И

RUS

GEO

ENG

иглокожие

კანეკლიანები

echinoderm

игра

თამაში

game (play)

идентификация загрязняющих веществ

დამბინძურებლების დადგენა (დამაბინძურებლების განსაზღვრა)

identification of pollutants

идентификация объекта наблюдения

თანმიმდევრობითი დადგენა

scene identification

идентификация продуктов

ნაწარმის იდენტიფიკაცია

product identification

идеология

იდეოლოგია

ideology

избирательное распространение информации

ინფორმაციის შერჩევითი გავრცელება

selective dissemination of information

избыточное внесение минеральных удобрений

ზედმეტი სასუქის შეტანა

overfertilisation

извержение вулкана

ვულკანური ამოფრქვევა

volcanic eruption

известный химикат

არსებული ქიმიკატი

existing chemical

известняк

კირქვა

limestone

известь

კირი

lime

извещение

შეტყობინება

notice

изделие из древесины

ხე-ტყის ნაწარმი

wood product

измельчение

დაფშვნა

grinding

изменение генов

გენეტიკური ცვლილება

genetic modification

изменение закона

კანონის ცვლილება

law amendment

изменение климата

ამინდის ცვლილება

weather modification

изменение климата

კლიმატური ცვლილება

climatic change

изменение климата как следствие деятельности человека

კლიმატის ხელოვნური ცვლილება

man-made climate change

изменение ландшафта

ლანდშაფტის ცვლილება

landscape alteration

изменение ландшафта в результате его использования

ლანდშაფტის მოხმარება

landscape consumption

изменение окружающей среды

გარემოს ცვლილება

environmental change

изменение русла реки

კალაპოტის შეცვლა

river channelling

изменение стоимости

ფასის ცვლილება

change in value

измерение

გაზომვა

measuring

измерение загрязнения

დაბინძურებულობის გაზომვა

pollution measurement

измерение потока

ნაკადის გაზომვა

stream measurement

измерение уровня звука

ბგერის გაზომვა

sound measurement

измерение шума

ხმაურის გაზომვა

noise measurement

измерительный инструмент

საზომი ხელსაწყო

measuring instrument

изображение, полученное со спутника

თანამგზავრული გამოსახულება

satellite image

изоляционный материал

საიზოლაციო მასალა

insulating material

изоляция (процесс)

იზოლირება (პროცესი)

insulation (process)

изомер

იზომერი

isomer

изотоп

იზოტოპი

isotope

израсходованная вода

მოსახმარი წყალი

water for consumption

изучение безопасности

უსაფრთხოების შესწავლა

safety study

изучение городов

ქალაქის შესწავლა

urban study

изучение рынка

ბაზრის შესწავლა

market study

изъятие

ამოღება (კონფისკაცია)

seizure

изъятие прибыли

მოგების ამოღება (კონფისკაცია)

seizure of profits

ил

შლამი

sludge

ил (осадок)

შლამი (ნალექი)(ილი)

mud (sediment)

илистый участок

შლამიანი მონაკვეთი(ილიანი უბანი)

mud flat

иммиссионная нагрузка

იმისიის (შეწოვის) საერთო სიდიდე

immission load

иммиссия

იმისია (შეწოვა)

immission

иммиссия загрязняющих веществ

დამბინძურებლების შთანთქმა (იმისია) (დამაბინძურებლების შთანთქმა
(იმისია))

pollutant immission

иммиссия звука

ბგერის შთანთქმა (იმისია)

sound immission

иммиссия шума

ხმაურის შთანთქმა (იმისია)

noise immission

иммобилизация загрязняющих веществ

დამბინძურებელთა მოძრაობის შეზღუდვა (იმობილიზაცია) (დამაბინძურებელთა
pollutant immobilisation
ზემოქმედების შეზღუდვა (იმობილიზაცია))

иммунитет

იმუნიტეტი

immunity

иммунная система

იმუნური სისტემა

immune system

иммунологическое заболевание

იმუნოლოგიური დაავადება

immunological disease

иммунология

იმუნოლოგია

immunology

иммунопроба

იმუნური ცდა(იმუნოლოგიური მეთოდი}

immunoassay

импактор

ზემოქმედი(სინჯასაღები)

impactor

импорт

იმპორტი

import

импортная лицензия

იმპორტის ლიცენზია

import licence

импульсные помехи

იმპულსური ხმაური (იმპულსური დაბრკოლება)

impulsive noise

инвазия вредителей

მავნებლების შემოჭრა (მავნებლების მომრავლება)

pest infestation

инвазия посевов сельскохозяйственных культур

კულტურების მავნებლებით დაზიანება (ინფესტაცია)

infestation of crops

инвазия продуктов питания

საკვების მავნებლებით დაზიანება (ინფესტაცია)

infestation of food

инвентаризация запасов

მარაგების აღწერა

stocktaking

инвентаризация ущерба, нанесенного лесам

ტყის დაზიანების აღწერა

inventory of forest damage

инверсионный слой

ინვერსიული ფენა

inversion layer

инверсия

ინვერსია

inversion

инвестиции в области охраны окружающей среды

ინვესტიცია გარემოს დაცვაში (გარემოსდაცვითი ინვესტიცია)

environmental investment

инвестиции для контроля за загрязнением

დაბინძურების კონტროლისთვის ინვესტირება

pollution control investment

инвестиция

ინვესტიცია

investment

ингибитор коррозии

კოროზიის ინჰიბიტორი

corrosion inhibitor

индекс органического загрязнения

ორგანული დაბინძურების ინდექსი

saprobic index

индексация документации

დოკუმენტაციის ინდექსირება

indexing of documentation

индивидуальная система очистки стоков

ნარჩენი წყლის ინდივიდუალური დამუშავება

individual wastewater treatment

Индийский океан

ინდოეთის ოკეანე

Indian Ocean

индикатор

მარკერი(ინდიკატორი)

marker

индикатор загрязнения

დაბინძურების მაჩვენებელი

pollution indicator

индустриализация

ინდუსტრიალიზაცია

industrialisation

индустрия информационных технологий

საინფორმაციო ტექნოლოგიების მრეწველობა

information technology industry

индустрия связи

კავშირგაბმულობის მრეწველობა

communications industry

иней

რთვილი(თრთვილი)

frost

инертизация

ინერტიზაცია

inertisation

инертные отходы

ინერტული ნარჩენები

inert waste

инерция пестицидов

პესტიციდების მედეგობა

persistence of pesticides

инженерная работа

საინჟინრო სამუშაო

engineering work

инжиниринг

საინჟინრო საქმე

engineering

инкапсуляция

დაფარვა

encapsulation

инновация

ინოვაცია

innovation

инсектицид

ინსექტიციდი

insecticide

инспекционная служба

მომსახურების ინსპექცია

inspection service

инспекция

ინსპექცია

inspection

институционализация

ინსტიტუციონალიზაცია

institutionalisation

инструмент политики

პოლიტიკური საშუალება

policy instrument

инструмент политики по охране окружающей среды

გარემოსდაცვითი პოლიტიკის საშუალებები

environmental policy instrument

инструмент экономического управления

ეკონომიკური მართვის საშუალებები

economic management instrument

интеграция политики

პოლიტიკური ინტეგრაცია

policy integration

интегрированная природоохранная технология

გაერთიანებული გარემოსდაცვითი ტექნოლოგია

integrated environmental protection technology

интегрированная система контроля за вредителями

მავნებელთა გაერთიანებული კონტროლი (მავნებელთა ერთიანი კონტროლი) integrated pest control

интегрированная система контроля за загрязнением окружающей среды

დაბინძურების გაერთიანებული კონტროლი (დაბინძურების ერთიანი
კონტროლი)

integrated pollution control

интегрированный менеджмент

ინტეგრირებული მართვა

integrated management

интенсивное животноводство

ინტენსიური მეცხოველეობა

intensive animal husbandry

интенсивное фермерское хозяйство

ინტენსიური ფერმერული მეურნეობა

intensive farming

Интернет

ინტერნეტი

Internet

интерполяция

ინტერპოლაცია

interpolation

интоксикация

ინტოქსიკაცია

intoxication

инфекционное заболевание

ინფექციური დაავადება

infectious disease

инфекция

ინფექცია

infection

инфильтрация

ინფილტრაცია

infiltration

информатика

ინფორმატიკა

informatics

информатика в области охраны окружающей среды

გარემოსდაცვითი ინფორმატიკა

environmental informatics

информационная инфраструктура

საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა

information infrastructure

информационная кампания по оповещению общественности

საზოგადოებრივი ინფორმირებულობის კამპანია

public awareness campaign

информационная сеть

საინფორმაციო ქსელი

information network

информационная сеть по вопросам окружающей среды

გარემოსადაცვითი საინფორმაციო ქსელი

environmental information network

информационная система

ინფორმაციული სისტემა

information system

информационная система по вопросам окружающей среды

გარემოსდაცვითი საინფორმაციო სისტემა

environmental information system

информационная технология

ინფორმაციული ტექნოლოგია

information technology

информационная услуга

ინფორმაციული მომსახურება

information service

информационное обслуживание на базе Интернета

ინტერნეტული ძებნის მომსახურება

internet search service

информационный бюллетень

ახალი ამბების ბიულეტენი

newsletter

информационный центр

საინფორმაციო ცენტრი

information centre

информация

ინფორმაცია

information

информация для потребителя

მომხმარებლის ინფორმირება (მომხმარებელთა ინფორმირება)

consumer information

информация о законодательстве

საკანონმდებლო ინფორმაცია

legislative information

информация о продукте

ინფორმაცია ნაწარმზე (ინფორმაცია ნაწარმის შესახებ)

product information

информация об окружающей среде

გარემოსდაცვითი ინფორმაცია

environmental information

информация, относящаяся к дистанционному зондированию

მიწასთან მიბმის ინფორმაცია

geo-referenced information

инфразвук

ინფრაბგერა

infrasound

инфракрасное излучение

ინფრაწითელი გამოსხივება

infrared radiation

инфраструктура

ინფრასტრუქტურა

infrastructure

йод

იოდი

iodine

ион

იონი

ion

ионизирующее излучение

მაიონიზირებელი გამოსხივება(მაიონიზებელი გამოსხივება)

ionising radiation

ионный обмен

იონური გაცვლა

ion exchange

ионообменник

იონგამცვლელი (იონმიმომცვლელი)

ion exchanger

ионосфера

იონოსფერო

ionosphere

ирригационная система

სარწყავი სისტემა

irrigation system

ирригационное земледелие

რწყვადი მიწათმოქმედება(სარწყავი მიწათმოქმედება)

irrigation farming

ирригационный канал

სარწყავი არხი

irrigation canal

ирригация

რწყვა, ირიგაცია

irrigation

исключительный налог

განსაკუთრებული გადასახადი

exceptional tax

ископаемое

ნამარხი

fossil

ископаемое топливо

ნამარხი საწვავი(განამარხებული საწვავი)

fossil fuel

искусственное озеро

ხელოვნური ტბა

artificial lake

искусственный спутник

ხელოვნური თანამგზავრი

artificial satellite

искусство

ხელოვნება

art

испарение

აორთქლება

evaporation

испарение воды в атмосферу

აორთქლება და ტრანსპირაცია (აორთქლება-ტრანსპირაცია)

evapotranspiration

использование дегтя

კუპრის გამოყენება

tar use

использование досуга

თავისუფალი დროის გამოყენება

use of leisure time

использование ландшафта

ლანდშაფტის გამოყენება

landscape utilisation

использование местных ресурсов

ადგილობრივი რესურსის გამოყენება

local resource utilisation

использование отработанного тепла

ნარჩენი სითბოს გამოყენება

waste heat utilisation

использование отходов

ნარჩენების მასალად მოხმარება

use of waste as material

использование отходов в качестве источников энергии

ნარჩენების ენერგიის წყაროდ მოხმარება

use of waste as energy source

использование пестицидов

პესტიციდების მოხმარება

utilisation of pesticides

использование почвы

ნიადაგის გამოყენება

soil use

использование ресурсов

რესურსის გამოყენება

resource utilisation

использование ресурсов морского дна

ზღვის ძირის გამოყენება

sea bed exploitation

использование теплотворной способности

კალორიულობის გამოყენება

utilisation of calorific value

использование энергии

ენერგიის მოხმარება

energy utilisation

использование ядерной энергии

ბირთვული ენერგიის მოხმარება

nuclear energy use

использованная упаковка

შეფუთვის ნარჩენები

packaging waste

испытание в искусственной среде

ცდა ხელოვნურ გარემოში

in vitro assay

испытание материалов

მასალათა გამოცდა

testing of materials

испытание на живом организме

ცდა ბუნებრივ გარემოში

in vivo assay

испытание продуктов для защиты растений

მცენარეთა დამცავი ნაწარმის გამოცდა(მცენარეთა დამცავი საშუალებები
გამოცდა)

testing of plant protection products

испытание химикатов

ქიმიკატების გამოცდა

testing of chemicals

исследование

კვლევა

research

исследование истории

ისტორიული კვლევა

historical research

исследование литературы

ლიტერატურის შესწავლა

literature study

исследование последствий

ზემოქმედებათა კვლევა

research of the effects

исследование рынка

ბაზრის კვლევა

market research

исследования по вопросам окружающей среды

გარემოს კვლევა

environmental research

исследования экосистем

ეკოსისტემის კვლევა

ecosystem research

исследовательский проект

კვლევითი პროექტი

research project

исследовательский центр

კვლევითი ცენტრი

research centre

исторический памятник

ისტორიული ძეგლი

historical monument

исторический центр

ისტორიული ცენტრი

historic centre

историческое место

ისტორიული ადგილი

historical site

история

ისტორია

history

источник выбросов

გაფრქვევის (ემისიის) წყარო

emission source

источник загрязнения

დაბინძურების წყარო

source of pollution

источник информации

ინფორმაციის წყარო

information source

источник отрицательного воздействия

ზემოქმედების წყარო

impact source

источник энергии

ენერგიის წყარო

energy source

источник энергии, не загрязняющий окружающую среду

ენერგიის არადამბინძურებელი წყარო

non-polluting energy source

истощение лесных ресурсов

ტყის გამეჩხერება

forest deterioration

исчезающие виды

საფრთხეში მყოფი ჯიშები (გადაშენების პირას მყოფი ჯიშები)

endangered species (IUCN)

исчезающие виды животных

ცხოველთა საფრთხეში მყოფი ჯიშები (გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები)

endangered animal species

исчезающие виды растений

მცენარეთა საფრთხეში მყოფი ჯიშები (გადაშენების პირას მყოფი მცენარეები)

endangered plant species

исчезающий вид

საფრთხეში მყოფი ჯიშების კატეგორია (გადაშენების პირას მყოფი ჯიშები)

category of endangered species

исчезновение (экологическое)

გადაშენება

extinction (ecological)

исчезновение видов

ჯიშების გაღარიბება

species impoverishment

исчезнувшие виды

გადაშენებული ჯიშები

extinct species (IUCN)

исчезнувшие виды

გამქრალი ჯიშები

vanished species

итоговый параметр

ჯამური პარამეტრი

total parameter

