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ხავსი

moss

ხავსისნაირები? (ხავსისნაირნი)

bryophyte

ხაზი

line

ხაზური წყარო

line source

ხალხური მედიცინა

traditional health care

ხალხური ტრადიცია

folk tradition

ხამანწკები და კიბორჩხალები

shellfish

ხამანწკების მოშენება

mussel farming

ხამანწკების მოშენება

oyster farming

ხანგრძლივი ზემოქმედება

long-term effect

ხანგრძლივობის უფლება

prescription

ხაპვა (მიწასახაპი სამუშაოები)

dredging

ხარისხის გარანტია

quality assurance

ხარისხის კონტროლი

quality control

ხარისხის სერტიფიკაცია

quality certification

ხარისხის სტანდარტი

quality standard

ხარისხობრივი მიზანი

quality objective

ხარჯების დადგენილი გრაფიკი

fixed schedule of charges

ხარჯების დაფარვის საფუძველი

cost recovery basis

ხარჯების ზრდა

cost increase

ხარჯების შემცირება

cost reduction

ხარჯი (ღირებულება)

cost

ხარჯი-მოგება (ხარჯები-მოგებები)

cost-benefit

ხარჯის და მოგების ანალიზი (ეფექტურობის ანალიზი)

cost-benefit analysis

ხე

tree

ხედის მოშლა

skyline destruction

ხეების დაცვა

wood preservation

мох
бриофиты (мхи и печеночники)
линия вектора
линейный источник
традиционная медицина
народная традиция
моллюски и ракообразные
разведение моллюсков
разведение устриц
долгосрочное воздействие
право давности
землечерпательные работы
гарантия качества
контроль за качеством
сертификация качества
стандарт качества
качественный целевой показатель
фиксированная цена
условие покрытия расходов
увеличение расходов
снижение расходов
стоимость
"затраты-выгоды"
анализ эффективности
дерево
разрушение ландшафта
сохранение древесины

ხეთა მოშენება (ხეთმოშენება)

arboriculture

ხელახალი გადამუშავება

reprocessing

ხელახალი გატყიანება (ტყის განახლება)

reforestation

ხელახალი დასახლება

reintroduction

ხელახალი მოხმარების მრეწველობა

reclamation industry

ხელით ნაწარმი (ნახელავი)

handicraft

ხელით წარმოება (შინამრეწველური წარმოება)

handicraft business

ხელმისაწვდომობის უფლება

right of access

ხელობა

craft

ხელოვნება

art

ხელოვნური თანამგზავრი

artificial satellite

ხელოვნური რეპროდუქციის ხერხები

artificial reproductive technique

ხელოვნური ტბა

artificial lake

ხელოსნობა

craft industry

ხელსაწყოებით აღჭურვა

instrumentation

ხელსაწყოების დამზადება

instrument manufacture

ხელფრთიანები

chiropteran

ხერხემლიანები

vertebrate

ხე-ტყე (მასალა)

timber

ხე-ტყის გადაზიდვა

wood hauling

ხე-ტყის დამუშავების ჯაჭვი

timber producing chain

ხე-ტყის მრეწველობა

forest industry

ხე-ტყის მრეწველობა

timber industry

ხე-ტყის ნარჩენები

wood waste

ხე-ტყის ნაწარმი

wood product

ხე-ტყის ნაწარმი

forest product

ხე-ტყის რესურსი

wood resource

ხე-ტყის წარმოება

forest production

ხეშეშფრთიანები

dermapteran

ხეხილი

fruit tree

древоводство
переработка ядерного топлива
лесовосстановление
повторное заселение вида
промышленная переработка твердых отходов
ручная работа
кустарное производство
право доступа
ремесло
искусство
искусственный спутник
методы искусственного воспроизводства
искусственное озеро
ремесла
оснащение контрольно-измерительными приборами и средствами
производство инструментов
рукокрылые
позвоночные
лес (материал)
транспортировка древесины
комплексное производство древесины
лесная промышленность
лесная промышленность
древесные отходы
изделие из древесины
лесопродукция

производство лесопродукции
семейство Dermaptera
фруктовое дерево

ხვიარა მცენარე

climbing plant (wall)

ხვლიკი

lizard

ხიდი

bridge

ხილი

fruit

ხის ნახშირი

charcoal

ხმაურთან ბრძოლის გეგმა

noise exposure plan

ხმაური

noise

ხმაურით გაღიზიანება

noise disturbance

ხმაურით დაბინძურება (ხმაურით დაზიანება)

noise pollution

ხმაურით დამბინძურებელი (ხმაურით დამზიანებელი)

noise pollutant

ხმაურის ანალიზი

noise analysis

ხმაურის გაზომვა

noise measurement

ხმაურის გამოყოფა (ხმაურის გამოცემა)

noise emission

ხმაურის დამწევი

noise barrier

ხმაურის დაწევა (ხმაურის შემცირება)

noise reduction

ხმაურის დონე

noise level

ხმაურის ზეგავლენა ჯანმრთელობაზე

health effect of noise

ხმაურის ზემოქმედება

noise effect

ხმაურის კონტროლი

noise control

ხმაურის მონიტორინგი

noise monitoring

ხმაურის სიძლიერე

loudness

ხმაურის სპექტრი

noise spectrum

ხმაურის ტიპი

noise type

ხმაურის შემცირება

noise abatement

ხმაურის შთანთქმა (იმისია)

noise immission

ხმაურისგან დაცვა

noise protection

ხმელეთის კუ

tortoise

ხმელეთის ძუძუმწოვარი

land mammal

ხმელთაშუა ზღვა

Mediterranean Sea

ხმელთაშუა ზღვის ტყე

Mediterranean forest

вьющееся растение
ящерица
мост
фрукт
древесный уголь
план мер борьбы с шумом
шум
шумовое раздражение
шумовое загрязнение
шумовое загрязняющее вещество
анализ шума
измерение шума
шумовыделение
звукоотражающий барьер
снижение уровня шума
уровень шума
воздействие шума на здоровье
воздействие шума
контроль за уровнем шума
мониторинг шума
громкость
спектр звука
тип шума
снижение уровня шума
иммиссия шума
защита от шума
сухопутная черепаха
сухопутное млекопитающее
Средиземное море
средиземноморский лес

ხმელთაშუაზღვისპირეთი

Mediterranean Area

ხმელთაშუაზღვისპირეთის კლიმატი

Mediterranean climate

ხმელთაშუაზღვისპირული ტყე

Mediterranean wood

ხმის ფილტრი (აკუსტიკური ფილტრი)

acoustic filter

ხნიერი პირი (ხნიერი ადამიანი)

elderly person

ხორთუმიანები

proboscidean

ხორცი

meat

ხორცის მჭამელი

carnivore

ხოჭო

beetle

ხრეში

gravel

ხრეშის კარიერი

gravel pit

ხრეშის მოპოვება

gravel extraction

ხრიოკი (მანანიანი)

heathland

ხრწნა

decomposition

ხსნა (საზღვაო დახმარება)

salvage

ხსნადობა

solubility

средиземноморский регион
средиземноморский климат
средиземноморский лес
акустический фильтр
пожилой человек
хоботные
мясо
плотоядный
жук
гравий
гравийный карьер
добыча гравия
вересковые пустоши
разложение
спасение на море
растворимость

