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abandoned industrial site

მიტოვებული სამრეწველო ობიექტი (გაუქმებული სამრეწველო ობიექტი)

заброшенная промышленная площадка

abandoned vehicle

მიტოვებული (გადაგდებული) ავტომობილი

брошенный автомобиль

abiotic environment

აბიოტიკური გარემო

абиотическая среда

abiotic factor

აბიოტური ფაქტორი

абиотический фактор

absorption (exposure)

აბსორბცია (შთანთქმა)

абсорбция

acceptable daily intake

დასაშვები დღიური ნორმა

допустимая суточная норма потребления

acceptable risk level

რისკის მისაღები დონე

приемлемый уровень риска

access road

მისასვლელი გზა

подъездные дороги

access to administrative documents

ადმინისტრაციული დოკუმენტაციის ხელმისაწვდომობა

доступ к административным документам

access to culture

კულტურული ფასეულობების ხელმისაწვდომობა

доступ к культурным ценностям

access to information

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

доступ к информации

access to the courts

სასამართლოების ხელმისაწვდომობა

доступ к судебным органам

access to the sea

ზღვასთან მისადგომი

доступ к морю

accident

უბედური შემთხვევა (ავარია)

авария

accident source

უბედური შემთხვევის (ავარიის) მიზეზი (ავარიის მიზეზი)

причина аварии

accidental release of organisms

ორგანიზმების შემთხვევითი გაჟონვა (ბიომასალის ავარიული გაჟონვა)

выброс биоматериала в результате аварий

accounting

ბუღალტერია

бухгалтерский учет

accounting system

საბუღალტრო სისტემა

система бухучета

accumulation in body tissues

სხეულის ქსოვილებში დაგროვება

накопление в тканях тела

accumulator

აკუმულატორი

аккумуляторная батарея

acid

მჟავა

кислота

acid deposition

მჟავური ნალექი

кислотные осадки

acid rain

მჟავური წვიმა

кислотный дождь

acidification

გამჟავება (შემჟავება)

подкисление

acidity

მჟავიანობა

кислотность

acidity degree

მჟავიანობის ხარისხი

уровень кислотности

acoustic comfort

აკუსტიკური კომფორტი

акустический комфорт

acoustic filter
acoustic insulation

ხმის ფილტრი (აკუსტიკური ფილტრი)
ბგერათიზოლაცია, ბგერათგანმხოლოება

акустический фильтр
звукоизоляция

acoustic level

აკუსტიკური დონე (აკუსტიკური სიდიდე)

уровень звука

acoustic property

აკუსტიკური თვისებები

акустические свойства

acoustical quality

აკუსტიკური ხარისხი

акустическое свойство

acoustics

აკუსტიკა

акустика

act

აქტი

акт

actinide

აქტინიდები

актиниды

actinium

აქტინიუმი

актиний

action group

აქტივისტთა ჯგუფი

группа активистов

activated carbon

გააქტიურებული ნახშირბადი

активированный уголь

activated sludge

გააქტიურებული შლამი

активный ил

active participation

აქტიური ჩართულობა

активное участие

active population

აქტიური მოსახლეობა

экономически активное население

adaptable species

ადაპტირებადი ჯიშები

адаптирующиеся виды

adaptation period

ადაპტაციის პერიოდი

период адаптации

addition polymer

ნაერთი პოლიმერი (პოლიმერი)

полимер, полученный в результате реакции присоединения

additional packaging

დამატებითი შეფუთვა (დამცავი შეფუთვა)

дополнительная упаковка

additive

დანამატები

добавки

adequate food supply

საკვებით შესაფერისი მომარაგება (საკვებით უზრუნველყოფა)

достаточное обеспечение продуктами питания

adhesive

შემკვრელი (მჭიდა ნივთიერებები)

адгезивные вещества

administration

მმართველობა (ადმინისტრაცია)

управление

administrative body

მმართველობითი (ადმინისტრაციული) ორგანო

административный орган

administrative boundary

ადმინისტრაციული საზღვარი

административная граница

administrative competence

მართვის (ადმინისტრაციული) კომპეტენცია

компетентность административного персонала

administrative court (administration)

ადმინისტრაციული სასამართლო

административный суд

administrative deed

ადმინისტრაციული ქმედება

действие администрации

administrative fiat

მმართველობითი (ადმინისტრაციული) ბრძანებულება

административный приказ

administrative instructions

ადმინისტრციული ინსტრუქცია

административная подготовка

administrative jurisdiction

მმართველობითი (ადმინისტრაციული) იურისდიქცია

административная юрисдикция

administrative law

მმართველობითი (ადმინისტრაციული) კანონმდებლობა

административное право

administrative occupation

ადმინისტრაციული საქმიანობა

административная должность

administrative organisation

ადმინისტრაციული ორგანიზაცია

административная организация

administrative procedure

მმართველობითი (ადმინისტრაციული) პროცედურა

административная процедура

administrative sanction

მმართველობითი (ადმინისტრაციული) სანქცია

административная санкция

adsorption

ადსორბცია (გამოყოფა)

адсорбция

adult

მოზრდილი(ზრდასრული ადამიანი)

взрослый человек

adult education

მოზრდილთა სწავლება (ზრდასრულთა სწავლება)

обучение взрослого населения

advertisement

რეკლამა

реклама

advice

რჩევა, კონსულტაცია

совет, консультация

aeration

აერაცია

аэрация

aerial photograph

ავიაფოტო (ავიაფოტოსურათი)

аэрофотоснимок

aerial photography

აეროფოტოგადაღება

аэрофотосъемка

aerobic condition

აერობული პირობები

аэробные условия

aerobic process

აერობული პროცესი

аэробный процесс

aerobic treatment

აერობული დამუშავება

аэробная обработка

aerobiology

აერობიოლოგია

аэробиология

aerodynamic noise

აეროდინამიკური ხმაური

аэродинамический шум

aerosol

აეროზოლი

аэрозоль

aesthetics

ესთეტიკა

эстетика

afforestation

გატყიანება(ტყის გაშენება)

облесение

Africa

აფრიკა

Африка

afterburning

კმაწვა

дожигание

age

ასაკი, ხნოვანება

возраст

aggregate extraction

შემავსებლების მოპოვება (შემვსებების მოპოვება)

добыча щебня и других наполнителей

agreement (administrative)

შეთანხმება (ადმინისტრაციული)

соглашение

agreement (contract)

შეთანხმება (ხელშეკრულება)

соглашение (контракт)

agreement (legal)

შეთანხმება (იურიდიული)

соглашение (юридич.)

agricultural biotechnology

სასოფლო-სამეურნეო ბიოტექნოლოგია

сельскохозяйственная биотехнология

agricultural building

სასოფლო-სამეურნეო შენობა

сельскохозяйственное строение

agricultural disaster

სასოფლო-სამეურნეო კატასტროფა

бедствие, наносящее вред сельскому хозяйству

agricultural ecology

სასოფლო-სამეურნეო ეკოლოგია

экология сельского хозяйства

agricultural economics

სასოფლო-სამეურნეო ეკონომიკა

экономика сельского хозяйства

agricultural effluent

სასოფლო-სამეურნეო ჩამონადენი

сельскохозяйственные стоки

agricultural engineering

აგროტექნიკა

агротехника

agricultural equipment

სასოფლო-სამეურნეო აღჭურვილობა

сельскохозяйственное оборудование

agricultural exploitation

სასოფლო-სამეურნეო ექსპლუატაცია

сельскохозяйственная эксплуатация

agricultural holding

სასოფლო-სამეურნეო ერთეული

сельскохозяйственная единица

agricultural hydraulics

სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრავლიკა

мелиорация

agricultural land

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები

сельскохозяйственные угодья

agricultural landscape

სასოფლო-სამეურნეო ლანდშაფტი

сельскохозяйственный ландшафт

agricultural legislation

სასოფლო-სამეურნეო კანონმდებლობა

сельскохозяйственное право

agricultural machinery

სასოფლო-სამეურნეო მანქანები

сельскохозяйственные машины

agricultural management

სოფლის მეურნეობის მართვა

управление в сельском хозяйстве

agricultural method

სასოფლო-სამეურნეო მეთოდი

агротехнические методы

agricultural pest

სოფლის მეურნეობის მავნებლები

сельскохозяйственные вредители

agricultural planning

სოფლის მეურნეობის დაგეგმვა

планирование сельского хозяйства

agricultural policy

სასოფლო-სამეურნეო პოლიტიკა

сельскохозяйственная политика

agricultural pollution

სასოფლო-სამეურნეო დაბინძურება

сельскохозяйственное загрязнение

agricultural product

სასოფლო-სამეურნეო ნაწარმი

сельскохозяйственная продукция

agricultural production

სასოფლო-სამეურნეო წარმოება

сельскохозяйственное производство

agricultural real estate

სასოფლო-სამეურნეო უძრავი ქონება

объект недвижимости в сельском хозяйстве

agricultural storage

სასოფლო-სამეურნეო ნაწარმის მარაგი

хранение сельскохозяйственной продукции

agricultural structure

სასოფლო-სამეურნეო სტრუქტურა

основные фонды сельского хозяйства

agricultural undervaluation

სასოფლო-სამეურნეო ფასების დაწევა

занижение цен на сельскохозяйственную продукцию

agricultural waste

სასოფლო-სამეურნეო ნარჩენები

отходы сельского хозяйства

agriculture

სოფლის მეურნეობა

сельское хозяйство

agriculture and cattle industry

სოფლის მეურნეობა და მეცხოველეობა

сельское хозяйство и животноводство

agriculture framework plan

სოფლის მეურნეობის მართვის გეგმა

перспективный сельскохозяйственный план

agri-foodstuff

კვების პროდუქტების წარმოება

производство продуктов питания в сельском хозяйстве

agritourism

აგრიტურიზმი(აგროტურიზმი)

загородный туризм

agrochemical

აგროქიმიური ნივთიერება(აგროქიმკატები)

агрохимикат

agroforestry

სასოფლო-სამეურნეო მეტყევეობა (სოფლის მეურნეობის მეტყევეობა)

агролесоводство

agroindustry

აგრომრეწველობა

агроиндустрия

agrometeorology

აგრომეტეოროლოგია

агрометеорология

agronomic value

სასოფლო-სამეურნეო ნაწარმის ღირებულება

цена на сельхозпродукцию

agronomy

აგრონომია

агрономия

agrosystem

აგროსისტემა

агросистема

aid policy

დახმარების პოლიტიკა

политика в области экономической помощи

AIDS

შიდსი

СПИД

air

ჰაერი

воздух

air conditioning

ჰაერის კონდიცირება

кондиционирование воздуха

air movement

ჰაერის მოძრაობა

движение воздуха

air pollutant

ჰაერის დამაბინძურებელი

вещество, загрязняющее воздух

air pollution

ჰაერის დაბინძურება

загрязнение воздуха

air quality

ჰაერის ხარისხი

качество воздуха

air quality control

ჰაერის ხარისხის კონტროლი

контроль за качеством воздуха

air quality impact

ჰაერის ხარისხის ზემოქმედება

air quality management

ჰაერის ხარისხის მართვა

управление качеством воздуха

air quality monitoring

ჰაერის ხარისხის მონიტორინგი

мониторинг качества воздуха

air safety

საჰაერო უსაფრთხოება

воздушная безопасность

air temperature

ჰაერის ტემპერატურა

температура воздуха

air traffic

საჰაერო მიმოსვლა

движение воздушного транспорта

air traffic law

საჰაერო მიმოსვლის კანონმდებლობა (საჰაერო გადაზიდვის კანონმდებლობა) законы в области воздушного транспорта

air traffic regulation

საჰაერო მიმოსვლის წესი

нормативный документ в области воздушных перевозок

air transportation

საჰაერო გადაზიდვები

воздушные перевозки

airborne noise

ჰაერული ხმაური

шум от находящихся в воздухе источников

aircraft

საფრენი აპარატი

летательный аппарат

aircraft engine emission

საფრენი აპარატების ძრავების გამონაბოლქვი

выхлопы двигателей летательных аппаратов

aircraft noise

საავიაციო ხმაური (საფრენი აპარატების ხმაური)

шум, производимый летательными аппаратами

airport

აეროპორტი

аэропорт

airspace planning

აეროკოსმოსური დაგეგმარება (აეროკოსმოსური დაგეგმვა)

аэрокосмическое планирование

air-water interaction

ჰაერ-წყლის ურთიერთობა (წყალ - ჰაერის ურთიერთმოქმედება)

взаимодействие "воздух-вода"

alarm

განგაში

тревога

alcohol

ალკოჰოლი

алкоголь

alga

წყალმცენარეები

водоросль

algal bloom

წყალმცენარეების ზრდა (წყალმცენარეთა სწრაფი ზრდა)

рост водорослей

algicide

ალგიციდი

алгицид

alicyclic compound

ალიციკლური ნაერთი

алициклическое соединение

alicyclic hydrocarbon

ალიციკლური ნახშირწყალბადი

алициклический углеводород

alignment

მოწესრიგება

упорядочение

aliphatic compound

ალიფატური ნაერთი

алифатическое соединение

aliphatic hydrocarbon

ალიფატური ნახშირწყალბადი

алифатический углеводород

alkali land

ტუტე მიწა

щелочные земли

alkali soil

ტუტე ნიადაგი

щелочная почва

alkaline battery

ტუტე ბატარეა

щелочной элемент питания

alkane

ალკანი

алкан

alkyl compound

ალკილური ნაერთი

алкильное соединение

allergen

ალერგენი

аллерген

allergy

ალერგია

аллергия

allocation

განაწილება

распределение

allocation plan

განაწილების გეგმა

планирование распределения материально-сырьевых ресурсов

allowance

შემწეობა

денежная помощь

alloy

შენადნობი

сплав

all-terrain vehicle

ყველგანმავალი ტრანსპორტი

внедорожник

alluvial plain

ალუვიური დაბლობი

аллювиальная равнина

alluvion

წყალდიდობა

наводнение

alpha radiation

ალფა - გამოსხივება

альфа-излучение

alternative fuel

ალტერნატიული საწვავი

alternative material

შემცვლელი მასალა (ალტერნატიული მასალა?)

альтернативный материал

alternative technology

შემცვლელი ტექნოლოგია (ალტერნატიული ტექნოლოგია?)

альтернативная технология

altitude

სიმაღლე

высота (геогр.)

alumina

თიხამიწა

глинозем

aluminium

ალუმინი

алюминий

aluminium container

ალუმინის კონტეინერი

алюминиевый контейнер

aluminium content

ალუმინის შემცველობა

содержание алюминия

aluminium industry

ალუმინის მრეწველობა

алюминиевая промышленность

alveolus

ალვეოლი

альвеола

amalgam

ამალგამა

амальгама

Americas

ამერიკა

Америка

Ames test

ეიმსის ტესტი

тест Эймса

amine

ამინი

амин

amino acid

ამინმჟავა

аминокислота

ammonia

ამიაკი

аммиак

ammonification

ამიაკიზაცია (ამონიფიკაცია)

аммонификация

ammonium

ამონიუმი

аммоний

amphibian

ამფიბია

амфибии

amusement park

გართობის პარკი (დასასვენებელი პარკი)

парк развлечений

anaerobic condition

ანაერობული პირობები

анаэробные условия

anaerobic process

ანაერობული პროცესი

анаэробный процесс

anaerobic treatment

არააერობული დამუშავება (ანაერობული დამუშავება)

анаэробная обработка

analysis

ანალიზი

анализ

analysis programme

ანალიზის პროგრამა

программа анализа

analytical chemistry

ანალიზური ქიმია

аналитическая химия

analytical equipment

საანალიზო აღჭურვილობა

аналитическое оборудование

analytical method

ანალიზის მეთოდი

аналитический метод

anatomy

ანატომია

анатомия

angiosperm

ფარულთესლოვნები

покрытосеменные

angling

მეთევზეობა

спортивная рыбная ловля

animal

ცხოველი

животное

animal behaviour

ცხოველთა ქცევა

поведение животных

animal biology

ცხოველთა ბიოლოგია

биология животных

animal conservatory

ცხოველთა ნაკრძალი

заповедник животных

animal corridor

ცხოველთა დერეფანი

"коридор" для животных

animal damage

ცხოველებისგან დაზარალება

ущерб, наносимый животными

animal disease

ცხოველთა დაავადებები

болезни животных

animal displacement

ცხოველთა გადაადგილება

перемещение животных

animal dung as fuel

ცხოველთა ფეკალიები როგორც საწვავი (ცხოველთა ფეკალიების საწვავი,
ნაკელის საწვავი)

фекалии животных в качестве топлива

animal ecology

ცხოველთა ეკოლოგია

экология животных

animal excrement

ცხოველის ექსკრემენტი

экскременты животных

animal experiment

ექსპერიმენტები (ცდები) ცხოველებზე

эксперименты над животными

animal foodstuff

ცხოველთა საკვები

корм для животных

animal for slaughter

საკლავი ცხოველები ( საკლავი)

животные для забоя

animal genetics

ცხოველთა გენეტიკა

генетика животных

animal habitat

ცხოველთა საცხოვრებელი გარემო

природная среда обитания животных

animal health

ცხოველთა ჯანდაცვა

здоровье животных

animal heritage

ცხოველური მემკვიდრეობა

наследие животного мира

animal housing

ცხოველთა საცხოვრებელი (ცხოველთა სადგომი)

кров для животных

animal husbandry

მეცხოველეობა

животноводство

animal life

ცხოველის სიცოცხლე

жизнь животных

animal manure

ნაკელი

навоз

animal migration

ცხოველთა მიგრაცია

миграция животных

animal noise

ცხოველთა ხმაური

шум, производимый животными

animal nutrition

ცხოველთა კვება

питание животных

animal physiology

ცხოველთა ფიზიოლოგია

физиология животных

animal population

ცხოველთა პოპულაცია

популяция животных

animal product

მეცხოველეობის ნაწარმი

животноводческая продукция

animal production

მეცხოველეობის ნაწარმის შექმნა (მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოება)

производство животноводческой продукции

animal protection

ცხოველთა დაცვა

защита животных

animal remain

ცხოველის ნეშტი

останки животных

animal reproduction

ცხოველთა პოპულაცია

репродукция животных

animal resource

ცხოველური რესურსები (ცხოველთა რესურსი)

животные ресурсы

animal rights

ცხოველთა უფლებები

права животных

animal shelter

ცხოველთა თავშესაფარი

помещения для содержания животных

animal species

ცხოველთა ჯიშები

животные виды

animal species reintroduction

ცხოველთა ჯიშების ხელახალი ჩასახლება

повторное заселение видов животных

animal textile fibre

ცხოველური წარმოშობის ქაოვილის ბოჭკო (ცხოველური ბოჭკო)

текстильное волокно животного происхождения

animal trade

ცხოველებით ვაჭრობა (საქონლით ვაჭრობა)

торговля животными

animal waste

ცხოველური ნარჩენები

отходы животноводства

anion

ანიონი

анион

annelid

რგოლოვანი ჭიები (რგოლიანი ჭიები)

кольчатые черви

antagonism

ანტაგონიზმი

антагонизм

antagonistic effect of toxic substances

ტოქსიკური ნივთიერებების უკუზემოქმედება

антагонистический эффект токсичных веществ

Antarctic ecosystem

ანტარქტიდის ეკოსისტემა

экосистема Антарктики

Antarctic Ocean

ანტარქტიდის ოკეანე

Антарктический (Южный) океан

Antarctic region

ანტარქტიკის რეგიონი

Антарктический регион

Antarctica

ანტარქტიდა

Антарктика

anthropic activity

ადამიანის საქმიანობა

деятельность человека

anthropogenic factor

ანთროპოგენური ფაქტორი

антропогенный фактор

anthropologic reserve

ანთროპოლოგიური ნაკრძალი

антропологический заповедник

antibiotic

ანტიბიოტიკი

антибиотик

antibody

ანტისხეული

антитело

anticipation of danger

საფრთხის მოლოდინი

ожидание опасности

antifouling agent

წყალმცენარეების საწინააღმდეგო რეაგენტი (წყალმცენარესაწინღო რეაგენტი) антиводорослевый реагент

antipollution incentive

დაბინძურების საწინააღმდეგო სტიმული (დაბინძურებასაწინაღო საშუალებები)

стимулирование борьбы с загрязнением окружающей среды

antipollution premium

დაბინძურების საწინააღმდეგო ჯილდო

надбавка за снижение уровней загрязнения

antiquated plant

მოძველებული დანადგარი

завод с устаревшим оборудованием

antiseismic regulation

ანტისეისმური წესები

антисейсмические нормативы

AOX value

ორგანული ჰალოგენების აბსორბციის (ოჰა) მაჩვენებელი

показатель абсорбции органических галогенов

apartment block

მრავალბინიანი სახლი

многоквартирный жилой дом

apiculture

მეფუტკრეობა

пчеловодство

appeal

აპელაცია

апелляция

appeal procedure

აპელაციის პროცედურა

процедура апелляции

applied ecology

გამოყენებითი ეკოლოგია

прикладная экология

applied nutrition

გამოყენებითი დიეტოლოგია

прикладная диететика

applied research

გამოყენებითი კვლევა

прикладное исследование

applied science

გამოყენებითი მეცნიერება

прикладная наука

appraisal

შეფასება

оценка

approach

მიდგომა

подход

appropriate technology

მისაღები ტექნოლოგია(ალტერნატიული ტექნოლოგია, დამხმარე
ტექნოლოგია)

приемлемая технология

approval

დამტკიცება

одобрение

approval of installations

შენობა-დანადგარებზე ნებართვა (ნებართვა სამრეწველო დანადგარებზე)

разрешение на использование промышленной установки

aquaculture

აკვაკულტურა

аквакультура

aquatic animal

წყლის ცხოველი

водное животное

aquatic ecology

წყლის ეკოლოგია

экология водной среды

aquatic ecosystem

წყლის ეკოსისტემა

водная экосистема

aquatic environment

წყლის გარემო

водная среда

aquatic mammal

წყლის ძუძუმწოვარი

водное млекопитающее

aquatic micro-organism

წყლის მიკროორგანიზმი

водный микроорганизм

aquatic organism

წყლის ორგანიზმი

водный организм

aquatic plant

წყლის მცენარე

водное растение

aquatic recreational amenity

დასვენება წყალზე

восстановительный отдых на воде

aqueduct

აკვედუკი

акведук

aquifer

წყლის შემცველი ფენა (წყლოვანი ფენა)

водоносный пласт

arable farming

მიწათმოქმედება

земледелие

arboretum

ბოტანიკური ბაღი

ботанический сад

arboriculture

ხეთა მოშენება (ხეთმოშენება)

древоводство

archaeological site

არქეოლოგიური ობიექტი (არქეოლოგიური უბანი)

археологическая площадка

archaeology

არქეოლოგია

археология

archipelago

არქიპელაგი

архипелаг

architecture

არქიტექტურა

архитектура

Arctic ecosystem

არქტიკის ეკოსისტემა

экосистема Арктики

Arctic Ocean

ჩრდილოეთ ყინულოვანი ოკეანე (ჩრდილოყინულოვანი ოკეანე)

Северный Ледовитый океан

Arctic region

არქტიკის რეგიონი

Арктический регион

area of potential pollution

შესაძლო დაბინძურების არე

ареал потенциального загрязнения

area under stress

სტრესული ზონა

районы напряженной экологической обстановки

arid land

მშრალი მიწები

аридные (засушливые) земли

arid land ecosystem

მშრალი მიწების ეკოსისტემა

экосистема аридных (засушливых) земель

armament

შეიარაღება

вооружение

armament conversion

შეიარაღების კონვერსია

конверсия вооружений

armed forces

შეიარაღებული ძალები

вооруженные силы

aromatic compound

არომატული ნაერთი

ароматические соединения

aromatic hydrocarbon

არომატული ნახშირწყალბადი

ароматический углеводород

aromatic substance

არომატული ნივთიერება

ароматическое вещество

arrangement for a deposit on packaging

ტარის დაბრუნების მოწესრიგება (ტარის დაბრუნების ხელშეკრულება)

депозит за возвратную тару

arsenic

დარიშხანი

мышьяк

art

ხელოვნება

искусство

arthropod

ფეხსახსრიანები

артроподы

Articulata

სახსრიანები

членистые

artificial lake

ხელოვნური ტბა

искусственное озеро

artificial reproductive technique

ხელოვნური რეპროდუქციის ხერხები

методы искусственного воспроизводства

artificial satellite

ხელოვნური თანამგზავრი

искусственный спутник

asbestos

აზბესტი

асбест

asbestos cement

აზბესტოცემენტი(აზბესტცემენტი)

асбестоцемент

asbestosis

აზბესტოზი

асбестоз

ASEAN

ასეან (სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ერთა გაერთიანება) (სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების გაერთიანება )

АСЕАН

ash

ნაცარი

зола

Asia

აზია

Азия

assay

შეფასება

качественный и количественный анализ

assimilation

ასიმილაცია

ассимиляция

association

ასოციაცია

ассоциация

astronautics

ასტრონავტიკა

астронавтика

astronomy

ასტრონომია

астрономия

atlas

ატლასი

атлас

atmosphere

ატმოსფერო

атмосфера

atmospheric aerosol

ატმოსფერული აეროზოლი

атмосферный аэрозоль

atmospheric chemistry

ატმოსფერული ქიმია

химия атмосферы

atmospheric circulation

ატმოსფერული ცირკულაცია

циркуляция атмосферы

atmospheric component

ატმოსფერული შემადგენელი(ატმოსფეროს კომპონენტები)

компонент атмосферы

atmospheric composition

ატმოსფეროს შემადგენლობა

состав атмосферы

atmospheric correction

ატმოსფერული შესწორება

поправки на атмосферу

atmospheric emission

ატმოსფერული გაფრქვევა

атмосферный выброс

atmospheric fallout

ატმოსფერული დამტვერიანება

выпадение осадков из атмосферы

atmospheric humidity

ატმოსფერული ტენიანობა

влажность атмосферы

atmospheric inversion

ატმოსფერული ინვერსია

атмосферная инверсия

atmospheric layering

ატმოსფეროს ფენები

слои атмосферы

atmospheric model

ატმოსფეროს მოდელი

модель атмосферы

atmospheric monitoring

ატმოსფეროს მონიტორინგი

мониторинг атмосферы

atmospheric ozone

ატმოსფერული ოზონი

атмосферный озон

atmospheric particulate

ატმოსფერული ნაწილაკი

атмосферная частица

atmospheric physics

ატმოსფერული ფიზიკა (ატმოსფეროს ფიზიკა)

физика атмосферы

atmospheric pollution

ატმოსფერული დაბინძურება (ატმოსფეროს დაბინძურება)

загрязнение атмосферы

atmospheric precipitation

ატმოსფერული ნალექი

атмосферные осадки

atmospheric process

ატმოსფერული პროცესი

атмосферный процесс

atmospheric science

ატმოსფერული მეცნიერება ( მეცნიერება ატმოსფეროს შესახებ)

наука об атмосфере

atmospheric structure

ატმოსფეროს სტრუქტურა

структура атмосферы

atrazine

ატრაზინი

атразин

attribute

ატრიბუტი

атрибут

attribution

ატრიბუცია

атрибуция

audiovisual equipment

აუდიოვიზუალური აღჭურვილობა

аудиовизуальное оборудование

audiovisual media

აუდიოვიზუალური საშუალებები

аудиовизуальные средства

audio-visual presentation

აუდიოვიზუალური წარდგენა

аудиовизуальное представление

audit

აუდიტი

аудит

authorisation

ავტორიზაცია (ნებართვა)

санкционирование

authority body

სახელისუფლებო ორგანო

орган власти

autoecology

ავტოეკოლოგია

автоэкология

automatic detection

ავტომატური გამოვლენა

автоматическое обнаружение

automobile industry

საავტომობილო მრეწველობა

автомобильная промышленность

avalanche

ზვავი

лавина

avalanche protection

ზვავისგან დაცვა

защита от схода лавин

aviation law

საავიაციო კანონმდებლობა

правила воздушных перевозок

aviculture

მეფრინველეობა

птицеводство

avifauna

ავიაფაუნა (კონკრეტული რეგიონის ფრინველები)

авифауна

