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ნაწილის მდგომარეობის მონიტორინგისა და
პროგნოზის სისტემა, რომელიც შემუშავებულია ივ.
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უნივერსიტეტის მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტში
ევროკავშირის საერთაშორისო სამეცნიერო
პროექტების ARENA და ECOOP ფარგლებში.
სტატიაში მოყვანილია აღნიშნული სისტემის
გაფართოებისა და სრულყოფის სქემა.

საკვანძო სიტყვები - რეგიონული მოდელი,
განტოლებათა სისტემა, ცირკულაცია,
ტემპერატურის ველი, პროგნოზის სისტემა.

შავი ზღვის კვლევის მნიშვნელოვანი
პროგრესის მიუხედავად, თანამედროვე წარმოდგე-
ნები მასში მიმდინარე პროცესების შესახებ არ არის
საკმარისი მრავალი პრაქტიკული ღირებულების
ამოცანათა გადასაწყვეტად. პირველ რიგში ეს ეხება
სანაპირო რაიონს, რომლის შესწავლის
აუცილებლობა დაკავშირებულია აქტიურ ნაოსნო-
ბასთან, სხვადასხვა ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა
და ტექნოლოგიურ პლატფორმათა მშენებლობა-
სთან, ნავთობის, ბუნებრივი აირის და სხვა ბუნებ-
რივი რესურსების მოპოვებასთან, მაღალ ბიოლო-
გიურ პროდუქტიულობასთან და სხვ. ყოველივე ეს,

ბუნებრივია, ზრდის ანტროპოგენური დატვირთვის
რისკს. დღეისათვის საქართველოს ტერიტორიულ
წყლებში მნიშვნელოვნად იზრდება სამეურნეო
საქმიანობა, რაც დაკავშირებულია სანაპირო
ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან. წყლის
ტემპერატურა, მარილიანობა, დინება და ზღვის
დონის ცვალებადობა წარმოადგენს სანაპირო
ზონებში მიმდინარე მრავალი პროცესის
განმსაზღვრელ ერთ-ერთ ფაქტორს.

საზღვაო ნავიგაციისა და საპორტო ოპერა-
ციების ეფექტურად წარმოებისათვის მეტად
მნიშვნელოვანია დროული ინფორმაციის მიღება
ზღვის ღელვიანობისა და ზღვის დონის ცვალე-

ბადობის შესახებ. ცხადია, რომ არსებულ ვითა-
რებაში მეტად აქტუალურია ქვეყანას გააჩნდეს შავი
ზღვის მდგომარეობის საიმედო ავტომატი-
ზირებული კონტროლის სისტემა, რომელიც
საშუალებას მოგვცემს ოპერატიულად მივიღოთ
ზღვის მიმდინარე და მომავალი მდგომარეობების
ამსახველი ინფორმაცია. აღნიშნული პრობლემების
გადაჭრა მხოლოდ ექსპერიმენტული გზით
შეუძლებელია და მოითხოვს მათემატიკური
მოდელირების მეთოდების ფართო გამოყენებას.

თუ გავითვალისწინებთ, რომ შავი ზღვა წარმო-
ადგენს აზიისა და ევროპის დამაკავშირებელ
სატრანსპორტო დერეფანს, სავარაუდოა, რომ
ანტროპოგენური დატვირთვა გაიზრდება, რაც
საფრთხეს შეუქმნის ზღვის ეკოსისტემის
მდგომარეობას. ყოველივე ეს უფრო აქტუალურს
ხდის შავ ზღვასთან დაკავშირებული პრობლემების
შესწავლას.

საქართველო შავიზღვისპირა ქვეყანაა და
ამიტომ დიდია შავი ზღვის გავლენა საქართველოს
სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. ივ.

ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერ-
სიტეტის გეოფიზიკის ინსტიტუტის ზღვისა და
ატმოსფეროს გეოფიზიკური პროცესების მათემა-
ტიკური მოდელირების სექტორში შავიზღვისპირა
ქვეყნებთან სამეცნიერო თანამშრომლობით
ევროკავშირის საერთაშორისო სამეცნიერო
პროექტების ARENA და ECOOP ფარგლებში
შემუშავებულია შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილის
მდგომარეობის მონიტორინგისა და პროგნოზის
რეგიონული სისტემა [1-4], რომელიც ერთ-ერთი
კომპონენტია მთლიანად შავი ზღვის
მდგომარეობის მონიტორინგისა და პროგნოზის
სისტემისა. აღსანიშნავია, რომ ეს სისტემა
წარმოადგენს ბოლო ათეულ წელიწადში შავი
ზღვის ოკეანოგრაფიის ერთ-ერთ უდიდეს მიღწევას
[5-7]. რეგიონული სისტემა, საშუალებას იძლევა
გავთვალოთ დინების, ტემპერატურისა და
მარილიანობის სამგანზომილებიანი ველები 1 კმ
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სივრცითი გარჩევისუნარიანობით შავი ზღვის
აღმოსავლეთ ნაწილში. სისტემას საფუძვლად
უდევს  შავი ზღვის დინამიკის რეგიონული მოდელი,
რომელიც დაფუძნებულია ოკეანის ჰიდროთერმო-
დინამიკის განტოლებათა სრულ სისტემაზე [8 - 12].

რომელიც ამოიხსნება შესაბამისი სასაზღვრო და
საწყისი პირობების გათვალისწინებით.

განტოლებათა სისტემაში ფუნქციები u, v, w ზღვის
დინების კომპონენტებია x, y, z ღერძების გასწვრივ
(x მიმართულია აღმოსავლეთით, y –
ჩრდილოეთით, ხოლო z –ვერტიკალურად
ქვემოთ). P, T, S და ρ შესაბამისად არის ზღვის
წნევა, ტემპერატურა, მარილიანობა და სიმკვრივე.

რეგიონულ მოდელში შემავალი ყველა მონაცემი
ინტერნეტის საშუალებით ოპერატიულთან
მიახლოებულ რეჟიმში მოგვეწოდება ზღვის
ჰიდროფიზიკის ინსტიტუტიდან (ქ. სევასტოპოლი,

უკრაინა).

სურ.1 მონიტორინგისა და პროგნოზის რეგიონული სისტემის ფუნქციონირების სქემა.
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სურ.1-ზე მოცემულია სისტემის
ფუნქციონირების ამსახველი სქემა. ამჟამად,
შემუშავებული რეგიონული პროგნოზის სისტემა
ფუნქციონირებს ოპერატიულთან მიახლოებულ
რეჟიმში და გათვლილი ჰიდროფიზიკური

ველების 3-დღიანი პროგნოზის შედეგების ნახვა
ვიზუალური ფორმით შესაძლებელია ინტერნეტში
მისამართებზე: www.ig-geophysics.ge,

www.oceandna.ge.

ნახ.2 გამოთვლილი პროგნოზული ველები შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილში, 2013 წლის 11
იანვრისათვის

ილუსტრაციის მიზნით ნახ. 2-ზე
მოყვანილია შემუშავებული შავი ზღვის
აღმოსავლეთ ნაწილის მდგომარეობის
მონიტორინგისა და პროგნოზის სისტემის
საშუალებით ზღვის ზედაპირზე 2013 წლის 11
იანვრისათვის გამოთვლილი დინების,
ტემპერატურისა და მარილიანობის ველები.

ამჟამად დაგეგმილია აღნიშნული
რეგიონული მონიტორინგისა და პროგნოზის
სისტემის [13, 14] სრულყოფა შავ ზღვაში
ჩამდინარე საქართველოს ძირითადი

მდინარეების (მდ. ენგური, რიონი, ჭოროხი და
სხვ.) ხარჯების გათვალისწინებით, ხოლო
შემდგომ სისტემის გაფართოება ნავთობისა და
სხვა ანტროპოგენულ დამაჭუჭყიანებელ
ნივთიერებათა გავრცელების მოდელირების
გზით, ასევე  დაჭუჭყიანების წყაროს
კოორდინატების დადგენის თეორიული მეთოდის
ჩართვით. აღნიშნულ სისტემაში აგრეთვე
გათვალისწინებული იქნება შავი ზღვის
ეკოლოგიური სისტემისა და ქარის მიერი
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ზედაპირული ტალღების მათემატიკური
მოდელები (სურ. 3).

ამგვარად, შემოთავაზებული რეგიონული
პროგნოზის სიტემის სრულყოფა და გაფართოება
ითვალისწინებს ჰიდროდინამიკური და
მინარევების გადატანის ბლოკების
ერთობლიობას. ჰიდროდინამიკური ბლოკი

უზრუნველყოფს გადატანის ბლოკს
ინფორმაციით არასტაციონარული 3-
განზომილებიანი ზღვის დინებისა და
ტურბულენტობის ველის შესახებ. გადატანის
ბლოკი დაფუძნებულია იქნება გადატანა-
დიფუზიის 2 და 3-განზომილებიან პირდაპირ და
შეუღლებულ განტოლებებზე [15-18].

sur.3 Savi zRvis aRmosavleT nawilis mdgomareobis monitoringisa da prognozis
regionuli sistemis ganviTarebis perspeqtiuli sqema.

დაგეგმილი კვლევების საბოლოო
პროდუქტი იქნება შავი ზღვის საქართველოს
აღმოსავლეთ ნაწილის მდგომარეობის
მონიტორინგისა და პროგნოზის ოპერატიული
რეგიონული სისტემის ახალი გაუმჯობესებული
ვერსია, რომელიც უზრუნველყოფს აღნიშნულ

აკვატორიაში დინების, ტემპერატურის,
მარილიანობის და სიმკვრივის 3-

განზომილებიანი ველების 3-დღიან პროგნოზს
მაღალი გარჩევისუნარიანობით, ხოლო
საგანგებო ავარიული სიტუაციების დროს
საშუალებას მოგვცემს ოპერატიულად



5

გავთვალოთ ნავთობითა და სხვა
დამაჭუჭყიანებელ ნივთიერებით შესაძლო
დაჭუჭყიანების ზონები და მათი
კონცენტრაციები, ასევე დავადგინოთ ზღვის
ღრმა ფენებში მდებარე დაჭუჭყიანების წყაროს
მდებარეობა საჭიროების შემთხვევაში. ამჟამად
დამუშავების პროცესშია აგრეთვე

მონიტორინგისა და პროგნოზის სიტემა
კავკასიის რეგიონისათვის შავი და კასპიის
ზღვების ჩათვლით, რაც ითვალისწინებს შავი
და კასპიის ზღვებისა და ატმოსფეროს
ურთიერთქმედებას.

ლიტერატურა

1. Kordzadze A., Demetrashvili D. Some results of
forecast of hydrodynamic processes in the
Easternmost part of the Black Sea. Journal of
Georgian Geophysical  Society. 2010, V.14b, pp.
37-52.

2. Kordzadze A. A,  Demetrashvili D. I.
Operational forecast of hydrophysical  fields in
the  Georgian Black Sea coastal zone within the
ECOOP. Ocean Science, 2011, 7, pp. 793- 803,
www.ocean-sci.net/7/793/2011/, doi: 10.5194/os-
7-793-2011.

3. Кордзадзе А. А., Деметрашвили Д. И.
Региональная оперативная система прогноза
состояния восточной части Чёрного моря.
Экологическая безопасность прибрежной и
шельфовой зон и комплексное исследование
ресурсов шельфа. Севастополь/Украина.
2011. вып. 25, Т. 2, С. 136-147.

4. Кордзадзе А. А., Деметрашвили Д. И. Прогноз
и внутригодовая изменчивость
гидрофизических полей в юго-восточной
части Черного моря. Изв. РАН, Физика
атмосферы и океана, 2013, № 6 (в печати).

5. Kubryakov A., Grigoriev A., Kordzadze A. et al.
Nowcasting/Forecasting subsystem of the
circulation in the Black Sea near-shore regions.
In: European Operational Oceanography: Present
and Future, 4th EuroGOOS  Conference, 6-9 June
2005, Brest, France, 2006. pp. 605-610.

6. Kubryakov A. I., Korotaev G. K., Dorofeev V. L.
et al. Black Sea Coastal   forecasting system.
Ocean Science, 2012, 8, pp. 183-196, doi:
10.5194/os- 8-183-2012.

7. Kubryakov A. I., Korotaev G. K., Dorofeev V. L.
et al. Black Sea Coastal   forecasting system.
Ocean Science, 2012,  8, pp. 183-196, doi:
10.5194/os- 8-183-2012.

8. Марчук Г.И., Кордзадзе А.А., Залесный В.Б.
Проблема  Математического  моделирования
морских и океанических  течений.  В кн.:
Дифференциальные и  интегральные

уравнения.  Краевые задачи. Тбилиси, 1979, С.
99-151.

9. Марчук Г. И., Кордзадзе А. А. Численное
моделирование динамики    моря на  основе
метода расщепления. В кн.: Численное
моделирование климата Мирового океана. М.,
ОВМ АН СССР, 1986, С.151-163.

10. Марчук Г.И. Численное решение задач
динамики атмосферы и океана. – Л.:
Гидрометеоиздат, 1974. 303 с.

11. Кордзадзе А.А. Математическое
моделирование динамики морских  течений
(теория, алгоритмы, численные
эксперименты). – М.: ОВМ  АН СССР, 1989,
128 с.

12. Кордзадзе А.А. Математичечкие проблемы
решения задач динамики океана. ВЦ СО АН
СССР, Новосибирск (Академгородок), 1982,
148 с.

13. Kordzadze A. A., Demetrashvili D. I. Some
results of hydrodynamic processes in the
easternmost  part of the  Black Sea. Journal of
Georgian Geophysical Society,   2010, v.14b, pp.
37-52.

14. Kordzadze A. A., Demetrashvili D. I.,
Kukhalashvili V. G. Circulation processes in the
easternmost part of the Black Sea in 2010-2012:
results of simulation and forecast.  Journal of
Georgian Geophysical Society,   2011-2012,
v.14b, pp. 3-13.

15. Kordzadze A. A. Mathematical modelling of
dynamical and ecological processes in  the system
sea- land–atmosphere. Air, Water and Soil
Quality Modeling for risk and  impact
assessment.   Springer, 2007, pp. 181-193.

16. Kordzadze A. A., Demetrashvili D. I. Pollution of
the Black Sea and its study by methods of
mathematical modeling. Journal of Georgian
Geophysical Society,   2010, v.14b, pp. 53-74.

17. Kordzadze A. A., Demetrashvili D. I. Numerical
experiments on the determination of the
pollution source location in the Black Sea. 3D
problem.  Journal of Georgian Geophysical
Society, 2001, v.6b, pp. 3-12.

18. Kordzadze A. A., Demetrashvili D. I. Numerical
experiments on the determination of the
pollution source location in the Black Sea. 2D
problem.  Journal of Georgian Geophysical
Society,   2001, v.6b, pp. 13-22.



Расширенная версия cистемы прогноза
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Рассматривается  система мониторинга и прогноза состояния восточной части Черного моря, которая
разработана в Институте геофизики им. М. Нодиа Тбилисского государственного университета имени
Ив. Джавахишвили в рамках международных проектов Евросоюза ARENA и ECOOP. В статье
приводится схема расширения и усовершенствования этой системы.
Ключевые слова: региональная модель, система уравнений, циркуляция, поле
температуры, система прогноза.

The extended version of the regional
forecasting system of the status of the

easternmost part of the Black Sea
Avtandil  Kordzadze, Demuri Demetrashvili, Vepkhia Kukhalashvili

M. Nodia Institute of Geophysics of  Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

Resume

The  monitoring and forecasting system of the status of the easternmost part of the Black Sea is considered,
which is developed at M. Nodia Institute of Geophysics  of Iv. Javakhishvili  Tbilisi State University within the
framework of the EU international projects  ARENA and ECOOP. In the paper the scheme  of expansion and
improvement of this system is resulted.
Key words: regional model, equation system, circulation, current field, forecasting system.


