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ანოტაცია - მოკლედ განიხილება შავი ზღვის 

ოკეანოგრაფიის ძირითადი მიღწევები ბოლო ათეულ 

წლებში, რის შეედეგადაც განვითარდა ახალი 

მიმართულება - ოპერატიული ოკეანოგრაფია. 

ოპერატიული ოკეანოგრაფიის მნიშვნელოვანი მიღწევაა 

შავი ზღვის დიაგნოზისა და პროგნოზის სისტემის 

შემუშავება, რომელიც დაფუძნებულია მათემატიკური 

მოდელირების თანამედროვე მეთოდებისა და 

თანამგზავრული  და კონტაქტური დაკვირვების 

სისტემების გამოყენებაზე. აღნიშნული სისტემის ერთ-

ერთი კომპონენტია შავი ზღვის საქართველოს სექტორისა 

და მიმდებარე აკვატორიის რეგიონული პროგნოზის 

სისტემა, რომელიც შემუშავებულია ი. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას 

გეოფიზიკის ინსტიტუტში.  

 

საკვანძო სიტყვები:  მათემატიკური მოდელირება, 

პროგნოზული სისტემა, დინების ველი, განტოლებათა 

სისტემა, მარილიანობის ველი.      

 

I. შესავალი 
გასული საუკუნის 80-90-იანი წლებიდან 

მსოფლიო ოკეანის კვლევაში რადიკალური 

ცვლილებები განხორციელდა. ამას ხელი შეუწყო 

იმ მზარდმა სამეცნიერო-ტექნოლოგიურმა 

პროგრესმა, რაც დაიკვირვება ბოლო 2-3 ათეული 

წლის განმავლობაში. დედამიწის ხელოვნური 

თანამგზავრებიდან დისტანციური ზონდირებისა 

და კონტაქტური დაკვირვების სისტემების 

განვითარებამ, მაღალი გარჩევისუნარიანობის 

ადექვატური მათემატიკური მოდელებისა და 

მონაცემთა ასიმილაციის მეთოდების შემუშავებამ 

და გამოთვლითი ტექნიკის არსებითმა 

გაუმჯობესებამ  რეალური გახადა მსოფლიო 

ოკეანისა და მათ შორის შავი ზღვის უწყვეტი 

მონიტორინგისა და პროგნოზის სისტემის 

განვითარება, ისეთი როგორც ამინდის 

დიაგნოზისა და პროგნოზის სისტემებია [1, 2]. 

ამგვარად, წარმოიშვა ფიზიკური ოკეანოგრაფიის 

სწრაფად განვითარებადი მიმართულება - 

ოპერატიული ოკეანოგრაფია.  

დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებებში 

თანამგზავრული ტექნოლოგიების გამოყენებამ 

შესაძლებელი გახადა გადასვლა ცალკეული 

ფრაგმენტული დაკვირვებებიდან პლანეტაზე 

მიმდინარე გეოფიზიკური პროცესების ერთ 

მთლიანობაში შესწავლასა და დაკვირვებებზე 

გლობალურ მასშტაბებში და პრაქტიკულად 

რეალურ დროში [2, 3]. შავი ზღვის დაკვირვებითი 

სისტემა, რომელიც დაფუძნებულია დედამიწის 

ხელოვნური თანამგზავრებისა და დინამიკის 

მოდელების კომპლექსურ გამოყენებაზე, ზღვის 

დინამიკის უწყვეტი მონიტორინგის განხორცი-

ელების საშუალებას იძლევა.   

 

II. ძირითადი ნაწილი  

ბოლო ათეულ წლებში შავ ზღვაში 

მიმდინარე ჰიდროფიზიკური და ეკოლოგიური 

პროცესების შესწავლის საქმეში სულ უფრო დიდ 

მასშტაბებს იღებს საერთაშორისო სამეცნიერო 

თანამშრომლობა, რომლებშიც აქტიურად არიან 

ჩაბმულნი შავიზღვისპირა ქვეყნების - 

ბულგარეთის, თურქეთის, რუმინეთის, რუსეთის, 

საქართველოსა და უკრაინის წამყვანი სამეცნიერო 

ორგანიზაციები, ასევე ევროპის ზოგიერთი 

ქვეყნის ოკეანოგრაფიული ცენტრები. ამ 

თანამშრომლობის შედეგია ბოლო ათწლეულში 

შავი ზღვის ოპერატიული ოკეანოგრაფიის 

უდიდესი მიღწევა - შავი ზღვის დიაგნოზისა და 

პროგნოზის სისტემის შემუშავება, რომელიც 

ამჟამად ფუნქციონირებს ოპერატიულთან 

მიახლოებულ რეჟიმში [4-6]. ასეთი სისტემის 

შექმნაში  დიდი როლი ითამაშა  ევროკავშირის 

საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური  პროექტე-

ბის ARENA (Regional Capacity Building and 

Networking Programme to Upgrade Monitoring and 

Forecasting Activity in the Black Sea Basin) ASCABOS 

(A Supporting Programme for Cpacity Building in the 

Black Sea Region Towards Operational Status of 

Oceanographic Servicews) და ECOOP (European 

Coastal-Shelf Sea Operational Observing and 

Forecasting System) ფარგლებში შავიზღვისპირა 

ქვეყნების მეცნიერთა თანამშრომლობამ. შავი 

ზღვის დიაგნოზისა და პროგნოზის სისტემა 

წარმოადგენს კომპლექსურ სისტემას, რომელიც 
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დაფუძნებულია თანამედროვე ინფორმაციულ-

გამოთვლით ტექნოლოგიებზე და მოიცავს 

დისტანციურ და კონტაქტურ დაკვირვებებს, 

მონაცემთა შეკრებასა და დამუშავებას, მონაცემთა 

ასიმილაციის მეთოდების გამოყენებას, ზღვის 

ჰიდროფიზიკის ინსტიტუტის შავი ზღვის 

დინამიკის მათემატიკურ მოდელს მთლიანად შავი 

ზღვის მასშტაბით და მაღალი გარჩევისუნარიან 

რეგიონულ მოდელებს ზღვის ცალკეული 

სანაპირო რეგიონებისათვის. [7] - ში 

წარმოდგენილ ნახ.1-ზე ნაჩვენებია ბულგარეთის, 

რუმინეთის, უკრაინის, რუსეთისა და 

საქართველოს რეგიონული არეები, სადაც 

გამოითვლება ზღვის რეგიონული პროგნოზი 

მაღალი გარჩევისუნარიანობით. ნახაზზე თითოე-

ული რეგიონისათვის ნაჩვენებია სათვლელი 

ბადეების ჰორიზონტალური კვანძების რაოდენო-

ბა, მაგრამ საქართველოსათვის განკუთვნილ არეში 

სტატიის ავტორების მიერ არასწორადაა 

მითითებული ბადის კვანძების რაოდენობა, რაც 

ქვემოთ იქნება მოყვანილი.  როგორც ნახაზიდან      

ჩანს, შავი ზღვის დიაგნოზისა და პროგნოზის 

სისტემის ერთ-ერთი ნაწილია შავი ზღვის საქარ- 

               

                       
 
            ნახ.1. ბულგარეთის, რუმინეთის, უკრაინის, რუსეთის, საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო  

              რეგიონები, სადაც გამოითვლება დინამიკური ველების პროგნოზი მაღალი  

              გარჩევისუნარიანობით [7].    

         

თველოს სექტორისა და მიმდებარე აკვატორიის 

რეგიონული პროგნოზის სისტემა, რომელიც 

შემუშავებულია ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას გეოფი-

ზიკის ინსტიტუტში ევროკავშირის საერთაშორი-

სო სამეცნიერო-ტექნიკური პროექტების ფარგ-

ლებში, ხოლო მისი შემდგომი სრულყოფა 

მინარევების გადატანის მოდელების ჩართვის 

გზით პროგნოზულ სისტემაში განხორციელდა 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო 

ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. რეგიონული 

პროგნოზის სისტემა ეფუძნება მათემატიკური 

მოდელირების თანამედროვე მეთოდების 

გამოყენებას, კერძოდ, სისტემის ძირითადი 

ბირთვია მაღალი გარჩევისუნარიანობის შავი 

ზღვის დინამიკის რეგიონული ბაროკლინური 

მოდელი და მინარევების გავრცელების ორი და 

სამგანზომილებიანი მოდელები [8-13].  

შავი ზღვის დინამიკის რეგიონული 

მოდელი დაფუძნებულია ოკეანის ჰიდროთერ-

მოდინამიკის განტოლებათა სრულ სისტემაზე. 

მოდელის სათვლელი ბადე 1 კმ სივრცითი ბიჯით 

ჩადგმულია ზღვის ჰიდროფიზიკის ინსტიტუტის 

შავი ზღვის აუზის მასშტაბის დინამიკის 

მათემატიკური მოდელის 5 კმ სივრცითი 

გარჩევისუნარიანობის სათვლელ ბადეში. 

მინარევის გადატანის მოდელებს საფუძვლად 

უდევს გადატანა–დიფუზიის განტოლებები, 

ხოლო განტოლებებში შემავალი დინების 

კომპონენტები განისაზღვრება ზღვის დინამიკის 

რეგიონული მოდელიდან.         
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                             ნახ.2   რეგიონული პროგნოზის სისტემის სტრუქტურა და პროგნოზის არე. 

 

ნახ.2–ზე წარმოდგენილია განაპირა 

აღმოსავლეთ შავი ზღვის რეგიონული პროგნოზის 

სისტემის სტრუქტურა და პროგნოზის არე. 

პროგნოზის არე მოიცავს ზღვის აკვატორიას, 

რომელიც შემოსაზღვრულია კავკასიისა და 

თურქეთის სანაპირო ხაზით და ა. გ. 39.080–ზე 

გამავალი პირობითი თხევადი საზღვრით.  

რეგიონული პროგნოზის გამოთვლებისათვის 

საჭირო მოდელში შემავალი ყველა მონაცემი 

მიიღება ყოველდღიურად ოპერატიულთან 

მიახლოებულ რეჟიმში ზღვის ჰიდროფიზიკის 

ინსტიტუტიდან (ქ. სევასტოპოლი) ინტერნეტის 

მეშვეობით. ეს მონაცემები წარმოადგენს დინების, 

მარილიანობისა და ტემპერატურის  3–განზომი-

ლებიან ჰიდროფიზიკურ ველებს საწყის t = 0 

მომენტში, იგივე ველებს დასავლეთ თხევად 

საზღვარზე და პროგნოზულ მეტეოროლოგიურ 

ველებს ზღვის ზედაპირზე, რომლებიც გამოით-

ვლება რუმინეთის ეროვნულ მეტეოროლოგიურ 

ადმინისტრაციაში (ქ. ბუქარესტი) ატმოსფეროს 

რეგიონული მოდელით  ALADIN [14].  

პროგნოზულ სისტემაში შემავალი 

რიცხვითი მოდელების განტოლებათა ამოხსნა 

ხორციელდება ერთიანი მეთოდოლოგიური 

მიდგომით, რასაც საფუძვლად უდევს არასტა-

ციონარული გეოფიზიკური   ჰიდროთერმოდინა-

მიკის განტოლებათა ამოსახსნელად გ. ი. მარჩუკის 

მიერ შემოთავაზებული გახლეჩის ორციკლიანი 

მეთოდი [15, 16].       

რეგიონული სისტემა, საშუალებას იძლევა 

გამოვთვალოთ დინების, ტემპერატურისა და 

მარილიანობის სამგანზომილებიანი ველების 3 

დღე–ღამიანი პროგნოზი 1 კმ სივრცითი 

გარჩევისუნარიანობით შავი ზღვის განაპირა 

აღმოსავლეთ ნაწილში, ხოლო საგანგებო 

სიტუაციების დროს ვიწინასწარმეტყველოთ 

აგრეთვე ზღვაში ავარიულად ჩაღვრილი 

ნავთობისა და სხვა მინარევების გავრცელების 

არეები და კონცენტრაციები.  

პროგნოზულ სისტემაში შემავალ რიცხვითი 

მოდელების რეალიზაცია ხორციელდება 

სათვლელ ბადეზე, სადაც ჰორიზონტებზე ბადის 

კვანძების რაოდენობაა 215 x 347, ხოლო სივრცითი 

ჰორიზონტალური ბიჯია 1 კმ. ვერტიკალზე 

აღებულია 30 სათვლელი დონე არაერთგვაროვანი 

ბიჯებით 2, 4, 6, 8, 12, 16, 26, 36, 56, 86, 136, 206, 

306,... 2006. დროითი ბიჯია 0,5 სთ.  

 

III. შედეგები    

ილუსტრაციის მიზნით, ნახ.3–ზე ნაჩვენებია 

რეგიონული პროგნოზული სისტემის 

საფუძველზე გამოთვლილი დინების, 

ტემპერატურისა და მარილიანობის პროგნოზული 

ველები ზღვის განაპირა აღმოსავლეთ 

აკვატორიაში 2017 წლის 9 ივნისს 72 სთ–ის შემდეგ 

(დრო ათვლილია პროგნოზის საწყისი 

მომენტიდან – 00:00 GMT, 6 ივნისი 2017). 

დინებისა და ტემპერატურის ველები ნაჩვენებია 

ზედაპირზე, ხოლო მარილიანობის ველი z = 20 მ 

ჰორიზონტზე. ნახ.3–დან კარგად ჩანს ბათუმის 

ანტიციკლონური გრიგალი დაახლოებით 100-120 

კმ დიამეტრით, რომელიც დამახასიათებელია 
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წლის თბილი სეზონისათვის. გარდა ამისა 

დაიკვირვება სხვა მცირე ზომის გრიგალური 

სტრუქტურების ფორმირება, მათ შორის ქ. 

სოხუმის მიმდებარე აკვატორიასთან მცირე 

სანაპირო ანტიციკლლონური გრიგალი, რომელიც 

ცნობილია დაკვირვებებიდან. დინების 

მაქსიმალური სიჩქარე 30 სმ/წმ–ია.  ტემპერატურის 

ველში დაიკვირვება წყლის შედარებით მაღალი 

ტემპერატურები 23-23,50c საქართველოსა და 

თურქეთის ნაპირების სიახლოვეს. ბათუმის 

გრიგალი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს 

მარილიანობის ველის ფორმირებაზე. მარი-

ლიანობის ველის ძირითადი თავისებურებაა ის, 

რომ შედარებით ნაკლებად მარილიანი წყლები 

ბათუმის გრიგალის ცენტრალურ ნაწილშია, რაც 

დაკავშირებულია ცირკულაციური თავისებუ-

რებებით, ანტიციკლონური გრიგალის 

ცენტრალურ ნაწილში ფორმირებულ დაღმავალ 

დინებას შედარებით დაბალი მარილიანობის 

წყალი ჩამოაქვს ზედა ფენებიდან ქვევდა ფენებში.   
 

 

     (ა)                                                              (ბ)                                                              (გ) 

 

 

 

 

      

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
                             
 

ნახ.3.  რეგიონული პროგნოზის სისტემით გამოთვლილი პროგნოზული ველები t=72 სთ მომენტისათვის 

(პროგნოზული ინტერვალი: 00:00 GMT,6-9 ივნისი 2017). (ა) - დინების ველი z = 0  ზედაპირზე; (ბ) - ტემპერატურა z = 

0 ზედაპირზე, (გ) - მარილიანობა  z = 20 მ სიღრმეზე.    
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Оперативная океанография Черного моря 

на современном этапе 
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 Институт геофизики им. М. Нодиа Тбилисского государственного университета им. Ив. Джавахишвили 

 

Кратко рассматриваются основные достижения океанографии Черного моря в последние десятилетия, в 

результате которого развилось новое направление – оперативная океанография. Значительным 

достижением оперативной океанографии является разработка системы диагноза и прогноза Черного 

моря, которая основана на применении современных методов математического моделирования и систем 

спутниковых и контактных наблюдений. Одним из компонентов системы диагноза и прогноза Черного 

моря является региональная система прогноза для Грузинского сектора Черного моря и прилегающей 

акватории, разработанная в Институте геофизики  им. М. Нодиа Тбилисского государственного 

университета имени Ив. Джавахишвили.  
Ключевые слова: математическое моделирование,  система проноза, поле течения,   система уравнений, 

поле солености.     

Operational oceanography of the Black Sea at 

current stage 
Avtandil  Kordzadze, Demuri Demetrashvili, Vepkhia Kukhalashvili   

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

                                                          

The basic achievements of the Black Sea Oceanography in the last decades, as a result of which the new 

direction - Operative Oceanography is developed, are briefly considered.  Significant achievement of the 

operative oceanography is development of the Black Sea nowcasting/forecasting system, which is based on 

application of modern methods of mathematical modeling and on both systems of satellite and in-situ 

measurements. One of the parts of the Black Sea nowcasting/forecasting system is the regional forecasting 

system for the Georgian sector of the Black Sea and surrounding water area developed at M. Nodia 

Institute of Geophysics of I. Javakhishvili Tbilisi State University.    

     Key words:  mathematical modeling, forecasting system, current field, equation system, salinity field.     

 

 


