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აბსტრაქტი 

         

      გლობალური დათბობისგან გამოწვეული, მსოფლიო ოკეანის დონის განუხრელი 

ზრდისა და ანთროპოგენური ზემოქმედების შედეგად ინტენსიურად ხდება 

საქართველოს სანაპირო ზოლში ნაპირების წარეცხვა და ზღვის ხმელეთის შიგნით 

გადმონაცვლება. ეს პრობლემა განსაკუთრებით მწვავეა ქალაქ ფოთის სანაპიროზე. 

მნიშვნელოვანია ფოთის სანაპირო ზონის მორფოდინამიკური პროცესების შესწავლა, 

მათი განსაზღვრა და შესაბამისი რეკომენდაციების დადგენა ფოთის სანაპირო ზონის 

წარეცხვის მასშტაბის შესამცირებლად. 

კვლევის მიზანია დადგინდეს ფოთის სანაპირო ზოლში მიმდინარე 

მორფოდინამიკური პროცესების  თავისებურებანი, მოხდეს მათი გამომწვევი 

მიზეზების ანალიზი,  მომავალში მოსალოდნელი სანაპიროს დეგრადაციის 

მასშტაბების განსაზღვა და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება, აღნიშნული 

პროცესების პრევენციისა და კონტროლისთვის. 
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Abstract 

 

   

    As a result of the global ocean level rising and the anthropogenic impact caused by global 

warming, it is intensively transmitted to the coast of Georgia on the shore of the sea and 

shifting inside the sea. This problem is particularly acute on the Poti coast. It is important to 

study the morphodynamic processes of the coastal zone of Poti, to identify them and to 

identify relevant recommendations to reduce the scale of the shaking of Poti coastal zone. 

The goal of the research is to determine the peculiarities of the current morphodynamic 

processes in the coast of Poti, to analyze their causes, to determine the size of the expected 

coastal degradation in the future and to develop relevant recommendations for prevention 

and control of these processes. 
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