Д

RUS

GEO

ENG

давление

წნევა

pressure

давление пара

ორთქლის წნევა

vapour pressure

дамба

დასაგუბებელი დამბა

storage dam

дамба

ჯებირი

dam

дамба

ჯებირი

dyke

данные дистанционного зондирования

დისტანციური ზონდირების მონაცემები

geo-referenced data

данные мониторинга

მონიტორინგის მონაცემები

monitoring data

данные о состоянии окружающей среды

გარემოსდაცვითი მონაცემები (გარემოს დაცვის მონაცემები)

environmental data

данные о состоянии окружающей среды

მონაცემები გარემოს მდგომარეობის შეახებ

data on the state of the environment

данные по выбросам

გაფრქვევის (ემისიის) მონაცემები

emission data

данные прогноза

პროგნოზული მონაცემები

prognostic data

датирование

დათარიღება

dating

датчик

სენსორი

sensor

двигатель

ძრავა

engine

двигатель внутреннего сгорания

შიგაწვის ძრავა

combustion engine

двигательная технология

მამოძრავებელი ტექნიკა

propulsion technique

движение военного воздушного транспорта

სამხედრო ავიაგადაადგილება

military air traffic

движение воздуха

ჰაერის მოძრაობა

air movement

движение воздушного транспорта

საჰაერო მიმოსვლა

air traffic

движение гражданского воздушного транспорта

სამოქალქო ავიამიმოსვლა

civil air traffic

движение грузового транспорта

კომერციული გადაზიდვები

commercial traffic

движение железнодорожного транспорта

სარკინიგზო მოძრაობა

rail traffic

движение масс (физич.)

მასის მოძრაობა (ფიზიკა)

mass transport (physics)

движение на воде

საწყლო მოძრაობა

traffic on water

движение населения

მოსახლეობის მოძრაობა

population movement

движение пестицидов

პესტიციდების მოძრაობის მიმართულება

pesticide pathway

движение транспорта

მოძრაობა

traffic

движение транспорта дальнего следования

შორეული მანძილის სატრანსპორტო მოძრაობა (შორეული სვლის
სატრანსპორტო გადაზიდვა)

long-distance traffic

движение экологов

ეკოლოგთა მოძრაობა

ecologist movement

двукрылый

ორფრთიანი

dipteran

двусторонняя конвенция

ორმხრივი კონვენცია

bilateral convention

двухпалубный танкер

ორგემბანიანი ტანკერი

tween-deck tanker

двухтактный двигатель

ორტაქტიანი ძრავა

two-stroke engine

ДДТ

დდტ (დიქლოროდიფენილტრიქლოროეთანი)

DDT

дебаты по вопросам использования ядерной энергии

ბირთვული დებატები(დებატები ბირთვული ენერგიის გამოყენებაზე)

nuclear debate

дебит реки

მდინარის დებიტი

discharge regime

дегазификация отходов

ნარჩენების დეგაზიფიკაცია

waste degasification

деготь

კუპრი

tar

деградация почвы

ნიადაგის გაუარესება

soil degradation

деградация природных ресурсов

ბუნებრივი რესურსების გაჩანაგება

degradation of natural resources

деградация экосистем

ეკოსისტემის დაშლა

ecosystem degradation

деградация, разложение

დაშლა

degradation

дезактивация

დაბინძურების უვნებელყოფა

decontamination

дезактивация почвы

ნიადაგის გასუფთავება

soil decontamination

дезактивация радиоактивного загрязнения

რადიოაქტივობის დეზაქტივაცია (რადიოაქტიური დაბინძურების დეზაქტივაცია)

radioactive decontamination

дезинтегратор отходов

ნარჩენების დამქუცმაცებელი

refuse shredder

дезинтегратор, дробилка

დამქუცმაცებელი (მექანიზმი)

shredder

дезинфекция

დეზინფექცია

disinfection

дезинфицирующее средство

სადეზინფექციო საშუალება

disinfectant

действие администрации

ადმინისტრაციული ქმედება

administrative deed

действие страховки

დაზღვევის მოქმედების არე

insurance coverage

действия общественности

საჯარო ქმედება (საზოგადოებრივი ქმედება)

public action

декантация

დეკანტაცია

decantation

декрет

დეკრეტი

decree

делегированное управление

დელეგირებული მართვა

delegated management

дельта реки

დელტა

delta

деминерализация воды

წყლის დემინერალიზაცია

water demineralisation

демографическая эволюция

დემოგრაფიული ევოლუცია

demographic evolution

демографическое развитие

დემოგრაფიული განვითარება

demographic development

демография

დემოგრაფია

demography

демократия

დემოკრატია

democracy

дендрометрия

დენდრომეტრია, ალბათ, ასეა

dendrometry

дендрохронология

დენდროქრონოლოგია

dendrochronology

денежная помощь

შემწეობა

allowance

денитрификация

დენიტრიფიკაცია, ალბათ, ასეა

denitrification

денитрификация газовых отходов

გამონაბოლქვი აირების დენიტრიფიკაცია

denitrification of waste gas

депозит за возвратную тару

ტარის დაბრუნების მოწესრიგება(ტარის დაბრუნების ხელშეკრულება)

arrangement for a deposit on packaging

деревня

სოფელი

village

дерево

ხე

tree

десорбция

დესორბცია (გამოყოფა)

desorption

десульфуризация (обессеривание)

დესულფურიზაცია (გაუგოგირდოება)

desulphurisation

десульфуризация (обессеривание) топлива

საწვავის დესულფურიზაცია ( საწვავის გაუგოგირდოება)

desulphurisation of fuel

детектор

დეტექტორი

detector

детская смертность

ბავშვთა სიკვდილიანობა

infant mortality

дефолиация

დეფოლიაცია ვერ ვნახე ვერსად, თუ იქნება, უნდა იყოს დეფოლაცია

defoliation

дехлорирование

დექლორაცია

dechlorination

децентрализация

დეცენტრალიზაცია

decentralisation

децибел

დეციბელი

decibel

деятельность человека

ადამიანის საქმიანობა

anthropic activity

диализ

დიალიზი

dialysis

диатомея

დიატომი

diatom

дидактика

დიდაქტიკა

didactics

дизельное топливо

დიზელის საწვავი

diesel fuel

дизельный двигатель

დიზელის ძრავა

diesel engine

дикая природа

ველური ბუნება

wildlife

дикая фауна

ველური ფაუნა

wild fauna

дикое животное

გარეული ცხოველი

wild animal

дикорастущее растение

ველური მცენარე

wild plant

динамика численности и структуры населения

მოსახლეობის დინამიკა(მოსახლეობის რიცხობრივი და სტრუქტურული
ცვლილება)

population dynamics

динамический график

წინსვლის გრაფიკი

progress line

диоксид азота

აზოტის ორჟანგი

nitrogen dioxide

диоксид серы

გოგირდის ორჟანგი

sulphur dioxide

диоксид титана

ტიტანის ორჟანგი

titanium dioxide

диоксид углерода

ნახშირორჟანგი

carbon dioxide

диоксин

დიოქსინი

dioxin

директива

დირექტივა

directive

директива ЕС

ევროკავშირის დირექტივა

EC directive

директива ЕС по биоцидам

ევროკავშირის დირექტივა ბიოციდების სესახებ

EC directive on biocides

директива ЕС по вопросу качества воды

წყლის ხარისხის დირექტივა

water quality directive

директива ЕС по вопросу охраны водных ресурсов

წყლის დაცვის დირექტივა

water protection directive

директива ЕС по защите вод

ევროკავშირის დირექტივა წყლის დაცვის შესახებ (ევროკავშირის დირექტივა
წყლის გამოყენების შესახებ)

EC directive on water protection

директива ЕС по упаковке

ევროკავშირის დირექტივა შეფუთვების შესახებ

EC directive on packaging

директива ЕС по утилизации отходов

ევროკავშირის დირექტივა ნარჩენების განადგურების შესახებ (თუ გამოყენების) EC directive on waste disposal

директива ЕС по экологической экспертизе

ევროკავშირის დირექტივა ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ

EIA directive

дисперсия

დისპერსია

dispersion

дистанционное зондирование

დისტანციური ზონდირება

remote sensing

дистилляция

დისტილაცია (გამოხდა

distillation

дифференциация налогов

გადასახადების განცალკევება

tax differentiation

диффузия

დიფუზია

diffusion

ДНК

დნმ

DNA

дно водоема

წყლის ფსკერი

water bottom

добавки

დანამატები

additive

добывающая промышленность

მოპოვებითი მრეწველობა

extractive industry

добыча

მოპოვება

extraction

добыча гравия

ხრეშის მოპოვება

gravel extraction

добыча лигнита

ლიგნიტის მოპოვება

lignite mining

добыча нефти

ნავთობის მოპოვება

oil extraction

добыча песка

ქვიშის მოპოვება

sand extraction

добыча подземных вод

გრუნტის წყლის ამოღება

groundwater extraction

добыча полезных ископаемых

სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება

mineral extraction

добыча природного газа

ბუნებრივი აირის მოპოვება

natural gas extraction

добыча соли в шахтах

მარილის სამთო მოპოვება

rock salt mining

добыча торфа

ტორფის მოპოვება

peat extraction

добыча угля

ნახშირის მოპოვება

coal mining

добыча щебня и других наполнителей

შემავსებლების მოპოვება (შემვსებების მოპოვება)

aggregate extraction

договорная цена

შეთანხმებული ფასი

negotiable charge

дождевая вода

წვიმის წყალი

rain water

дождевой лес

წვიმიანი ტყე (წვიმის ტყე)

rain forest

дождь

წვიმა

rain

дожигание

კმაწვა

afterburning

доза

დოზა

dose

доза радиации

რადიაციის დოზა

radiation dose

дозировка

დოზირება

dosage

доклад министру

მოხსენება მინისტრისადმი

report to the minister

доклад о состоянии окружающей среды

მოხსენება გარემოს მდგომარეობის შესახებ

environmental report

доктрина

დოქტრინა (საკანონმდებლო)

doctrine (law)

документ

დოკუმენტი (საბუთი)

document

документ городского развития

ქალაქის განვითარების დოკუმენტი

urban development document

документальный фильм

დოკუმენტური ფილმი

documentary film

документация

დოკუმენტაცია

documentation

долг

ვალი (დავალიანება)

debt

долг развивающихся стран

განვითარებადი ქვეყნების ვალი

developing countries debt

долгосрочная тенденция

გრძელვადიანი ტენდენცია

long-term trend

долгосрочное воздействие

ხანგრძლივი ზემოქმედება

long-term effect

долгосрочное воздействие загрязняющих веществ

დამბინძურებლების ხანგრძლივი ზემოქმედება (დამაბინძურებლების
ხანგრძლივი ზემოქმედება)

long-term effect of pollutants

долгосрочное прогнозирование

გრძელვადიანი პროგნოზი

long-term forecasting

долгосрочный эксперимент

გრძელვადიანი ექსპერიმენტი

long-term experiment

долгота

გრძედი

longitude

долина

ველი

valley

дом в сельской местности, хутор

სოფლური სახლი

country lodge

дома и жилищное строительство

ბინათმოწყობა (ბინათმშენებლობა) თავშესაფარი, ბინა

housing

домашнее животное

მოშინაურებული ცხოველი (შინაური ცხოველი)

domesticated animal

домашнее животное

შინაური ცხოველი

pet

домашний скот

შინაური ცხოველები

livestock

домашняя страница в Интернете

საკუთარი ინტერნეტ-გვერდი

homepage

доменная печь

ბრძმედი

blast furnace

доочистка

დამატებითი გაწმენდა (კმაწმენდა)

post-treatment

дополнительная упаковка

დამატებითი შეფუთვა(დამცავი შეფუთვა)

additional packaging

допустимая нагрузка

ზღვრული დატვირთვის დონე

load bearing capacity

допустимая суточная норма потребления

დასაშვები დღიური ნორმა

acceptable daily intake

допустимый уровень воздействия (ПДК)

გაჟონვათა დასაშვები ზღვარი

permissible exposure limit

дорога

გზა

road

дорожная безопасность

საგზაო უსაფრთხოება

road safety

дорожная пробка

საგზაო საცობი

traffic jam

дорожное движение

საგზაო მოძრაობა

road traffic

дорожное строительство

გზების დაპროექტება

traffic engineering

дорожно-строительный материал

საგზაო სამუშაოების მასალა

road construction material

дорожный переход

საგზაო გადასასვლელი

crossing place

дорожный транспорт

საგზაო ტრანსპორტი

road transport

дорожный шум

მოძრაობის ხმაური

traffic noise

дорожный шум

მოძრაობის ხმაური

rolling noise

достаточное обеспечение продуктами питания

საკვებით შესაფერისი მომარაგება (საკვებით უზრუნველყოფა)

adequate food supply

доступ к административным документам

ადმინისტრაციული დოკუმენტაციის ხელმისაწვდომობა

access to administrative documents

доступ к информации

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

access to information

доступ к культурным ценностям

კულტურული ფასეულობების ხელმისაწვდომობა

access to culture

доступ к морю
доступ к судебным органам

ზღვასთან მისადგომი
სასამართლოების ხელმისაწვდომობა

access to the sea
access to the courts

доход

მოგება

profit

доход

შემოსავალი

income

доход (экономич.)

შემოსავალი

yield (economy)

древесина лиственных пород

ფოთლოვანი ტყე

deciduous wood

древесина хвойных пород

წიწვოვანი ხე-ტყე

coniferous wood

древесины ресурсы

ხე-ტყის რესურსი

wood resource

древесные опилки

ნახერხი

sawdust

древесные отходы

ხე-ტყის ნარჩენები

wood waste

древесный уголь

ხის ნახშირი

charcoal

древоводство

ხეთა მოშენება(ხეთმოშენება)

arboriculture

дренаж

დრენაჟი

drainage

дренаж

წყალსაჭერი

catchment

дрифтерный лов

დრიფტერული თევზჭერა

drift net fishing

дрова

შეშა

fuel wood

дрожжи

საფუარი

yeast

другие отходы

სხვა ნარჩენები

other waste

дружественный по отношению к окружающей среде

გარემოსადმი მეგობრული (გარემოს მოფრთხილება)

environment friendly

дуб

მუხა

oak

дым

კვამლი

fume

дым

კვამლი

smoke

дымка

ბურუსი(ნისლოვანა)

mist

дымка

ნისლი(ნისლოვანა)

haze

дымовая труба

საკვამური

stack

дюна

დიუნა (დიუნი)

dune

