113377  მმიილლიიოონნიი  დდოოლლაარრიისს  ღღიირრეებბუულლეებბიისს    ეელლეექქტტრროოეენნეერრგგიიაა..  

ტტეეხხაასსიისს  შშტტაატტშშიი  11999988--22000000  წწლლეებბშშიი  ნნაალლეექქიისს  რრააოოდდეენნოობბიისს  გგაადდიიდდეებბიისსაა  დდაა  სსეეტტყყვვიითთ  გგაამმოოწწვვეეუულლიი  

ზზაარრაალლიისს  შშეემმცციირრეებბიისს  მმიიზზნნიითთ  ხხოორრცციიეელლდდეებბოოდდაა  99  პპრროოეექქტტიი  117788  აათთაასს    კკმმ22    ფფაარრთთზზეე..  სსაამმუუშშააოოსს  

ღღიირრეებბუულლეებბაამმ  შშეეაადდგგიინნაა  დდაააახხლლოოეებბიითთ  22  მმიილლიიოონნიი  დდოოლლაარრიი,,  აანნუუ  00,,1111  დდოოლლაარრიი  11  ჰჰაა--ზზეე..  სსააშშუუაალლოოდდ  ეერრთთიი  

პპრროოეექქტტიისს  ღღიირრეებბუულლეებბაა  22  მმიილლიიოონნ  ჰჰაა  ფფაარრთთზზეე  წწეელლიიწწაადდშშიი  შშეეაადდგგეენნსს  222200--330000  აათთაასს  დდოოლლაარრსს..  

კკაანნზზაასსიისს  შშტტაატტშშიი  11999999  წწეელლსს  ღღრრუუბბლლეებბზზეე  ხხეელლოოვვნნუურრიი  ზზეემმოოქქმმეედდეებბიისს  სსააქქმმეეშშიი  ჩჩაადდეებბუულლმმაა  11  დდოოლლაარრმმაა  

3377  დდოოლლაარრიი  მმოოგგეებბაა  მმიისსცცაა..  

სსააზზღღვვაარრგგაარრეეთთ  აასსეეთთიი  სსაამმუუშშააოოეებბიისს  ფფიინნაანნსსიირრეებბაა  წწაარრმმოოეებბსს  კკოოოოპპეერრიირრეებბუულლაადდ--  ბბიიუუჯჯეეტტიისს  ნნაახხეევვაარრსს  

იიხხდდიისს  სსაახხეელლმმწწიიფფოო,,ხხოოლლოო  მმეეოორრეე  ნნაახხეევვაარრსს  --  კკეერრძძოო  სსტტრრუუქქტტუურრეებბიი  ((სსაადდააზზღღვვეეოო,,წწყყლლიისს  

რრეესსუურრსსეებბიისს,,ეელლეექქტტრროოსსაადდგგუურრეებბიისს  დდაა  სსხხვვაა  კკოომმპპაანნიიეებბიი))..სსაახხეელლმმწწიიფფოო  აამმ  დდაახხაარრჯჯუულლ  თთაანნხხაასს  იიბბრრუუნნეებბსს  

პპრროოდდუუქქტტიისს  მმწწაარრმმოოეებბეელლიი  ფფიირრმმეებბიიდდაანნ,,  დდაამმაატტეებბიითთიი  შშეემმოოსსაავვლლიიდდაანნ  ააღღეებბუულლიი  გგაადდაასსაახხაადდეებბიისს  სსაახხიითთ..  

აამმ  სსაამმუუშშააოოეებბიისს  მმააღღაალლიი  რრეენნტტააბბეელლოობბაა  ააშშშშ--შშიი  გგაანნპპიირროობბეებბუულლიიაა  ზზეემმოოქქმმეედდეებბიისს  ოოპპეერრააცციიეებბიისს  სსიიიიააფფიითთაა  

დდაა  სსოოფფლლიისს  მმეეუურრნნეეოობბიისს  მმააღღაალლიი  იინნტტეენნსსიივვოობბიითთაა  დდაა  რრეენნტტააბბეელლოობბიითთ..  

ლლიიტტეერრაატტუურრაა  --  RREEFFEERREENNCCEESS--ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА  

1. http://www.andromeda.hail.ersa.fgv.it/morgan/med.html 

2. http://www.ag.arizona.edu/AZWATER/arroyo/061/wthr.html 

3. http://www.agu.org/revgeophys/crys.html 

4. http://www.users.pld.com/hailman/master.html 

5. http://www.cloudseeding.com/ 

6. http://www.connecti.com/stwma/main.html 

7. http://www.oklaosf.state.ok.us/owrb/features.wx_mod.html 

8. http://www.nr.state.ut.us/WTRRESC/Plammomg/cldseed/default.html 

9. http://www.infoharvest.ab.ca/AHP/people.html 

10. http://www.infoharvest.ab.ca/AHP/people.html 

11. http://www.wmi.cban.com 

12. http://www.dar.csiro.au/publications/cloud.htm 

13. http://www.hydro.com.au/newsroom/mediareleases/ 

14. http://www.ixks.com/wkwmp/news/prevnews.htm 

15. http://www.atmos-inc.com/weamod.html 

16. http://www.ams.confex.com/ams/Krauss.html 

17. http://www.cangeo.ca/JA98/Clouds.html 

18. http://www.wmi.cban.com/sb.html 

19. http://www.cwcb.state.co.us.html 

20. http://www.wmi.cban.com/pojects.html 
 

უუააკკ  555511..557788..77  

აატტმმოოსსფფეერრუულლ  ნნაალლეექქთთაა  ხხეელლოოვვნნუურრიი  რრეეგგუულლიირრეებბიისს  თთაანნაამმეედდრროოვვეე  მმდდგგოომმაარრეეოობბაა..//თთ..სსაალლუუქქვვააძძეე,,  

ეე..ხხეელლააიიაა//ჰჰმმიი--სს  შშრროომმაათთაა  კკრრეებბუულლიი..  --22000022..--ტტ..110077--გგვვ..119944--119999..--ქქაარრთთ;;  რრეეზზ..  ქქაარრთთ;;  იინნგგლლ;;  რრუუსს..  

ნნააშშრროომმშშიი  გგაააანნაალლიიზზეებბუულლიიაა  მმსსოოფფლლიიოოსს  სსხხვვაადდაასსხხვვაა  ქქვვეეყყაანნააშშიი  სსხხვვაადდაასსხხვვაა  დდრროოსს  ჩჩაატტაარრეებბუულლიი  ღღრრუუბბლლეებბზზეე  

ხხეელლოოვვნნუურრიი  ზზეემმოოქქმმეედდეებბიისს  ეექქსსპპეერრიიმმეენნტტუულლიი  დდაა  პპრრააქქტტიიკკუულლიი  სსაამმუუშშააოოეებბიი..  მმოოპპოოვვეებბუულლიი  იინნფფოორრმმააცციიიისს  

აანნაალლიიზზიისს  სსააფფუუძძვვეელლზზეე  ნნააჩჩვვეენნეებბიიაა,,რროომმ  ნნაალლეექქეებბიისს  ხხეელლოოვვნნუურრიი  გგაადდიიდდეებბიისს  მმიიზზნნიითთ  ჩჩაატტაარრეებბუულლიი  

ღღრრუუბბლლეებბზზეე  ზზეემმოოქქმმეედდეებბიისს  სსაამმუუშშააოოეებბიისს  ეეფფეექქტტუურროობბიისს  დდოონნეე  ცცაალლსსაახხაადდ  მმიიუუთთუუთთეებბსს  აასსეეთთიი  სსაამმუუშშააოოეებბიისს  

რრეენნტტააბბეელლოობბააზზეე,,  იიქქ  სსაადდააცც  კკლლიიმმაატტუურრიი  პპიირროობბეებბიისს  გგაამმოო  ააღღიინნიიშშნნეებბაა  ბბუუნნეებბრრიივვიი  აატტმმოოსსფფეერრუულლიი  ნნაალლეექქეებბიისს  

დდეეფფიიცციიტტიი..  
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http://www.connecti.com/stwma/main.html
http://www.oklaosf.state.ok.us/owrb/features.wx_mod.html
http://www.nr.state.ut.us/WTRRESC/Plammomg/cldseed/default.html
http://www.infoharvest.ab.ca/AHP/people.html
http://www.infoharvest.ab.ca/AHP/people.html
http://www.wmi.cban.com/
http://www.dar.csiro.au/publications/cloud.htm
http://www.hydro.com.au/newsroom/mediareleases/
http://www.ixks.com/wkwmp/news/prevnews.htm
http://www.atmos-inc.com/weamod.html
http://www.ams.confex.com/ams/Krauss.html
http://www.cangeo.ca/JA98/Clouds.html
http://www.wmi.cban.com/sb.html
http://www.cwcb.state.co.us.html/
http://www.wmi.cban.com/pojects.html
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MMooddeerrnn  ssttaattee  ooff  aattmmoosspphheerriicc  pprreecciippaattiioonn  mmooddiiffiiccaattiioonn//SSaalluukkvvaaddzzee  TT..KKhheellaaiiaa  EE..//..  ttrraannssaaccttiioonnss  ooff  tthhee  IInnssttiittuuttee  ooff  HHyy--

ddrroommeetteeoorroollooggyy..  22000022..--VV..110077..--pp..119944--119999..--GGeeoorrgg..::  SSuummmm..GGeeoorrgg..,,  EEnngg..,,  RRuussss  

TThhee  ppaappeerr  pprreesseennttss  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  rreessuullttss  ooff  eexxppeerriimmaanneettaall  aanndd  ooppeerraattiioonnaall  pprroojjeeccttss  ooff  cclloouudd  sseeeeddiinngg,,  aaiimmeedd  aatt  tthhee  

pprreecciippiittaattiioonn  eennhhaanncceemmeenntt..  OOnn  tthhee  bbaassiiss  ooff  ggaatthheerreedd  iinnffoorrmmaattiioonn  iitt  iiss  sshhoowwnn  tthhaatt  tthhee  eeffffiicciieennccyy  lleevveell  ooff  tthheessee  wwoorrkkss  

ddeeffiinniitteellyy  ssuuggggeessttss  tthheeiirr  hhiigghh  pprrooffiittaabbiilliittyy  iinn  tthhoossee  rreeggiioonnss  wwhheerree  cclliimmaattiicc  ccoonnddiittiioonnss  aarree  ccaauussiinngg  tthhee  ddeeffiicciitt  ooff  aattmmooss--

pphheerriicc  pprreecciippiittaattiioonn..  

 

УУДДКК  555511..557788..77  

ССооввррееммееннннооее  ссооссттааяяннииее  ииссккууссссттввееннннооггоо  ррееггууллиирроовваанниияя  ааттммооссффееррнныыхх  ооссааддккоовв..  //ССааллууккввааддззее  ТТ..  ГГ..,,  ХХееллааяя  ЭЭ..ИИ..//  

ССбб..ТТррууддоовв  ИИннссттииттууттаа  ггииддррооммееттееооррооллооггииии  ААНН  ГГррууззииии..  --22000022..  --тт..110077..  --сс..119944--119999..  --ГГрруузз..,,  рреезз..  ГГрруузз..,,  ААннгг..,,  РРуусссскк  

ВВ  ррааббооттее  ппррооааннааллииззиирроовваанныы    ррееззууллььттааттыы  ееккссппееррииммееннттааллььнныыхх  ии  ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  ппррааккттииччеессккиихх  ррааббоотт  ппоо  ввоозз--

ддееййссттввииюю  ннаа  ооббллааккаа  сс  ццееллььюю  ииссккууссссттввееннннооггоо  ууввееллииччеенниияя  ооссааддккоовв..ННаа  ооссннооввее  ссооббрраанннноойй  ииннффооррммааццииии  ппооккааззаанноо,,  

ччттоо  ууррооввеенньь  ээффффееккттииввннооссттии  ээттиихх  ррааббоотт  ооддннааззннааччнноо  ууккааззыыввааеетт  ннаа  иихх  ввыыссооккууюю  ррееннттааббееллььннооссттьь  вв  ттеехх  ррееггииооннаахх,,  

ггддее  ппоо  ккллииммааттииччеессккиимм  ууссллооввиияямм  ооттммееччааееттссяя  ддееффиицциитт  ааттммооссффееррнныыхх  ооссааддккоовв..  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


