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,,საქართველოს ბუნებრივი რესურსები“ ორ ტომად
სამსახურებრივი სარგებლობისათვის

ნაშრომში განხილულია საქართველოს ბუნებრივი (მიწის, წყლის, ტყის,
სასარგებლო წიაღისეულის, ენერგეტიკული, სამკურნალო (საკურორტო)-რეკრეაციული,
ტურისტული) და ადამიანური რესურსები. მოცემულია რესურსების თანამედროვე
მდგომარეობის ანალიზი და მათი ოპტიმალური გამოყენების პერსპექტივები.
მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა ეკოლოგიურ პრობლემებს. შემოთავაზებულია
მეცნიერულად დასაბუთებული წინადადებები და რეკომენდაციები.

წიგნი განკუთვნილია სახელმწიფო სტრუქტურების, ადგილობრივი თვითმმართვე-
ლობის, მუნიციპალური ორგანოების მუშაკებისათვის, სამეცნიერო და ბიზნესწრეების,
უმაღლესი სასწავლებლების პროფესორ-მასწავლებლებისა და სტუდენტებისათვის.

ავტორები: აკად. ირ.ჟორდანია; ქიმიის დოქტ. ო.ფარესიშვილი, ინჟ. პროგ.
ვ.მირზაევა; აკად. თ.ურუშაძე, სოფლ. მეურნ. დოქტ. ჯ.მაჭავარიანი, საქ. სოფლ. მეურნ.
მეცნ. აკად. აკადემიკოსი ნ.ჭითანავა; ინჟ. ტექნოლ. რ.ფირცხალავა; საქ. საინჟ. აკადემიის
წევრ-კორ., ტექნ. მეცნ. დოქტ., პროფ. ზ.ლომსაძე, ქიმიის დოქტ. ქ.მახარაძე, გეოგრაფიის
დოქტ. ვ.გელაძე; ბიოლოგიის დოქტ. თ.პატარქალაშვილი; საქ. საინჟ. და რუსეთის
საბუნებისმეტყველო მეცნ. აკადემიების აკადემიკოსი, გეოლ.-მინერ. მეცნ. დოქტ.,
პროფ. გ.მაღალაშვილი, გეოლ.-მინერ. დოქტ. ა.სულაძე, ტექნ. დოქტ. ჯ.კაკულია, სამთო
ინჟ.-გეოლ. ა.დვალაძე, გეოლ.-მინერ. დოქტ. ნ.ცერცვაძე; ტექნ. მეცნ. დოქტ.
ნ.მირიანაშვილი, ტექნ. მეცნ. დოქტ. პროფ., ქ.ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ეკონ. მეცნ. დოქტ.,
პროფ. დ.ჩომახიძე, ტექნ. მეცნ. დოქტ., პროფ. რ.არველაძე, ტექნ. მეცნ. დოქტ., პროფ.
თ.ჯიშკარიანი; ეკონომიკის დოქტ., პროფ. მ.მეტრეველი; ქიმიის დოქტ. ლ.კვარაცხელია,
საქ. ეკონ. მეცნ. აკადემიის პრეზოდენტი, ეკონ. მეცნ. დოქტ., პროფ. ი.მესხია ; აკად.
წევრ-კორ. ლ.ჩიქავა, ეკონ. მეცნ. დოქტ., პროფ. ვ.ლორთქიფანიძე, ეკონომიკის დოქტ.
ა.სახვაძე.

სარედაქციო კოლეგია: აკად. ირ.ჟორდანია (მთ. რედაქტორი), საქ. საინჟ. აკად.
წევრ-კორ., ტექნ. მეცნ. დოქტ., პროფ. ზ.ლომსაძე (მთ. რედაქტორის მოადგილე), აკად.
თ.ურუშაძე, საქ. საინჟ. და რუსეთის საბუნებისმეტყველო მეცნ. აკადემიების
აკადემიკოსი, გეოლ.-მინერ. მეცნ. დოქტ., პროფ. გ.მაღალაშვილი, აკად. წევრ-კორ.
ლ.ჩიქავა, საქ. სოფლ. მეურნ. მეცნ. აკად. აკადემიკოსი ნ.ჭითანავა, ბიოლ. მეცნ. დოქტ.,
პროფ. მ.ციცქიშვილი,
ქიმიის დოქტ. ო.ფარესიშვილი, ქიმიის დოქტ. ქ.მახარაძე (კოლეგიის მდივანი).

რეცენზენტები:

ო. ნათიშვილი _ აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი (თავები 2,3,4);

ე. გამყრელიძე _ აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის



დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი (თავი 5);

ა. დიდებულიძე _ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი
(თავები 2,3);

ნ. ბოლაშვილი _ გეოგრ. დოქტორი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის
დირექტორი (თავი 1);

დ. მუმლაძე _ გეოგრ. დოქტორი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის ჰიდროლოგია-
კლიმატოლოგიის განყოფილების გამგე (თავი 1);

ი. ყრუაშვილი _ ტექნ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი (თავი 3);

ნ. კობახიძე _ ბიოლ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტის სატყეო დეპარტამენტის დეკანი (თავი 4);

ნ. ფოფორაძე _ გეოლ.-მინერ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს საინჟინრო
აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
სამთო-გეოლ. ფაკ.-ის გეოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საქართველოს
მინერალოგიური საზოგადოების პრეზიდენტი (თავი 5);

გ.არაბიძე _ ტექნ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს საინჟინრო და
ენერგეტიკული აკადემიების აკადემიკოსი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსი- ტეტის
ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების ფაკულტეტის დეკანი (თავი 6);

რ. ქუთათელაძე _ ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი (თავი 7);

გ. ბედიანაშვილი _ ეკონ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს ეკონიმიკურ
მეცნიერებათა აკადემიის წევრი (თავი 8);

რ. ასათიანი _ ეკონ. მეცნ. დოქტორი, პროფესორი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მრჩეველთა საბჭოს წევრი (თავი 9).

რედაქტორი - მ. ბაზაძე
კომპიურერული მომზადება - ა დვალაძე
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