
დაარსდა 1960 წელს. თავდაპირველად იყო 
რუსულ–ქართული, ხოლო 1989 წლიდან 
ქართული.  
სკოლაში ამჟამად სწავლობს 600–მდე 
მოსწავლე, მუშაობს 50–მდე მასწავლებელი, 
რომელთაგან 22 სერთიფიცირებულია, ხოლო 
2 მენტორი. 





მდგრადი ცოცხალი სისტემის მოდელის შექმნა, რომელიც 
უზრუნველყოფს ასტრონავტებს კოსმოსური მისიების 

დროს ყველა აუცილებელი საკვები ნივთიერებებით და 
ჟანგბადით. 



აკვაპონიკის სისტემის შეძენა და ამოქმედება; 

აკვაპონიკის სისტემისთვის თევზის ჯიშებისა და მცენარეების 
შერჩევა; 

აკვაპონიკის სისტემაში თევზებისთვის ოპტიმალური პირობების 
დადგენა და მათი გამრავლება; 

მცენარეების ხელოვნურ სუბსტრატზე მოყვანა და მათი ბიომასის 
დაგროვების ინტენსივობის დადგენა; 

ფოტოსინთეზზე მოქმედი ფაქტორების შესწავლა; 

ექსპერიმენტის ჩატარება ფოტოსინთეზის ინტენსივობის 
დასადგენად დიოდური ნათურის მეშვეობით; 

რეკომენდაციების შემუშავება. 

საინფორმაციო ბუკლეტის შექმნა 

 





კვლევა I. თევზებისთვის ოპტიმალური პირობების დადგენა და მათი 
გამრავლება. 

ვინაიდან აღნიშნული თევზები თბილი წყლის თევზებია, მათთვის +15°c აღმოჩნდა 
მომაკვდინებელი, ხოლო +18 °c–ზე მათ შეძლეს ადაპტირება და შთამომავლოვის 
მოცემა. 

 

 

                                                     



კვლევა II. მცენარის ხელოვნურ სუბსტრატზე(Growstone) მოყვანა 
და ბიომასის ზრდის ინტენსივობის დადგენა. 

ხელოვნურ სუბსტრატს წარმოადგენს ფოროვანი შუშა რომელზეც მცენარე 
სამჯერ უფრო სწრაფად იზრდება. ამ სუბსტრატზე ბიომასის ზრდა 
წარმოადგენს 2 დღეში 2,5 სმ, 4 დღეში 12სმ. 
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ფოტოსინთეზის ინტენსივობა პირველ რიგში და ფოტომორფოგენეზი 
დამოკიდებულია სინათლის ინტენსივობასა და სპექტრისაგან. 

ფოტომორფოგენეზში ყველაზე დიდ როლს თამაშობს სინათლის სპექტრის 
წითელი და ლურჯი ზოლები. 

 
ვარვარის ნათურის მიერ გამოსხივებული სინათლის სპექტრი 

როგორც ვხედავთ მაქსიმალური გამოსხივება მოდის წითელი 

სპექტრის გარეთ ინფრაწითელ ზონაში. ასეცაა ვარვარის ნათურები 

დიდირაოდენობით სითბოს გამოყოფენ, ხოლო განათების 

ინტენსივობა დაბალი. ამიტონ ნაკლებად გამოსადეგია. 

ენერგოდამზოგი ნათურის მიერ გამოსხივებული სინათლის სპექტრი 

მათი სინათლის ნაკადი საჭირო სპექტრისაა, ოღონდ  

გადახრილია ლურჯი სპექტრის მხარეს, წითელი კი ძალიან 

მცირეა, ყველაზე მეტია მწვანე სპექტრი, რომელიც 

ფოტოსინთეზისთვის არ არის საჭირო. 

დიოდური ნათურის მიერ გამოსხივებული სპექტრი 

მათ აქვთ მაქსიმალური თანაფარდობა სინათლის ნაკადის წარმოებასა და 

მოხმარებული სიმძლავრისა. არსებობს დიოდები, რომლების გამოასხივებენ არა 

მხოლოდ თეთრ ანუ სრულ სპექტრს,  მხოლოდ გარკვეულ მის უბნებს . სწორედ 

წითელი და ლურჯი   ესაჭიროება აქტიური ფოტოსინთეზისთვის, მათი სწორი 

თანაფარობა (7 : 1) განაპირობებს ფოტოსინთეზის მაქსიმალურ ინტენსივობას. 
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კალციუმი და ვიტამინი D რკინა ნატრიუმი 

კოსმონავტისთვის საჭირო ნივთიერებები 

დედამიწაზე მოხმარებული ნივთიერებები საჭირო ნივთიერებები კოსმოსში აკვაპონიკის მიერ მიწოდებული ნივთიერებები 

კოსმონავტისთვის აუცილებელი 
ნივთიერებები(NASA) 
1.D ვიტამინი 
2.ნატრიუმი 
3.რკინა 
 

აკვაპონიკიდან მიღებული ნივთიერებები 
1.D ვიტამინი (თევზი, ოხრახუში) 
2.ნატრიუმი(თითქმის ყველა მცენარე) 
3.რკინა(მცირე ოდენობა მცენარეებიდან) 

% 



იმისათვის რომ  ასტრონავტები უზრუნველყოფილნი იყვნენ კოსმოსში ყველა 
საჭირო ნივთიერებით აკვაპონიკის სისტემით შეიძლება მოვიყვანოთ 
ოხრახუში, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ნივთიერებებით. გარდა ამისა ამ 
სისტემაში მრავლდებიან თევზები(კარპი, კალმახი), რომლებიც 
უზრუნველყოფენ ასტრონავტებს ცხოველური საკვებით. 

შეიქმნა მდგრადი სიცოცხლისუნარიანი სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს 
ასტრონავტებს საკვები ნივთიერებებით და ჟანგბადით, რაც დაეხმარება მათ 
მარსზე მისიის შესრულებაში.




