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The paper focuses on the structure of toponyms of Vazisubani village in Gurjaani 

Municipality (Georgia).2 The historical name of Vazisubani is Uriatubani, and even earlier 
name is Ortubani.  

 According to contemporary data, there are 105 geographical names in Vazi-
subani. Their absolute majority are created on the Georgian lexical basis. There are no 
superstratum layers.  

 Special mention should be made of toponyms based on plant names. The very 
toponym Vazisubani* is derived from a plant name (vazi means vine in Georgian). The 
attribute in the genitive case (vazis) is combined with the modified noun (ubani - 
district). Another toponym based on the same principle is Verkhvisubani* (the district 
where a large asp tree used to stand. Verkhvi means asp in Georgian). In such toponyms, 
the root morphemes are written together (Apridonidze, 1983, p. 49). The toponymic 
nature of the noun will enhance if the consonantal part of the affix (-s) is lost, for 
instance: Shvindi[s]qeli (a place where cornelian cherries grow. Shvindi means cornelian 
cherries in Georgian). 

 Bardalos Akho*. According to one version, this toponym is derived from shrubs 
(thorns). Yet, in my opinion, the toponym appeared earlier, before the initial cultivation 
of land. On the given territory, a granular plant “bardalo” (cow vetch) was widespread 
(for the definition of cow vetch, see Maqashvili, 1961, p. 260). This plant is still found on 
the given area, and the toponym is, most probably, related to this plant.  

 Zimartli lands* - ploughlands at the beginning of the village. In Kiziqi dialect, 
Zimartli is a variantt name of Zghmartli - medlar (Ghlonti, 1974, p. 127) which was wi-
despread in this area. 

 Khurmis Mitsebi* - is a name of a vineyard, derived from a large persimmon 
tree which stood here (khurma is a Georgian name for persimmon).  

 Tkhilis Tskaro (nut spring), Tkhilis Khevi (nut ravine). In such toponyms, the 
semantics of the modifier is strong, and the modifier is not morphologically weakened. 
Based on Sh. Apridonidze, (Apridonidze, 1983, p. 58), like geographical names derived 
from anthroponyms and toponyms (cf: Gomebis Tsqaro – stall spring), the microtopo-
nyms derived from plant names are given separately in the paper (in case the noun in 
the genitive is represented in its full form in the syntagm, e.g. Zimartlis Mitsebi). It sho-
uld also be mentioned, that such place names rarely turn into macrotoponyms. 

 The majority of Vazisubani toponyms are patronymic oeconyms, consisting of 
two roots. They mostly represent surnames obtained from nicknames and denote the 
residence of people under this or that surname or a territory belonging to the family 
having this or that surname: Abazaanubani, Bragvadzian(t)ubani, Gognaanubani, Datu-
naanubani, Tadiaanubani//Tadiantubani, Kanaanubani, Londriaan(t)ubani, Manani-
                                                      
2   The material was recorded in 1979 by Prof. Ushangi Sakhltkhutsishvili. Based on this source, I 

enriched the material and identified the exact location of toponyms and the motivation of 
naming (the units identified by me are marked with an asterisk *). 



140 

aanubani, Mekokiaanubani, Mghebriaan(t)ubani, Revaziaanubani, Rostiaanubani, 
Solomniaanubani, Gharibaan(t)ubani, Shakaraanubani, Charakaanubani, Khechoaanu-
bani.  

On the initial stage of formation of toponyms, names and surnames are given in 
the form of a modifier in the genitive case, denoting possession. Therefore, the modifier 
and the modified are written separately, for instance: Kakulaant Akho. However, as we 
have seen, the syntagms of patronymic toponyms derived from names and surnames 
show a tendency to be written together (cf: Abazaanubani). 

The syntagms are rarely combined in case of toponyms of possession derived from 
anthroponyms (nicknames): Anakalo Lands* (the lands that used to belong to Ana) and 
so on.  

Some toponyms of the village under analysis (microtoponyms) denote possession 
of the geographical name (macrotoponym) itself: Vazisubnis Khevi* (Vazisubani ravine) 
etc. In the proper names of this type, the appellative, e.g.: Khevi (ravine) shows an 
attitude to the macrotoponym. Hence, the function of a toponym is expressed by the 
modifier (Vazisubani).  

 Thus, the superstratum layers are not found in the toponyms of Vazisubani 
village. The function of toponyms is usually expressed by patronyms, plant names and 
geographical names. Patronyms are mostly represented by nicknames, which have 
turned into names and surnames. Unlike the toponyms expressed by means of real 
names and surnames (personal names), the toponyms based on nicknames are usually 
written together. Some microtoponyms derived from plant names are given in the form 
of a syntagm. 

სოფელი ვაზისუბანი3 მდებარეობს გურჯაანის რაიონשი, ალაზნის მარ-
ჯვენა მხარეს. სამხრეთით ესაზღვრება სოფ. მუკუზანი, სამხრეთ-აღმოსავლე-
თით – სოფ. ველისციხე, ჩრდილოეთით – სოფ. שაשიანი, დასავლეთით – ცივ-
გომბორის კალთები. უשანგ სახლთხუციשვილის ჩანაწერების მიხედვით, სოფ-
ლის სახელწოდება თავდაპირველად ორთუბანი ყოფილა (ორ უბნად იყო და-
სახლებული). მოგვიანებით שეეცვალა სახელი, ურიათუბანი დაერქვა. ეს ის-
ტორიული სახელწოდება 1735 წლამდეა שექმნილი, რადგანაც ვახუשტი ბაგ-
რატიონის „საქართველოს ატლასשი“ სწორედ ამ სახელითაა წარმოდგენილი 
(ბაგრატიონი, 1997, გვ. 4). ტოპონიმურ მასალასა და ხალხურ გადმოცემაზე 
დაყრდნობით, სოფლის სახელწოდება ებრაელ მოსახლეობას არ უნდა უკავ-
 ირდებოდეს. ცნობილია ტოპონიმის სახელდების მოტივი: კერძოდ, ხალხურიש
გადმოცემით, ლეკიანობის დროს სოფლის ორი უბნიდან ერთი არ დახმარებია 

3 მასალა 1979 წელს ჩაიწერა პროფესორმა უשანგ სახლთხუციשვილმა, არსებულ წყა-
როზე დაყრდნობით שევავსე და დავაზუსტე ტოპონიმთა ზუსტი ადგილმდებარეობა 
და სახელდების მოტივაცია (ჩემ მიერ დაზუსტებულ ერთეულებს *-ით აღვნიשნავ). 
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მეორეს. ცუდი მეზობლობის გამო უბნის მოსახლეობას დაცინვით ურიები שე-
არქვეს, უბანს კი – ურიათუბანი*. დროთა განმავლობაשი უბნები שეერთდა, 
სახელი კი ძველი, ურიათუბანი, დარჩა. თუ ამ გადმოცემას მივენდობით და გა-
ვითვალისწინებთ, რომ აღმოსავლეთ საქართველოשი ლეკიანობა ჯერ კიდევ 
XVI საუკუნეשი დაიწყო (ბერძენიשვილი, 1968, გვ. 9-10), გეოგრაფიული სახელი 
ურიათუბანი XVI საუკუნის שუა წლებიდან XVIII საუკუნის პირველ ნახევრამდე 
(1735 წლამდე) უნდა ჩამოყალიბებულიყო. როგორც ადგილობრივები აღნიש-
ნავენ, ურიათუბანი, საბჭოთა მასשტაბით, ერთ-ერთი მოწინავე სოფელი ყო-
ფილა ყურძნის ექსპორტის თვალსაზრისით. ამ ფაქტორის გათვალისწინებით, 
1951 წელს ურიათუბანს ვაზისუბანი დაერქვა (ქსე, ტ. IV, 1979, გვ. 270).  

სოფელი ურიათუბანი მჭიდროდ დასახლებულ პუნქტს წარმოადგენდა 
გვიან שუა საუკუნეებשი. იოანე ბატონიשვილის თქმით, 1757 წლამდე ურიათ-
უბანი საჭერემლოს ეპარქიაשი שედიოდა, ხოლო שემდეგ – ნინოწმინდისაשი 
(ბატონიשვილი, 1986, გვ. 69). 1930 წლის მოსახლეობის აღწერის მიხედვით, 
სოფელი ურიათუბანი გურჯაანის რაიონს მიეკუთვნებოდა. მოსახლეობის 
ძირითადი ნაწილი ეროვნებით ქართველი, ერთი მესამედი სომეხი, ხოლო 
რამდენიმე სული რუსი და ლეკი გახლდათ (საქართველოს სსრ ადმინისტრა-
ციულ-ტერიტორიული დაყოფა, 1961, გვ. 22). 

დღევანდელი მონაცემებით, სოფელשი 105 გეოგრაფიული სახელია. მათი 
აბსოლუტური უმრავლესობა ქართული ენის ლექსიკურ ბაზაზეა წარმოქ-
მნილი, სუპერსტრატული დანაשრევები არ იძებნება. ქვემოთ განხილულია 
ტოპომინთა სტრუქტურული ჯგუფები. 

სოფლის ტოპონიმური მასალიდან ყურადღებას იქცევს მცენარეთა სა-
ხელებით ნაწარმოები ტოპონიმები. თავად ვაზისუბანიც* მცენარის სახე-
ლისგანაა მიღებული. ნათესაობით ბრუნვაשი მდგარი მსაზღვრელი (ვაზის) 
ისეა שეზრდილი საზღვრულთან (უბანი), რომ დაუცალკევებელი ფორმა 
„გაქვავებულია“. ამავე პრინციპითაა ნაწარმოები ვერხვისუბანი* (უბანი სოფ-
ლის ცენტრשი. მის ტერიტორიაზე დიდი ვერხვის ხე იდგა). აქაც მსაზღვრელ-
საზღვრული გამყარებული ფორმისაა, ამგვარად წარმოქმნილი ტოპონიმები 
ერთად იწერება (აფრიდონიძე, 1983, გვ. 49). სახელის ტოპონიმურობის ხარისხი 
გაიზრდება, თუ სართის კონსონანტური ნაწილი (-ს) დაიკარგება, მაგ.: שვინ-
დიყელი (ტყე მღვრიეხევის שუა წელზე. ბევრი שინდი იზრდება ამ ადგილებשი). 

ბარდალოს ახო* – სახნავი. ერთი ვერსიით, ლექსემა ბარდისაგან (ეკა-
ლი) მომდინარეობს. თუმცა ტოპონიმის სახელდება უფრო ადრეულ პერიოდשი 
უნდა ვივარაუდოთ, კერძოდ, მიწის თავდაპირველ დამუשავებამდე („გატე-
ხვამდე“), აქ მარცვლოვანი მცენარე ბარდალო („ბარდალო – ცვალებადი ცერ-
ცველა“, განმარტებისათვის იხ. მაყაשვილი, 1961, გვ. 260) ხარობდა და დღესაც 
დასტურდება მიმდებარე ტერიტორიაზე. სწორედ მას უნდა უკავשირდებოდეს 
ეს ადგილსახელი. ახო, თავის მხრივ, „გაკაფულ საყანურს“ ან „საყანედ გაკა-
ფულ ადგილს“ ნიשნავს (ორბელიანი, 1991, გვ. 89; ელერდაשვილი, 2006, გვ. 98).  
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ზიმარტლის მიწები* – სახნავი სოფლის დასაწყისשი, სამხრეთ ნაწილשი. 
ქიზიყურ კილოשი ზიმარტლი ზღმარტლის ვარიაციაა (ღლონტი, 1974, გვ. 127). 
ამ ადგილას ზღმარტლი ხარობდა. 

ხურმის მიწები* – ვენახი ჩიხის გვერდით. ძველად ამ ადგილას დიდი 
ხურმის ხე მდგარა. 

თხილის წყარო; თხილის ხევი. ამგვარ ტოპონიმებשი ჯერ კიდევ ძლი-
ერია მსაზღვრელის სემანტიკური დატვირთვა, იგი მორფოლოგიურად გაცვე-
თილი არაა. ש. აფრიდონიძის პრინციპის გათვალისწინებით (აფრიდონიძე, 
1983, გვ. 58), ანთროპონიმებითა და ტოპონიმებით ნაწარმოები გეოგრაფიული 
სახელების მსგავსად (שდრ.: გომების წყარო), მცენარეთა სახელებით წარმოქ-
მნილი მიკროტოპონიმებიც დავწერეთ განცალკევებულად (იმ שემთხვევაשი, 
თუ სინტაგმაשი ნათესაობითשი მდგომი სახელი სრულადაა წარმოდგენილი, 
მაგ.: ზიმარტლის მიწები). აღსანიשნავია ისიც, რომ მათשი მაკროტოპონიმად 
ქცევისკენ მიდრეკილება ნაკლებად שეიმჩნევა. 

ვაზისუბნის ტოპონიმების უმეტესი ნაწილი პატრონიმული ოიკონიმია. 
ტოპონიმები שედგენილი ფუძისაა. ძირითადად მეტსახელისაგან მიღებული 
გვარსახელითაა წარმოებული, שესაბამისად, აღნიשნავს გვარების ან שტო-
გვარების საცხოვრებელ ადგილს, ან კუთვნილ ტერიტორიას: აბაზაანუბანი, 
ბრაგვაძიაან(თ)უბანი, გოგნაანუბანი, დათუნაანუბანი, თადიაანუბანი// 
თადიანთუბანი, კანაანუბანი, ლონდრიაან(თ)უბანი, მანანიაანუბანი, მეკო-
კიაანუბანი, მღებრიაან(თ)უბანი, რევაზაანუბანი, როსტიაანუბანი, სო-
ლომნიაანუბანი, ღარიბაან(თ)უბანი, שაქარაანუბანი, ჭარაქაანუბანი, ხე-
ჩოაანუბანი.  

გვარსახელი ტოპონიმის ფორმირების პირველ ეტაპზე ნათესაობითשი 
მდგომი კუთვნილების გამომხატველი მსაზღვრელის სახით გვევლინება. שე-
საბამისად, დაიწერება ცალკე: მაგ.: მახარიანთ ნაკალოვრები, კოტელაანთ 
კორომი, ტაკულაანთ ახო//კაკულაანთ ახო. თუმცა, როგორც ვნახეთ, 
გვარსახელებით ნაწარმოები პატრონიმული ტოპონიმების სინტაგმები მიდ-
რეკილია שეზრდისაკენ (שდრ.: აბაზაანუბანი). 

ანთროპონიმული (მეტსახელით) მსაზღვრელით გამოხატულ კუთვნი-
ლებით ტოპონიმებשი სინტაგმის שერწყმა ნაკლებ დამახასიათებელია: ანა-
ქალოს მიწები* (ქალს ეკუთვნოდა, სახელად ანას), ბერიას ახო*, ბუის მი-
წები* („ბუვი − დიდთვალება და თმაგაწეწილი ადამიანი“ (სახლთხუციשვილი, 
2003, გვ. 72), კვანჭილას ახო*; ნაგუცას მუხა*, ბაბუკელი(ს)ბაღი* – ამ უკა-
ნასკნელשი სუბსტანტიური მსაზღვრელის „გაცვეთა“ დასრულების პროცესשია 
 ი ბრუნვისשემთხვევებש აქვე უნდა ითქვას, რომ სხვა .(დრ.: გვერდიბოლოש)
ნიשნის დაკარგვის שედეგად გატოპონიმება ახასიათებს ატრიბუტულ მსაზ-
ღვრელსაც, მაგ.: ბალახიანსერი*.  

სოფლის ტოპონიმების ერთი ნაწილი თავად გეოგრაფიული სახელის კუ-
თვნილებას გამოხატავს: გომების წყარო*, გურგვალსერის აღმართი*, ვა-
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ზისუბნის ხევი*, კოდის წყარო. ამ ტიპის საკუთარ სახელებשი აპელატივები 
(წყარო, აღმართი, ხევი) გვიჩვენებენ მაკროტოპონიმთან (იგულისხმება 
ფართობით שედარებით დიდი ტოპონიმი) მიმართებას. שესაბამისად, მატო-
პონიმებელი ფუნქცია ამ უკანასკნელებს (გომების, გურგვალსერის, ვაზის-
უბნის, კოდის) ენიჭება.  

ტოპონიმის სახელდებისას ხשირად გეოგრაფიულ გარემოს ექცევა ყუ-
რადღება იმ שემთხვევაשი, თუ რაიმე ნიשნითაა გამორჩეული. ამ პრინციპით 
მიღებული სახელები დიდი ხნის წინათაა წარმოქმნილი. მათი ტოპონიმად ჩა-
მოყალიბების პროცესი ყოველთვის დასრულებულია, მსაზღვრელი (ატრი-
ბუტულიცა და სუბსტანტიურიც) ყოველთვის שეზრდილია საზღვრულთან: 

გურგვალსერი* – ტყე გომების მიჯნაზე, ამობურცულ ადგილას. მრგვა-
ლი ფორმისაა, „გურგვალი – მრგვალი“ (ღლონტი, 1974, გვ. 89). 

ვიწროკლდე* – ტყე მღვრიეხევის שუაწელზე, שვინდიყელის მოპირდა-
პირე მხარეს. ტყეשი კლდის ვიწრო მასაა ამოჭრილი. 

მგლიზურგი* – ტყე სოფლის თავשი, წილიანახევის მარცხენა მხარეს. მას 
მოჰყვება აღმართი, ამიტომ ეს ადგილი მგლის ზურგს ჰგავს (მგლიზურგი << 
მგლის ზურგი). 

ტბაწვერი – ტყიანი მთა სოფლის დასავლეთ ნაწილשი, ჭერმის მიჯნაზე. 
მთის წვერზე წვიმის წყალი გუბდება პერიოდულად, ამიტომ უწოდებიათ 
ტბაწვერი. 

ზოგ שემთხვევაשი ტოპონიმის წარმოქმნისას განმსაზღვრელი მნიשვნე-
ლობა გეოგრაფიულ გარემოს ენიჭება, თუმცა სახელდების პროცესი უფრო 
-ორს არის წასული. გამოხატულია არა მხოლოდ კონკრეტული ლოკაცია, არაש
მედ მრავლობითის -ებ სუფიქსის დართვით მარკირებულია (განსაზღვრულია) 
ამ ადგილის მიდამო ტერიტორიაც: 

გუმბათები* – კლდე და მისი მიდამო მღვრიეხევשი. კლდე ეკლესიის გუმ-
ბათს წააგავს, რაც განსაკუთრებით თვალსაჩინოა שორიდან ცქერისას. 
კლდესთან სიახლოვე განსაზღვრავს მის ირგვლივ მდებარე ფართობით დიდი 
ტერიტორიის სახელსაც. 

ორმოები* – ტყე ნაზვავების ქვედა მხარეს, ხევის ნაპირზე. ძველად ამ 
ტყეשი, ერთ ადგილას, ნახשირს წვავდნენ, რის გამოც მიწაზე ღრმულები 
(ორმოები) გაჩნდა, თუმცა სახელი ორმოები მთელ ტყეზე გავრცელდა. 

-ებ სუფიქსით ასევე გამოიხატება ერთგვარ ტოპონიმთა სიმრავლე, 
მაგალითად, ალაფიანები მოიცავს რამდენიმე ვენახს:  

ალაფიანები* – ვენახები ძეძვნარის გვერდით, გზის მოპირდაპირე მხა-
რეს. პრეფიქსი ა- שორისდებულური წარმომავლობისაა (ალაფიანები << ა ლა-
ფიანები), ხოლო ლაფი კახურ დიალექტשი „სქელ ტალახს“ (სახლთხუციשვილი, 
2002, გვ. 208) ნიשნავს. რესპონდენტების თქმით, ზაფხულשიც ტალახიანია ეს 
ტერიტორია, ხოლო ნოტიო ამინდשი მუשაობა שეუძლებელი ხდება „ლაფის“ 
სქელი მასების გამო. ამავე ფაქტორის გათვალისწინებით უნდა აღინიשნოს, 
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რომ ტოპონიმი არ არის წარმოქმნილი ლექსემა ალაფისაგან, „ალაფი − ნა-
ტყვენავი“ (ორბელიანი, 1991, გვ. 78).  

 ნაქერლები* – ვენახი ბაბუკელიბაღის ბოლოს. ძველად ქერის ყანები 
ყოფილა დათესილი ამ ადგილას. სწორედ ყანების სიმრავლეზე მიგვითითებს  
-ებ სუფიქსი. გარდა ამისა, სახელი წინავითარებასაც გამოხატავს ნა-ალ 
კონფიქსის (שდრ. ნაქერლები << ნა-ქერ-ალ-ებ-ი) დართვით. 

-ავლიשორის. ქიზიყიდან ფש არები* – გზა ალაზნის არხსა და ვენახებსש 
საკენ მიდის. მისი ძველი სახელია დიდשარები, რადგან რამდენიმე გზა 
გადიოდა ამ ადგილას. 

 სოფელ ვაზისუბანשი გვხვდება გეოგრაფიული სახელები, რომლებიც 
ერთი კონკრეტული ტოპონიმიდან მომდინარეობენ. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, 
ერთი ფუძესახელისაგან არიან ნაწარმოები: 

1. მღვრიე – მთა ტბაწვრის დაბლა, აღმოსავლეთით. მის კალთებზე
მოედინება მღვრიეხევი.  

მღვრიეხევი* – ხევი. სათავეს იღებს მღვრიედან, ტბაწვრიდან. მიედინე-
ბა აღმოსავლეთით, უერთდება ჭერემხევს დიდნაשეשი, მარცხენა მხრიდან, 
-ემდეგ კი სამგლეველთან – ალაზანს. ამინდის მიუხედავად, ყოველთვის ამש
ღვრეულია. 

მღვრივე წმინდა ვაზოვაანი – მთა სოფლის დასავლეთ ნაწილשი, ხევის 
მარცხენა მხარეს, ტყეשი. გადმოცემით, ეს ადგილი მღვრიეხევის ძველი კალა-
პოტია. აქვე, სავარაუდოდ, ეკლესიის ნანგრევებზე, ამოსულა ვაზები (უსურ-
ვაზები). ამიტომაც ეწოდება წმინდა ვაზოვაანი. 

2. ნათლიმცემელი* − ეკლესია სოფლის თავשი, გოგნაანუბანשი, მგლი-
ზურგის ქვემოთ. ნათლისმცემლის სახელობისაა, დღეობა იმართება 7 ივლისს. 
თავადი ჭავჭავაძეების მიერ არის აგებული და მათივე სამარხია. 

ნათლიმცემლის აღმართი – აღმართი მიემართება წილიანადან ნათლი-
მცემლისაკენ. 

ნათლიმცემლის ხევი − ხევი ნათლიმცემლის მიდამოებשი.  
გეოგრაფიულ სახელთა ერთი ნაწილი სინონიმური მნიשვნელობისაა, 

 ი მსგავსשეესატყვისება ერთსა და იმავე ადგილს. სამეცნიერო ლიტერატურაש
სახელებს სინონიმურ ტოპონიმებს უწოდებენ (კემულარია, 2013, გვ. 78). 
სოფელ ვაზისუბნის სინონიმური ტოპონიმებია: 

საბადური//საბადურის კრანჩხები* − ტყე, გორა ფשავლების ნაბინავრის 
თავზე, მარცხენა მხარეს. „კრანჩხი − კლდე“ (სახლთხუციשვილი, 2003, გვ. 203). 
ადგილობრივთა განმარტებით, კრანჩხი ჩამორეცხილ ფერდობს ეწოდება. 

ტაკულაანთ ახო//კაკულაანთ ახო − ტყე, მინდორი სანაგირის ქვედა 
მხარეს. ტყეשი მოქცეულ მინდორს მატიაשვილების ერთ-ერთი שტო (ტაკუ-
ლაანი//კაკულაანი) იყენებდა სახნავად. 
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წილიანა//წილიანახევი//ვაზისუბნის ხევი* − ხევი, სოფელ ველისციხის 
მიჯნა. წალამურებთან უერთდება ალაზანს მარჯვენა მხრიდან. მოკლე და 
წვრილი, წილივით პატარა ხევია, ამიტომ უწოდებენ წილიანას.  

ხვინჭიანის აღმართი//ხვინჭიანის დაღმართი − აღმართი (დაღმართი) 
მღვრიეხევთან, ტყეשი მიმავალ გზაზე. ხვინჭიანი, ქვიანი ადგილია.           

ამრიგად, ვაზისუბნის ისტორიული სახელი ურიათუბანია; სოფლის ტო-
პონიმურ მასალაשი სუპერსტრატული დანაשრევები არ გვხვდება; მატო-
პონიმებელი ფუნქცია ძირითადად ეკისრება პატრონიმებს, მცენარეთა სა-
ხელებსა და გეოგრაფიული გარემოს სახელწოდებებს; პატრონიმები მეტწი-
ლად გვარსახელად ქცეული მეტსახელითაა წარმოებული; გვარსახელით (პირ-
სახელისაგან განსხვავებით) ნაწარმოები ტოპონიმების სინტაგმები მიდრე-
კილია שეზრდილფუძიანობისაკენ; მცენარეთა სახელებით ნაწარმოები მიკრო-
ტოპონიმების ნაწილი სინტაგმის სახით არის წარმოდგენილი. 
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