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”შიდა ქართლის ტურისტულ-რეკრეაციული პოტენციალი” არის  ილია 
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ტურიზმის მნიშვნელობა და განვითარების პერსპექტივები შიდა ქართლის მაგალითზე. 
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შედეგებზე დაყრდნობილ ანალიზს, რომელიც რეალურად ასახავს ამჟამად არსებულ 

მდგომარეობასა და სამომავლო  პერსპექტივებს. 

შექმნილი სიტუაციის გათვალისწინებით მაგისტრანტ  ი.ცოფურაშვილს 

გადაუდებელ ამოცანად ესახება განხილული პრობლემების გადაჭრა სახელმწიფო 

დონეზე და შესაბამისი საკანონმდებლო თუ მატერიალური ბაზის მომზადება. 

მაგისტრანტს მიაჩნია, რომ გადაუჭრელი პრობლემები არ არსებობს, საჭიროა ამ 

პრობლემბის რეალურად გამოვლენა, შესწავლა და სწორი ღონისძიებების გატარება. 

ავტორი წინამდებარე ნაშრომში გვთავაზობს არსებული  პრობლემების გადაჭრის 

რეალურ გზებს. ვიმედოვნებ ამ საქმით დაინტერესებული პირები ყურადღებას 

მიაქცევენ ნაშრომის აქტუალობას. 
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Shida Kartli Tourist-Recreational Potential 

 

I.tsopurashvili 

 

 

Ilia Tsopurashvili’s master work “Shida Kartli Tourist-Recreational Potential” is bearing great 

importance dealing with tourism significance and development perspectives within Shida Kartli 

example. 

The work includes the analysis of the gathered materials and surveys conducted, giving the 

real picture of current satiation and future perspectives.  

Taking the current situation into consideration undergraduate Ilia Tsopurashvili considers 

the mentioned problem to be urgently dealt on State level and preparing relevant legal or 

material resources.    

Undergraduate believes that there are no unsolved problems, we just have to identify and 

research them and consequently take the right measures. He thinks that one of the ways for 

solving the mentioned problem is to use the methods given in the work. I hope that interested 

people will pay attention to the work urgency.  

 

 

 

 

 

 

შ ი ნ ა ა რ ს ი 
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Sesavali 

 

უკანასკნელ პერიოდში სულ უფრო აქტუალური ხდება ტურიზმი, როგორც 

მომსახურების ერთ-ერთი მთავარი და მაღალშემოსავლიანი სფერო. ამ მხრივ ძალიან 

მნიშვნელოვანია ტურიზმის განვითარება ისეთი უძველესი და მდიდარი ისტორიის 

მქონე ქვეყნისათვის, როგორიც საქართველოა. ჩემი აზრით, შექმნილი მძიმე 

ეკონომიკური სიტუაციიდან გამოსავლის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური გზაა 

ტურიზმის განვითარება. საქართველოს, როგორც ტურიზმისათვის ხელსაყრელ ქვეყანას 

ბევრი რამის შეთავაზება შეუძლია მნახველთათვის. თვალწარმტაცი ბუნება, 

მრავალფეროვანი ლანდშაფტი, კავკასიონის ქედი, შავი ზღვის სუბტროპიკული ზონა, 

მდინარეები და ჩანჩქერები, კლდეში ნაკვეთი ქალაქები, კურორტები და მინერალური 

წყლები, ისტორიული ძეგლები, ქალაქები და დასახლებები, ტრადიციული ქართული 

სტუმართმოყვარეობა, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტები და განთქმული ქართული 

სამზარეულო – ქმნის საქართველოს ტურისტებისათვის მიმზიდველ ქვეყნად.  

ყოველივე ამის გათვალისწინებით, ჩვენს ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების დაბალი 

დონე, ალბათ, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა. 

პრობლემიდან გამომდინარე სადიპლომო ნაშრომში ვეცადე, მკაფიოდ 

მეჩვენებინა, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი და პერსპექტიულია ტურიზმის განვითარება 

შიდა ქართლში, როგორც საქართველოს გულსა და 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად 

ყველაზე დაზარალებულ რეგიონში. ტურიზმის განვითარება არა მარტო ცხოვრების 

დონის ამაღლებასა და ინფარსტრუქტურის ამაღლებას შეუწყობს ხელს, არამედ ხალხის 

დასაქმებასაც, რაცე ესოდენ მნიშვნელოვანია შიდა ქართლისათვის. 

ამ მიზმნის მისაღწევად სადიპლომო ნაშრომში დავსახეთ შემდეგი ამოცანები: 

1. ტურიზმის, როგორც მომსახურების სფეროს მნიშვნელობა. 

2. შიდა ქართლის ტურისტული პოტენციალის ანალიზი. 

3. შიდა ქართლში სხვადასხვა სახეობის ტურიზმის განვითარების პერსექტივები. 
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       ნაშრომზე მუშაობისას, ძირითადად კონცენტრირებული ვიყავი შიდა ქართლის 

ისტორიულ კულტურული  მემკვიდრეობის მიმოხილვაზე და ტურიზმის ახალი 

სახეობების განვითარების გზების ძიებაზე. ნაშრომში ასახულია შიდა ქართლის, 

როგორც ტურისტული ცენტრის ჩემეული ხედვა და მისი შემდგომი განვითარების 

მიმართულებები, არსებული მწარე რეალობის გათვალისწინებით. 

ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად სამაგისტრო ნაშრომში ნათლად 

გამოჩნდა საერთაშორისო ტურისტების ინტერესი შიდა ქართლისადმი და მათი მზარდი 

მოთხოვნები, რომლის დაკმაყოფილების პოტენციალი რეგიონს ნამდვილად გააჩნია. 

სადიპლომო ნაშრომის დამუშავებაში დამეხმარა სამაგისტრო დიპლომის 

ხელმძღვანელი გეოგრაფიის დოქტორი ბატონი რობერტ მაღლაკელიძე, რომელიც 

რეგულარულად მიწევდა კონსულტაციებს და მამარაგებდა შესაბამისი ლიტერატურით. 

სამაგისტრო ნაშრომი შეიცავს: შესავალს, 7 თავს, დასკვნას, გამოყენებული 

ლიტერატურის ჩამონათვალს და მოიცავს 72 გვერდს. ნაშრომს თან ერთვის ფოტო-

მასალა და ჩემს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები.    
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1. საქართველოს საკურორტო-ტურისტული მეურნეობა, მისი 

თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების 

პერსპექტივები 
 

საქართველოს თავისი ბუნებრივი, გეოგრაფიული, რეკრეაციული 

შესაძლებლობებისა და ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის გამო ტურიზმისა და 

საკურორტო საქმიანობის დიდი პოტენციალი გააჩნია. ტურიზმის განვითარებისათვის 

საჭირო რესურსული პოტენციალის მნიშვნელობის მხრივ საქართველო გამორჩეული 

ქვეყანაა, რომლის მიმართ ინტერესი უძველესი დროიდან არსებობდა. ამაზე 

მეტყველებს თუნდაც მითი არგონავტების ლაშქრობის შესახებ, ჰეროდოტეს 

თხზულებანი და სხვა მნიშვნელოვანი ისტორიული ფაქტები. 

საქართველოში დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ჩამოყალიბებულმა 

პოლიტიკურმა და სოციალ-ეკონომიკურმა კრიზისმა მძიმე მდგომარეობაში ჩააყენა 

ეროვნული ეკონომიკის ეს მნიშვნელოვანი დარგი. ფაქტიურად მოიშალა და გაჩანაგდა, 

ან იძულებით გადაადგილებულ პირთა თავშესაფრებად იქცა (ცხინვალისა და 

აფხაზეთის ომების შედეგად) სასტუმროების, დასასვენებელი სახლების, სხვადასხვა 

ტურისტული ობიექტებისა და კურორტების დიდი უმრავლესობა. 1997-1999წ.წ. დარგის 

ფუნქციონირების სამართლებრივი უზრუნველყოფის მიზნით მიღებულ იქნა 

საქართველოს კანონი «ტურიზმისა და კურორტების შესახებ” და სხვა საკანონმდებლო 

და ნორმატიული აქტები, თუმცა ტურიზმისა და საკურორტო ბიზნესში არსებული 

სამართლებრივი ვაკუუმი ვერ შეივსო. 

ტურიზმი ზემოქმედებას ახდენს მთელს ქვეყანაზე და მისი განვითარების 

პოლიტიკაში თანაბრად უნდა იყოს გათვალისწინებული ეკონომიკური, ეკოლოგიური 

და სოციალური ასპექტები.  

საქართველოში ტურიზმის მდგრადი განვითარება დაკავშირებულია 

მეცნიერულად დასაბუთებული, ეფექტური მარკეტინგული კვლევის 

განხორციელებასთან და მაღალხარისხიანი ტურპროდუქტის შექმნასთან. ჩვენი ქვეყნის 

ეკონომიკის განვითარების ამ რთულ ეტაპზე ტურისტულ ინდუსტრიაში 
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განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ტურპროდუქტის ფასისა და ხარისხის ისეთი 

შეფარდება, რომელიც კონკურენტუნარიანი იქნება, როგორც ლოკალურ (ადგილობრივ), 

ასევე უახლოესი მეზობელი ქვეყნების ბაზრებზე. 

ტურიზმი, როგორც მომსახურების სფეროს დარგი, შედგება: საერთაშორისო 

ტურიზმისა და შიდა ტურიზმისაგან. საერთაშორისო ტურიზმი, თავის მხრივ, მოიცავს 

შემომყვან და გამყვან ტურიზმს. აღსანიშნავია, რომ ჩვენს ქვეყანაში ჯერჯერობით 

განსაკუთრებული აქცენტი სწორედ საერთაშორისო ტურიზმის ერთ-ერთ 

მიმართულებაზე, შემომყვან ტურიზმზე აქცენტირდება. ეს მარტივად აიხსნება _ 

შემოსავლების მიღება უცხოელი რეზიდენტების მხრიდან, გადასახადების აკრება და 

სხვა საკითხები ამ სექტორში შედარებით ადვილი მოსაგვარებელია, ვიდრე გამყვანი 

ტურიზმის სექტორში, რომელიც ჯერ-ჯერობით სრულიად გაუკონტროლებელი 

სფეროა.  

ბოლო წლებში ტურიზმი გახდა მსოფლიოში ერთ ერთი ყველაზე მომგებიანი 

ბიზნესი. მსოფლიო ექსპორტში ტურიზმს უჭირავს მესამე ადგილი ნავთობისა და 

ავტომობილების ექსპორტიდან მიღებული შემოსავლების შემდეგ. ექსპერტების 

პროგნოზით საერთაშორისო ტურიზმის განვითარება გაგრძელდება შემდგომშიც. 

მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის (WTO) მონაცემებით საერთაშორისო 

ტურისტული შემოსვლა 2015 წლისათვის გაიზრდება 937 მლნ. კაცამდე, ხოლო მსოფლიო 

ტურიზმის ყოველწლიური ზრდის ტემპი 2000-2015 წლებში  3,5% გახდება. 

2015 წლისათვის მსოფლიო ტურისტულ ნაკადში ევროპისა და ამერიკის 

რეგიონების წილი შემცირდება, მაშინ როდესაც აზიისა და წყნარი ოკეანის რეგიონების 

წილი მკვეთრად - 17,3%-ით გაიზრდება. აღსანიშნავია, რომ ევროპის წილი შემცირდება 

ამავე სიდიდით, ხოლო ამერიკის რეგიონისათვის 2015 წლისათვის ტურიზმის ზრდის 

ტემპი შენარჩუნებული იქნება საშუალო მსოფლიო დონეზე.  

გარკვეული პრობლემები არსებობს შიდა ტურიზმის ორგანიზაციასა და განვითარების 

მიმართულებით. გადაუჭრელი საკითხებისა და პრობლემების სიმრავლე ტურისტულ 

ბიზნესში უპირველეს ყოვლისა დაკავშირებულია, ტურისტული 
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საქმიანობის სუბიექტების ახალი როლისა და ფუნქციების კარგად გააზრებასთან. 

სახელმწიფო და კერძო სექტორების როლების გამიჯვნისა და მათ შორის 

ურთიერთობების მკაფიოდ განსაზღვრის მიზნით მისაღებია პოლიტიკური 

გადაწყვეტილება. 

მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის რეკომენდაციებში ხაზგასმულია, რომ 

თავისი ფუნქციების შესრულებისათვის ქვეყნის მთავრობამ უნდა შექმნას ეროვნული 

ტურისტული ადმინისტრაცია _ ტურიზმის დეპარატამენტი ან ტურიზმის სამინისტრო. 

ამავე ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებულია ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის 

საორიენტაციო სქემა, რომელიც საქმიანობის სამ ძირითად მიმართულებას გულისხმობს: 

1. მარკეტინგის სამსახური; 2. ეკონომიკური ანალიზი და სტატისტიკა; 3. დაგეგმვა და 

განვითარება. 

მიმაჩნია, რომ საქართველოში ტურიზმის განვითარების ორგანიზაცია უნდა 

ეფუძნებოდეს შემდეგ ძირითად კომპონენტებს: 

1.  ტურიზმის სახელმწიფო დეპარტამენტი, როგორც დარგში   

              სახელმწიფო პოლიტიკის გამტარებელი ორგანო; 

2. ტურიზმის მარკეტინგის სააგენტო; 

3. კერძო სექტორი. 

ტურიზმის, როგორც სისტემის წარმატებული ფუნქციონირებისათვის 

განსაკუთრებული სიზუსტით უნდა შემუშავდეს აღნიშნულ სამ კომპონენტს შორის 

კავშირების სისტემა, თითოეული კომპონენტის ვალდებულებები, უფლებები და 

პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს წინაშე.  

დღეისათვის საქართველოში საერთაშორისო ტურიზმი ხასიათდება ორი 

უარყოფითი მოვლენით: გასვლითი ტურიზმი ჭარბობს შემოსვლითს და მთლიანად 

დარგში სავალუტო გადასახდელები ჭარბობს შემოსავლებს; ტურისტული ფირმები, 

რომლებიც გასვლით ტურიზმს ემსახურებიან (თანამშრომლობენ უცხოეთის 

ტურისტულ ფირმებთან), ნაკლებად არიან დაინტერესებულნი ქვეყანაში ტურიზმის 

ინფრასტრუქტურის განვითარებით. 
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საქართველოში მაღალეფექტური და კონკურენტუნარიანი ტურიზმის ინდუსტრიის 

განვითარება დაკავშირებულია რიგი აქტუალური საკითხების გადაწყვეტასთან, 

როგორიცაა - ტურისტული საქმიანობის ნორმატიულ- სამართლებრივი ბაზის და 

სახელმწიფო რეგულირების სისტემის საფუძვლების შექმნა, თანამედროვე სამამულო 

ტურისტული ბაზრის ფორმირება კონკურენციის განვითარების საფუძველზე, 

საქართველოს ინტეგრაცია მსოფლიო ტურისტული ბაზრის სისტემაში და ტურიზმის 

სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება. 

საერთაშორისო ტურიზმში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს სასტუმროების 

მეურნეობის განვითარებას, ტურისტების ნაკადი უშუალოდ უკავშირდება ტურიზმის 

ინდუსტრიის ამ სექტორის სიდიდესა და ხარისხს. 

საქართველოში უნდა განვითარდეს სასტუმრო მეურნეობის ისეთი ინდუსტრია, 

რომელიც უპასუხებს საერთაშორისო სტანდარტებს. ამისათვის, პირველ რიგში, საჭიროა 

ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების ერთიანი სახელმწიფო პროგრამის შემუშავება და 

ინვესტიციების მოზიდვა. ამ მხრივ საინტერესოა ამ სფეროში თურქეთის რესპუბლიკის 

გამოცდილება, სადაც ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარების ერთიანი სახელმწიფო 

პროგრამის საფუძველზე შესაძლებელი გახდა, მოკლე დროში ხმელთაშუა ზღვის 

სანაპიროზე აშენებულიყო ტურისტული სასტუმროების თანამდეროვე ქსელი, 

შესაბამისი ინფრასტრუქტურით. 

ტურიზმის განვითარების ღონისძიებების რეალიზაციისათვის საჭიროა კადრების 

მომზადების თანამედროვე სისტემის შექმნა. მომავალში ტურიზმისათვის კადრების 

მომზადება და განათლება დაიკავებს მნიშვნელოვან ადგილს, რადგან ტურიზმი არის და 

ხდება უფრო მეტად ტექნოლოგიური, ძალზე კონტაქტური სფერო, რომელშიც კადრები 

უნდა იყოს განათლებული, კომუნიკაბელური და პროფესიულად მომზადებული.  

როგორც სპეციალისტები თვლიან, წინა პლანზე წამოიწევს «ახალი” ტურისტი. ეს 

ნიშნავს, რომ ტურიზმის ტრადიციული სახე - ყოველწლიურად დასვენება ზღვაზე ან 

მთაში, თანდათან გარკვეულ ადგილს დაუთმობს ახალ სახეებს, როგორიცაა საქმიანი 

ტურიზმი, ეკოტურიზმი, სათავგადასავლო და შემეცნებითი ტურიზმი და ა.შ. 
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ტურიზმის სახელმწიფო დეპარტამენტისა და ტურიზმის მარკეტინგის სააგენტოს 

უფლება-ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა პირდაპირ კავშირში უნდა იყოს 

ტურიზმის ბიზნესიდან სახელმწიფოს ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდასთან. კერძოდ, 

ტურისტული საქმიანობიდან შემოსავლების ზრდა უნდა მიმდინარეობდეს ტურიზმის 

სფეროში დასაქმებული კომპანიების რაოდენობის გაზრდისა და გადასახადების 

განაკვეთების შემცირების საფუძველზე. ამ პროცესის შეუფერხებლად წარმართვის 

შემმუშავებელი და შედეგებზე პასუხისმგებელი სახელმწიფო ორგანოების მუშაკთა 

შრომის ანაზღაურება აუცილებლად უნდა იყოს დაკავშირებული ტურიზმის დარგიდან 

მიღებული სახელმწიფო შემოსავლების ზრდის პროცენტულ მაჩვენებელთან.  

მიმდინარე და მომავალი ათწლეულის განმავლობაში საქართველოს ტურიზმის 

განვითარების პოლიტიკა მიმართული უნდა იყოს სექტორში არსებული 

ლიბერალიზაციის შენარჩუნებისა და ინვესტიციების მხარდაჭერაზე. Tacis –ის (Technical 

Assistance for the Commonwealth of Independent States) ექსპერტთა რეკომენდაციით 

ნაკლებ სავარაუდოა, რომ საქართველოს ადგილობრივი კაპიტალი დააკმაყოფილებს 

დარგის გრძელვადიანი ზრდის მოთხოვნებს, ამიტომ მეტად მნიშვნელოვანი იქნება 

უცხოური ინვესტიციების მოძიება და მოზიდვა. მათი აზრით ხელშემწყობი 

საგადასახადო და საკრედიტო პოლიტიკა უნდა გახდეს უცხოელი ინვესტორების 

დაინტერესების საფუძველი. ვფიქრობთ, რომ ეს მოსაზრება ეწინააღმდეგება მდგრადი 

განვითარების კონცეფციის მთავარ დებულებებს, რადგან იგივე ექსპერტების 

დასკვნებით საქართველოში არ არსებობს (ახლო მომავალში მაინც) მასობრივი 

საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობა. შესაბამისად ინვესტორების 

რეორიენტაცია უნდა მოხდეს შიდა ტურიზმის განვითარებაზე. 

დღეს მეტად მნიშვნელოვანია საქართველოს მოსახლეობის დასვენებისა და 

რეკრეაციის უზრუნველყოფა. ეფექტურად ფუნქციონირებადი, მიმზიდველი და 

მისაღები ფასების მქონე ამ სეგმენტის შექმნა უნდა გახდეს მოსახლეობის 

კეთილდღეობის ამაღლების ერთ-ერთი საფუძველი. ამ მიმართებით კი ხაზგასმით უნდა 

აღვნიშნოთ ეროვნული კაპიტალის გამოყენების ხელშეწყობის აუცილებლობა და 
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მიზანშეწონილობა. მნიშვნელოვანია ტურისტულ ფირმებსა და ავიაკომპანიებს შორის 

თანამშრომლობის სფეროში საერთაშორისო ავიაგადაზიდვების მსოფლიო 

გამოცდილების გაზიარება და საქართველოს საჰაერო ტრანსპორტის ეკონომიკური 

რეფორმის დროს მისი გათვალისწინება. 

ტურიზმში, ისევე როგორც ეკონომიკის სხვა სფეროშიც ძლიერდება წარმოებისა და 

კაპიტალის კონცეტრაციის პროცესი. წარმოების კონცეტრაციის ერთ-ერთი ფორმაა მისი 

დივერსიფიკაცია, ე.ი. საწარმოს საქმიანობის სფეროს გაფართოება სხვა სახის ბიზნესის 

ხარჯზე. ამიტომ, მეტად აქტუალურია საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობის 

სფეროში ავიაკომპანიებისა და ტურისტული ფირმების კოოპერაციის შესაძლებლობების 

შესწავლა. 

შესაძლებელია ტურისტულ ბიზნესში წარმოების დივერსიფიკაცია, მსხვილი 

ტუროპერატორების დივერსიფიკაციის პოლიტიკაში სამი სტრატეგიის გამოყოფით: 

_ ჰორიზონტალური ინტეგრაცია, რომელიც მოიცავს ერთ საწარმოში ტურისტული 

საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებას; 

_ სატრანსპორტო ან სხვა კომპანიებთან ინტეგრაცია; 

_ ვერტიკალური ინტეგრაცია, დაწყებული ავიაკომპანიის ტურპაკეტის შექმნით და 

დამთავრებული მისი რეალიზაციით, სასტუმროებითა და მომსახურებით. 

ტურისტული პროდუქტის სრულყოფისათვის მნიშვნელოვანია ტურიზმში 

სატრანსპორტო, განსაკუთრებით საჰაერო ტრანსპორტით მომსახურების 

რაციონალიზაცია. ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების ერთ-ერთი ძირითადი პირობაა 

საჰაერო ტრანსპორტით მომსახურების ტარიფების შემცირების აქტიური პოლიტიკის 

გატარება ტურპროდუქტის მსყიდველობითი უნარიანობის შენარჩუნებისათვის, 

ნავთობის მკვეთრი გაძვირების კრიზისულ პერიოდში განსაკუთრებით მაღალი 

ავიასატრანსპორტო ხარჯების ნაწილობრივი კომპენსირება შეიძლება სასტუმროში 

ცხოვრების ფასის შემცირებით. 
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საერთაშორისო ტურიზმი საქართველოს ეკონომიკის მომავალია. ამიტომ ყველა 

პირობის შექმნაა საჭირო იმისათვის, რომ ტურიზმის ინდუსტრია ქვეყნის ეკონომიკის 

პრიორიტეტული დარგი გახდეს. 

2009 წელს უცხოურ ტურისტულ ვებგვერდებზე საქართველო სამოგზაუროდ 

საფრთხისშემცველ ქვეყანათა სიაში მოხვდა, რაც რა თქმა უნდა განაპირობა 2008 წლის 

აგვისტოში რუსეთ-საქართველოს შორის მომხდარმა ომმა. ომის შედეგად საქართველომ 

დაკარგა ძირძველი კუთხეები, რომლებიც მდიდარია ისტორიული და ბუნების 

ძეგლებით, ამ გარემოებამ კიდევ უფრო დაასუსტა ჩვენი ქვეყნის ტურისტული 

პოტენციალი. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი 

ოკუპირებულია და კონტროლდება საოკუპაციო ჯარების მიერ, რაც ორმაგად დიდი 

დანაკლისია ისეთი პატარა ქვეყნისათვის როგორიც საქართველოა. პირველ რიგში 

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დისლოცირებული საოკუპაციო ჯარები საფრთხეს 

უქმნის მის მოსაზღვრე რაიონებში, არა მარტო ტურიზმის განვითარებას, არამედ იქ 

არსებულ ძეგლებსაც.  სამწუხაროდ, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და მის შემოგარენში 

არსებული მრავალი ისტორიული ძეგლი საომარი მოქმედებების შედეგად განადგურდა, 

ნაწილი კი სასწრაფო რესტავრაციას საჭიროებს. ყოველივე ზემოთხსენებული, რა თქმა 

უნდა უარყოფითად მოქმედებს საქართველოს, როგორც საერთაშორისო 

ტურიზმისათვის ხელსაყრელი გარემოს მქონე ქვეყნის იმიჯზე. 

თუმცა 2010 წლის ტენდენცია გვიჩვენებს, რომ მდგომარეობა შეიცვალა. ჩვენი 

ქვეყნის ტურისტული ბაზარი 14 სამოგზაურო სეგმენტადაა დაყოფილი. ტურისტების 

ნაწილი მეზობელი ქვეყნებიდან ჩამოდის. აჭარის ზღვისპირეთსა და საქართველოს 

სამთო-სათხილამურო კურორტებზე. ვიზიტორთა რაოდენობის კუთხით 2009 წელს 

აზერბაიჯანი ლიდერობდა. მეორე ადგილი თურქებმა დაიკავეს. ისინი ბათუმში 

ძირითადად კაზინოში სათამაშოდ ჩამოდიან. აჭარის ზღვისპირეთში ჩამომსვლელთა 

შორის მესამე ადგილზეა სომხეთი, საიდანაც დასასვენელად ძირითადად ოჯახები 

ჩამოდიან. უკრაინელ და ბალტიისპირელ ტურისტებს კი სამთო-სათხილამურო 
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კურორტები მოსწონთ. დასავლეთ-ევროპელი ტურისტები კულტურულ და 

სათავგადასავლო ტურებზე არიან ორიენტირებულნი. 

2009 წელს საქართველოში მილიონ-ნახევარი უცხოელი მოგზაური ჩამოვიდა, რაც 

2008 წელთან შედარებით 16%-ით მეტია. აჭარის ზღვისპირა კურორტებს დასვენების 

მიზნით 60 636 სომეხი ტურისტი ეწვია. საქართველოს საზღვაო კურორტებზე 

იმყოფებოდა თბილისელთა 24,8%, ხოლო ზამთრის კურორტებზე - 19,8%. დღეისათვის 

საქართველოში ტურისტთა შემოყვანაზე 95 ტურისტული კომპანია მუშაობს. 

ევროპელ ტურისტებს საქართველოში ყველაზე მეტად რთველი, ყურძნის 

დაწურვა და ჩურჩხელების ამოვლების პროცესი მოსწონთ. ამიტომ ღვინის ტურებზე 

მოთხოვნა იზრდება. ყველაზე მწვავედ სასტუმროების პრობლემა რჩება, რადგან მაღალი 

ფასები და დაბალ სერვისი ერთმანეთთან შეუსაბამობაშია. 

იაფფასიან სასტუმროებში სანიტარულ-ჰიგიენური კვანძების გაუმართაობა და 

მომსახურების დაბალი დონეა. სასტუმროების სექტორის წარმომადგენლები 

საგადასახადო შეღავათებს კარგა ხანია ითხოვენ, თუმცა ამ საკითხზე შეთანხმებას ვერ 

მიაღწიეს. ეს კი ამ სექტორის განვითარებას ხელს უშლის. 

ჩემი აზრით საქართველოს გააჩნია ძალიან მდიდარი და მრავალფეროვანი 

ბუნებრივ-ულტურული რესურსი ტურიზმის ასაღორძინებლად, საჭიროა მხოლოდ 

ერთიანი ძალისხმევა და კარგად გააზრებული სამოქმედო გეგმის შემუშავება და მისი 

შესრულების მკაცრი კონტროლი, რაც უთუოდ წარმატების მომტანი იქნება და ჩვენი 

ქვეყანა გადაიქცევა ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდველ ტურისტულ ქვეყნად კავკასიაში. 
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2. ზოგადი ისტორიულ-გეოგრაფიული დახასაიათება 
 

 ტერიტორიის ფართობი - 6200 კვ.კმ. (მათ შორის ცენტრალური ხელისუფლების 

იურისდიქციის ქვეშაა 4807 კვ.კმ.) 

 მოსახლეობა: 464 000 კაცი 

 ადმინისტრაციული ცენტრი - ქ. გორი 

 მანძილი ადმინისტრაციულ ცენტრსა და თბილისს შორის - 75 კმ. 

 კლიმატი – მხარის კლიმატი კონტინენტურია, საშუალო წლიური 

ტემპერატურაა დაახლოებით 11 C
0
, შესაძლებელი მაქსიმუმია 42 C

0, ხოლო 

შესაძლებელი მინიმუმი -32 C
0. ქარის ენერგეტიკული რესურსი (1000 კვტ/სთ 1 

კმ2-ზე) _ 1000-1500. ნალექების რაოდენობა წელიწადში საშუალოდ 500 მმ-ია, 

მაქსიმუმი – 760 მმ, მინიმუმი 330 მმ. 

 წყლის ძირითადი არტერიები - მხარის ტერიტორიაზე მიედინება მდინარეები: 

მტკვარი, დიდი და პატარა ლიახვი, მეჯუდა, ტანა, ქსანი, თორთლა, თეძამი, 

ჭარებულა, ლეხურა, სურამულა, ფრონე, ძამა და სხვა. ასევე შიდა ქართლი 

მდიდარია ბუნებრივი სამკურნალო და სუფთა წყაროს წყლებით. შიდა 

ქართლის მდინარეების უმრავლესობა უძველესი დროიდანაა სარწყავად 

გამოყენებული. 

მხარის იმ ნაწილში, რომელსაც საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება 

აკონტროლებს, 374 დასახლებული პუნქტია, მათ შორის: 

 ქალაქი -  6; გორი, კასპი, ქარელი, მცხეთა, ბორჯომი და ხაშური. 

 დაბა - 2: სურამი, აგარა. 

 სოფელი - 366 

ქართლი ისტორიულად აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილს ეწოდება. 

”ქართლის ცხოვრების” მიხედვით აქ დამკვიდრდა ქართველთა ისტორიული 

მამამთავარი ქართლოსი. ქვეყანას, რომელსაც ისტორია ქართლის სახელით იცნობს, 

ძველი ბერძენი ავტორები ”იბერიას” უწოდებდნენ. მათი გავლენით ლათინურ 

მწერლობაში ეს სახელწოდება დამკვიდრდა. ”იბერია” ანტიკურ წყაროებში ლიხის ქედს 

აღმოსავლეთ მდებარე ქვეყანა იყო და ელინისტური ხანიდან მტკიცედ აღნიშნავდა 

გარკვეულ პოლიტიკურ ერთეულს. ძველ ქართულ ენაში იბერიის პროტოტიპის ძებნა 

ძალზედ ძნელია, რიც გამოც ტერმინი ”იბერია” უცხოეთიდან შემოსულ ჰგონიათ. 

მეცნიერთა ვარაუდით, ტერმინი ”იბერია” ჩაისახა ფინიკიელებში და აღნიშნავდა ზღვის 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%A2%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AF%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%9A%E1%83%90&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90
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ან მთის გადაღმა არსებულ ქვეყანას. სწორედ ფინიკიელების გავლენით დამკვიდრდა ეს 

სახელწოდება ძველ ბერძნებში.  

2.1 მდებარეობა და საზღვრები. შიდა ქართლი არის ისტორიულ-

გეოგრაფიული მხარე აღმოსავლეთ საქართველოში, ქართლის ერთი ნაწილი. მისი 

ადრინდელი სახელია ზენა სოფელი. შიდა ქართლი ისტორიულად მოიცავდა 

ტერიტორიას, რომელიც შემოფარგლული იყო: აღმოსავლეთით - არაგვით, 

ჩრდილოეთით - კავკასიონით, დასავლეთით - ლიხის ქედით, სამხრეთით - თრიალეთის 

ქედით. სახელწოდება მომდინარეობს იმ მთისაგან, სადაც ლეონტი მროველის ცნობით 

დაემკვიდრა ქართველთა ლეგენდარული ეთნარქი - ქართლოსი. მთა “ქართლი” იქცა 

ქალაქ “ქართლად” (მოიცავდა მცხეთას და წიწამურს), შემდეგ შეიქმნა “დიდი ქართლი”, 

აქედან კი სახელწოდება მთელ მხარეზე გავრცელდა. შიდა ქართლს მტკვრის სამხრეთით 

მდებარე ნაწილს გაღმამხარს უწოდებდნენ. მასზე გამავალი მდინარეები - ძამა, ტანა, 

თეძამი და კავთურა ქვედა წელში მცირე დაბლობებს ქმნიან, ხოლო მტკვრის 

ჩრდილოეთით დოღლაურის, ტირიფონის და მუხრანის ვრცელი ველებია, რომლებსაც 

სერავს მდინარეები: აღმოსავლეთის ფრონე, ლიახვი, ლეხურა, ქსანი და არაგვი. შიდა 

ქართლს, ცენტრალური ადგილმდებარეობის გამო, განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს 

საქართველოს ისტორიაში. შიდა ქართლის ტერიტორიაზე ხდებოდა ჯერ აღმოსავლეთ 

საქართველოს უძველესი სახელმწიფოს ჩამოყალიბება, ხოლო შუა საუკუნეებში მის 

ირგვლივ მიმდინარეობდა საქართველოს ერთიან სახელმწიფოდ ჩამოყალიბების 

პროცესი. 

 ეთნიკურ-გეოგრაფიულად ელინისტური ხანიდან მოყოლებული ქართლი ორ 

ნაწილად იყოფოდა: ზენა სოფელი და ქვენა სოფელი. სავარაუდოდ ამ ერთეულთა 

შორის მიჯნა მტკვარზე გადიოდა. მოგვიანებით, ისტორიული ქართლი გეოგრაფიული 

მდებარეობისა და უმთავრესი მდინარის მტკვრის დინების მიხედვით სამ ნაწილად იყო 

გაყოფილი: 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%A2%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%98
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1. ზემო ქართლი - მხარე მტკვრის ზემო დინებაზე. მასში შედიოდა ტაო, 

კლარჯეთი, კოლა, არტაანი, შავშეთი, სამცხე, ჯავახეთი, თორი. ტერმინი 

შეესაბამება გვიანდელი ხანის “მესხეთს”. 

2. შიდა ქართლი - მხარე მტკვრის შუა დინებაზე, ცენტრით ქალაქ გორში. 

მხარის ჩრდილოეთ ნაწილში საბჭოთა ხელისუფლების წლებში შეიქმნა ე.წ. 

სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი. 

3. ქვემო ქართლი - მხარე მტკვრის ქვემო დინებაზე, ცენტრით ქალაქ რუსთავში. 

იგი მოიცავს ისტორიულ მხარეებს: სკვირეთი, თრიალეთი, სომხითი, 

საბარათიანო, დბანისხევი და სხვა. 

 2.2 ისტორიული განვითარება. შიდა ქართლზე უძველესი დროიდან 

გადიოდა მნიშვნელოვანი გზები. ჩრდილოეთიდან მოემართებოდა დარიალის, ანუ 

არაგვის გზა, რომელიც გადიოდა მცხეთაზე. ანტიკურ ხანაში ინდოეთისა და დასავლეთ 

ევროპის დამაკავშირებელი სავაჭრო-სატრანზიტო ე.წ. „აბრეშუმის გზის“ ერთი 

მონაკვეთი გადიოდა ამიერკავკასიაზე, კერძოდ, შიდა ქართლზე. ეს გზა მტკვრის ორივე 

სანაპიროს მიუყვებოდა. შიდა ქართლში მოსახლეობა უძველესი დროიდან სახლობდა. 

იქიდან მოყოლებული, მოსახლეობის კვალი ამ ტერიტორიაზე უწყვეტად ჩანს. ქართლის 

ტერიტორიაზე მნიშვნელოვანი გზების არსებობა ზოგჯერ დადებით და ზოგჯერ 

უარყოფით როლს ასრულებდა მხარის განვითარებაში. ერთი მხრივ, თუკი ცენტრალური 

გზები ხელს უწყობდა დასახლებული პუნქტების ზრდას, ვაჭრობის განვითარებას და 

ამასთან, მშენებლობის წარმოებას და სხვა. მეორე მხრივ, აღნიშნული გზების 

უარყოფითი როლი გამოიხატებოდა იმაში, რომ მათი საშუალებით შემოდიოდა მტერი. 

შიდა ქართლში განვითარებული იყო მიწათმოქმედება, მემინდვრეობა და მებაღეობა-

მევენახეობა, რაც განსაზღვრავდა მის ეკონომიკურ სიძლიერეს. მაღალ დონეზე იდგა 

მეხილეობა, ზეთის გამოხდა, მეაბრეშუმეობა, ბრინჯაოსა და რკინის მეტალურგია, 

მესაქონლეობა.  

 შიდა ქართლში უძველესი დროიდან სხვადასხვა ადმინისტრაციული 

ერთეულები შედიოდნენ, რომლებიც საქართველოს ცხოვრებაში ყოველთვის 

განსაკუთრებულ როლს ასრულებდნენ. ძვ.წ. IV-III საუკუნეთა მიჯნაზე წარმოიშვა 

იბერიის (ქართლის) ერთიანი სამეფო, რომლის ცენტრი იყო მცხეთა. ამ სამეფოს 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D_%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9D
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90_%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%97_%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%A5%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D_%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%93%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98&action=edit&redlink=1
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სათავეში ედგა მცხეთელი მამასახლისის ძმისწული ფარნავაზი. შიდა ქართლი ამ 

სამეფოს ერთი ადმინისტრაციული ერთეული იყო და მას სპასპეტი განაგებდა. X 

საუკუნეში იგი გაერთიანებული ქართული სახელმწიფო ცენტრი გახდა. XV-XVIII 

საუკუნეებში აქ ჩამოყალიბდა ქართლის სამეფო. 

ვრცელი დაბლობები და საზაფხულო და საზამთრო საძოვრები ქმნიდნენ 

ინტენსიური მიწათმოქმედების და მესაქონლეობის განვითარების შესაძლებლობას. აქ 

გადიოდა მნიშვნელოვანი სავაჭრო-სატრანზიტო გზები, როგორც ჩრდილოეთიდან 

სამხრეთისაკენ (ე.წ. არაგვის გზა), ისე აღმოსავლეთიდან დასავლეთისაკენ. ამან ხელი 

შეუწყო გზის გასწვრივ ქალაქების ჩამოყალიბებას: მცხეთა, მუხრანი, გორი, ურბნისი და 

სხვა. შიდა ქართლის ბუნებრივმა პირობებმა და მისმა გეოგრაფიულმა მდებარეობამ 

განსაზღვრეს ის როლი, რომელიც ამ რეგიონმა შეასრულა ქართული 

სახელმწიფოებრიობის ისტორიაში. ადრინდელ და შუა ფეოდალურ ხანაში შიდა 

ქართლის ტერიტორია ქართლის საერისთავოში შედიოდა. მონღოლთა შემოსევების 

შემდეგ მას გამოეყო ქსნის საერისთავო (XIII ს.), შემდეგ კი სხვა დიდი და მცირე 

ერთეულები: არაგვის საერისთავო (XIV ს.), საციციანო (XIV ს.), საამილახვრო (XV ს.), 

საჯავახო (XV ს.), სამაჩაბლო (XV ს.), სამუხრანბატონო (XVI ს.). XVI საუკუნიდან 

ქართლის სამეფო დაიყო ოთხ სამხედრო-ადმინისტრაციულ ერთეულად - სადროშოდ, 

რომელთაგან სამი ჩამოყალიბდა შიდა ქართლის ტერიტორიაზე. საქართველოს 

რუსეთთან შეერთების ეს მიწები თბილისის გუბერნიის გორისა და დუშეთის მაზრებში 

შედიოდა. თანამედროვე ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფით ისტორიული 

შიდა ქართლის ტერიტორიის დიდი ნაწილი შიდა ქართლის მხარეში შედის, მცირე 

ნაწილი - მცხეთა-მთიანეთის (მცხეთა, ახალგორი) და სამცხე-ჯავახეთის მხარეებში 

(ბორჯომი). ამჟამად შიდა ქართლის ჩრდილოეთი ნაწილი ე.წ. “სამხრეთ ოსეთის 

რესპუბლიკის” სეპარატისტული რეჟიმის მიერ კონტროლირებად ანკლავს წარმოადგენს. 

შიდა ქართლის ტერიტორიაზე საუკუნეების მანძილზე მიგრაციული პროცესის 

შედეგად იცვლებოდა მოსახლეობის რაოდენობა ეროვნული სტრუქტურა. მიხედავად 

იმისა, რომ XVIII საუკუნის ბოლომდე აბორიგენი მოსახლეობა გაცილებთ ჭარბობდა 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%91%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9D
http://ka.wikipedia.org/wiki/XIII_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9D
http://ka.wikipedia.org/wiki/XIV_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/wiki/XIV_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D
http://ka.wikipedia.org/wiki/XV_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9D
http://ka.wikipedia.org/wiki/XV_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/wiki/XV_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9D&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/wiki/XVI_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/wiki/XVI_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90_%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%94-%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%97_%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%97_%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90&action=edit&redlink=1
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არაქართველ მოსახლეობას, შემდეგში თანაფარდობა თანდათან დაირღვა და ამჟამად, 

ქართველთა რაოდენობა 72%-ია. XVIII საუკუნიდან შიდა ქართლში იმატა ოსთა 

რაოდენობამ. სხვა ეროვნებათა წამომაგდენლებიდან შიდა ქართლში დამკვიდრდნენ 

რუსები, სომხები, აზერბაიჯანლები, ებრაელები და სხვა. ისინი უმთავრესად 

კომპაქტურად დასახლდნენ და გაემიჯნენ  ქართველ მოსახლეობას. მიუხედავად ამისა, 

ყველა რაიონში ქართველები ჭარბობენ. 

2.3 ტოპონიმია. შიდა ქართლის ტერიტორიაზე , ქვემო ქართლისაგან 

განსხვავებით, სხვა ეროვნებების ხალხთა დასახლება ერთი მიგრაციული ტალღის 

შედეგად არ მომხდარა; ამიტომ, არაქართული ტოპონიმები ნაკლებად არის 

გავრცელებული. მოსული მოსახლეობა გარემოცული იყო ქართული მოსახლეობით და 

ძირითადად ითვისებდა ადგილობრივ ტოპონიმებს. თუმცა, ოსურ მოსახლეობაში ზოგი 

ქართული ტოპონიმი ოსური ლექსიკის მიხედვით გამოითქმებოდა, ხოლო ნაწილს 

თავიაანთ ენაზეც გარდაქმნიდნენ. მიუხედავად ამისა, შიდა ქართლის ტოპონიმები 

ნაკლებად არის გარდაქმნილი და უმთავრესად თვით არაქართული დასახლების 

ადგილებშიც (წინუბანი, მონასტერი, ნადარბაზევი, მამულაანი ციხის სოფელი და სხვა.) 

ქართული წარმოშობისაა. 

ამრიგად შიდა ქართლის ტერიტორიაზე უძველესი დროიდან, ძირითადად 

ქართული ტომები სახლობდნენ და ტოპონიმებიც ქართული იყო. გეოგრაფიული 

სახელწოდებების ნაწილობრივი ცვლილებები ბოლო საუკუნეებში მოხდა, და ისიც, 

მხოლოდ უკიდურეს ჩრდლიოეთ ნაწილში. შიდა ქართლის დანარჩენ ნაწილში  

დომინანტობს ქართულენოვანი წარმოშობის ტოპონიმები, სადაც აგებულობის 

მიხედვით გავრცელებულია ყველა სახის სახელები. 

2.4 გეოლოგიური აგებულება და ტექტონიკა. ტექტონიკური 

დარაიონების მიხედვით შიდა ქართლი სამი მსხვილი ტექტონიკური ერთეულის 

ფარგლებშია მოქცეული. რეგიონის ჩრდილოეთი ნაწილი ემთხვევა კავკასიონის 

სამხრეთ ფერდობის ნაოჭა სისტემის მესტია-თიანეთის ზონას, შუა ნაწილი 

საქართველოს ბელტის აღმოსავლური დაძირვის ზონაშია მოქცეული, ხოლო შიდა 
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ქართლის სამხრეული ნაწილი აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა სისტემის ჩრდილო ფერდობზეა 

წარმოდგენილი. პირევლ მათგანში დანაოჭება საკმაოდ ინტენსიურია და ამის გამო, 

ნაოჭები მეტ-ნაკლებად შეკუმშული ხასიათისაა. ამასთან ასიმეტრული ფორმის ნაოჭები 

სამხრეთ მიმართუელბითაა გადმოხრილი და შეცოცებით არიან გართულებულნი. აქვე 

ჭარბობს გამწე და ხაზოვანი ნაოჭები. 

მეორე ტექტონიკური ერთეული ერთ-ერთი უძველესი წარმონაქმნია და 

დაძირვის ტენდენციით ხასიათდება. შიდა ქართლის უკიდურესი სამხრული 

პერიფერიის ფუნდამენტის ფორმირება ჯერ კიდევ ქვედა ცარცეულშია დაწყებული, 

რომელიც ნეოგენამდე გრძელდება. მისი მარაოსებური ნაოჭები ჩრდილოეთითაა 

გადახრილი, გართულებულია რღვევებითა და ვულკანური პროცესებით. 

შიდა ქართლის მთიანი ზოლის უძველესი ქანები წარმოდგენილია იურიული 

თიხაფიქლებით. რეგიონის ვაკე არეალი აგებულია ცარცული დანალექი ქანებითა და 

პორფირიტული სერიის ვულკანოგენებით. შიდა ქართლის სამხრული ნაწილი 

აგებულია ცარცული ვულკანოგენურ-დანალექი წყებებით, პალეოგენური ფლიშური 

არგილიტებით, მერგელებით, ქვიშაქანებით, თიხოვან-ქვიშნარი ფაციესებით, 

ნეოგენური და მეოთხეური წარმონაქმნებით. ეს უკანასკნელი წარმოდგენილია მდინარე 

მტკვრის და მისი შენაკადების ალუვიური ნალექებით, რომელიც გავრცელებულია შიდა 

ქართლისა ვაკის დიდ ნაწილში. 

2.5  სასარგებლო წიაღისეული. შიდა ქართლში ცნობილია ლითონური და 

არალითონური ნედლეულის, სამშენებლო მასალებისა და მინერლური წყლების დიდი 

მარაგი. ამ მხრივ, აღსანიშნავია რკინის მადანის, ტალკის, დოლომიტისა და ფლუსური 

კირქვების, ცეოლითების, ბეტონიტური თიხების საბადოები. ცნობილია აგრეთვე,  

მოსაპირკეთებელი და სამშენებლო ქვების - ალბიტოფირების, კირქვების, ანდეზიტების, 

მარმარილოს, ბაზალტის, საცემენტე კირქვების, სააგურე თიხის, ინერტული ქვიშებისა 

და ქვარგავლის კარიერები. აღსანიშნავია, აგრეთვე შიდა ქართლის მინერალური წყლის 

რესურსის სიმდიდრე და მრავალფეროვნება. 
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2.6 რელიეფი. შიდა ქართლის რელიეფის ზოგადი სურათი ფორმირებულია 

რეგიონის შუა ნაწილში წარმოდგენილი ვრცელი, შიდა ქართლის ვაკითა და მისი 

მთაგორიანი განაპირა კიდეებით, რომელთაგან ერთ-ერთი ცენტრალური კავკასიონის 

სამხრული ფერდობის უკიდურესი აღმოსავლური პერიფერიაა, ხოლო მეორე - 

თრიალეთის ქედის ჩრდილო კალთები და განშტოებებია. შიდა ქართლის ძირითად 

ოროგრაფიულ ერთეულებს წარმოადგენენ: კავკასიონის ქედის მცირე მონაკვეთი, 

გერმუხის, ხარულის, ალევის ქედები, შიდა ქართლის ვაკე, მარავლი სერი და ქვაბული. 

კავკასიონის ქედს აქ ზომიერი სიმაღლე აქვს. შიდა ქართლის ვრც ერთი მწვერვალი 4000 

მ.-ს ვერ აღწევს, ხოლო უღელტეხილები 2100-3200 მ-ის ფარგლებშია. მ. ზეკარიდან (3833 

მ.) აღმოსავლეთით შემდეგი მწვერვალებია ჩამწკრივებული: ბახვანდაგი (3012 მ.), 

კურუთა (3200 მ,), ვაციკფარსი (3565 მ.), ზილგახოხი (3853 მ.), ყადლასანი (3815 მ.), 

ლაღზწითი (3877 მ.). მათ შორის კი დაბალი უღელტეხილებია გაფორმებული: ზეკარა 

(3184 მ.), ბახვანდაგი (2917 მ.), კუთხი (2686 მ.), როკი (2995 მ.), სბა (2910 მ.), ურსთუალი 

(3226 მ.). აღსანიშნავია, რომ კავკასიონის სამხრული ფერდობი ნაოჭა სისტემის 

ტექტონიკურ ღერძამდე ვერ აღწევს. ამ პარადოქსის მიზეზია მდ. არდონის ძლიერი 

ეროზიული მოქმედების გამო მთავარი წყალგამყოფის რამდენადმე სამხრეთისაკენ 

გადმოადგილება. ამ გარემოებით აიხსნება ქედის შედარებით ნაკლები ჰიფსომეტრიული 

განვითარება და თანამედროვე მყინვარების უქონლობა, თუმცა, მეოთხეული ვულკნური 

გამოვლინების სიუხვითაც ფრიად განსხვავებული მონაკვეთია. 

მდ. დიდი ლიახვის მარცხენა მხარეზე აღმართულია კავკასიონის ქედის თითქმის 

პარალელური, საკმაოდ მაღალი და ვრცელი გერმუხის ქედი. მეოთხეულში ქედის 

მწვერვალებიდან ჩამოწოლილ მყინვარებს მოზრდილი ტროგები აქვთ 

გამომუშავებული. ქედი, მდ. მდ. დიდი და პატარა ლიახვის ხეობებს გამოყოფს 

ერთმანეთისაგან. გერმუხის ქედის განშტოებებიდან აღსანიშნავია დარენისა და 

გუდიდის ქედები.მათ შორის პირველი მერიდიანული მიმართულებისაა, ხოლო მეორე - 

გამოეყოფა გერმუხის ქედს, ჯერ მიმართულია სამხრეთით, შემდეგ კი დასავლეთით და 

მდ. დიდი ლიახვის მარცხენა სანაპიროზე ჯავასთან მთავრდება. 
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თრიალეთის ქედის ჩრდილო ფერდობზე ყელეთის, საცხენეთის, წერეთისა და 

ქსილისის ქედებია. ფერდობებზე შეინიშნება დამრეცი ზედაპირები, რომლებიც ძველი 

მდინარეული ხეობები უნდა იყოს მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე, თრიალეთის 

ქედის ფერდობზე, ქარელის მიდამოებში წარმოდგენილია პირველი და მეორე ტერასები. 

უფრო მაღალი ტერასები კი გავრცელებულია, გორი-მცხეთის მონაკვეთის შიდა 

ქართლის სერებზე. პირველი ტერასა მდებარეობს 2-5 მ-ს სიმაღლეზე, მეორე 25-35 მ-ზე, 

მესამე 100 მ-ზე, მეოთხე 140-160 მ-ზე და მეხუთე 370-420 მ-ის სიმაღლეზე. 

რეგიონის უკიდურესი აღმოსავლურ ნაწილში წარმოდგენილია თრიალეთის 

ქედის ჩრდილო-აღმოსავლური პერიფერია, რომლის ნაოჭა სტრუქტურები 

თანდათანობით მარტივდება. 

შიდა ქართლის ვაკე - ამიერკავკასიის მთათაშორისი ბარის შუა ნაწილი. 

შემოსაზღვრულია კავკასიონის, ლიხის, თრიალეთისა და ქართლის ქედებით. მოიცავს 

ტირიფონ-მუხრანის ვაკესა (ჩრდილოეთით) და შუა მტკვრის ხეობას (სამხრეთით), 

რომლებიც ერთმანეთისაგან გამოყოფილია კვერნაქის ქედით . ტირიფონ-მუხრანის ვაკეს 

უკავია ნეოგენური წყებების სინკლინი და წარმოქმნილია კავკასიონის მდინარეთა 

აკუმულაციური მოქმედებით. აბსოლუტური სიმაღლე 500-800 მეტრი. მისი დასავლეთი 

ნაწილი ტირიფონის ვაკეა, აღმოსავლეთი - საამილახვროსა და მუხრან-საგურამოს 

ვაკეები. მტკვრის ხეობა გამომუშავებულია კვერნაქისა და თრიალეთის ქედებს შორის, 

დატერასებულია. ხეობის ფსკერის აბსოლუტური სიმაღლეა 500-700 მეტრი. ვაკეზე 

ძირითადად გავრცელებულია მდელოს ალუვიური კარბონატული, ტყის ყავისფერი და 

შავმიწისებრი ნიადაგები, რომელზედაც განვითარებულია სტეპური და ტყესტეპური 

მცენარეულობა. მთავარ მდინარეთა გაყოლებით ჭალის ტყის ფრაგმენტებია. 

გაბატონებულია კულტურული  ლანდშაფტები. 

2.6 ჰავა. შიდა ქართლის ჰავა არის მშრალი სუბტროპიკული, რომელიც 

ხასიათდება ცხელი ზაფხულითა და ცივი ზამთრით. წელიწადში ნალექების ორი 

მინიმუმია. 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%A2%E1%83%98
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შიდა ქართლის ვაკეზე (ზ.დ. 600-700 მ. სიმაღლემდე) მდ. მტკვრის ხეობის 

გასწვრივ იანვრის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა 1,2-1,7°-ია, ივლისის თვისა კი 22,5°-ს 

აღემატება. ატმოსფერული ნალექების წლიური რაოდენობა შედარებით მცირეა - 600 მმ, 

ხოლო მისი მაქსიმუმი (70-100 მმ) მაისი თვეში მოდის, მინიმუმი კი იანვარში (15-20 მმ) 

თოვლის საბურველი არამდგრადია. 

შიდა ქართლის მაღალმთიანეთის (ზ.დ. 1900-2600 მ.) ჰავა ზომიერად ნოტიოა, 

ზამთარი ცივია და მოკლე, ზაფხული კი გრილი. იანვრის საშუალო ტემპერატურა - 6-8°-

ია, ივლისისა კი 10-16°-ის ფარგლებშია.ტემპერატურის აბსოლუტური მინიმუმი 

შეიძლება ზოგჯერ - 30°-მდე დაეცეს. ატმოსფერული ნალექების წლიური ჯამი, 1000-

1100 მმ-ის ფარგლებშია, შეფარდებითი სინოტივე 55-60%-ია. მდგრადი თოვლის 

საბურველის ხანგრძლივობა 4-5 თვე გრძელდება. სავეგეტაციო პერიოდის  აქტიურ 

ტემპერატურათა ჯამი საკმაოდ მაღალია და 3000-3500°-ს აღწევს. 

2.7 ჰიდროგრაფია. შიდა ქართლის ძირითად ჰიდროგრაფიულ არტერიას მდ. 

მტკვარი და მისი შენაკადები - ფრონე, ლიახვი, ლეხურა, ქსანი და არაგვი წარმოადგენენ, 

მარჯვენა შნეაკადებია - ძამა, ტანა, თეძამი, კავთურა, ნიჩბისი. ისინი წვიმის, თოვლისა 

და მიწისქვეშა წყლებით საზრდოობენ და ხასიათდებიან ზომიერი მდინარეული 

ჩამონადენით (30-40ლ/წ). მდინარეთა ნაწილი გამოყენებულია როგორც სარწყავად ისე 

ენერგეტიკული თვალსაზრისით. 

შიდა ქართლის ტბებიდან აღსანიშნავია ყელის ვულკანურ ზეგანზე მდებარე, 

მყინვარული წარმოშობის ყელის ტბა (ზ.დ. 2914 მ.), კარსტული გენეზისის ერწოს ტბა 

(ზ.დ. 1710მ.), მდ. ძამას ხეობაში მდებარეობს მეწყრული წარმოშობის ბატეთის ტბა, ქ. 

დუშეთის სამხრეთით ბაზალეთის ტბაა, რომლის მაქსიმალური სიღრმე 7 მ-ია, 

ზედაპირის ფართობი 2 კმ²-ს აღემატება, კვერნაქის ქედის ჩრდილო კალთაზე (ზ.დ. 856 

მ-ზე) მცირე სიღრმის (1,5 მ.) ნადარბაზევის ტბა მდებარეობს - 1,2 კმ² ზედაპირის 

ფართობით. 
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დაბა ჟინვალთან აგებულია ერთ-ერთი მნიშველოვანი ჰიდროკომპლექსი - 

ჟინვალის წყალსაცავი, რომლის წყალი ნაწილობრივ ხმარდება თბილისისა და 

რყუსთავის წყალმომარაგებას და თბილისის წყალსაცავის შევსებას. 

შიდა ქართლი მდიდარია სამკურნალო-მინერალური წყლებით. ამ მხრივ 

გამორჩეულია მდ. დიდი ლიახვის აუზისა და საგურამო-მუხრანის ვაკის მაღალწნევიანი 

არტეზიული ჭები. 

2.7 ნიადაგები. ტირიფონი-მუხრანის ვაკეზე და დიდი მდინარეების გასწვრივ 

წარმოდგენილია ალუვიური ნიადაგები. გორაკ-ბორცვიან ზოლში, კვერნაქი-სხალტბის. 

თელეთის, საწკეპელა-მუხათგვერდის სერებზე, ბაზალეთის პლატოზე გავრცელებულია 

ყავისფერი ნიადაგები. მთისწინეთში - ქალაქების გორისა და კასპის სამხრეთით 

მდ.ქსნის ქვემო წელში, შედარებით მცირე ნაწილი უჭირავს ნეშომპალა-კარბონატულ 

ნიადაგებს. აღნიშნული ნიადაგები მაღალი ნაყოფიერებით გამოირჩევა და ინტენსიური 

მიწათმოქმედების ობიექტს წარმოადგენენ. 

მთა-ტყის სარტყელში - ლიხის, თრიალეთის, დვალეთის, ხარულის, ლომის-

ალევის ქედების კალთებზე ყავისფერი ნიადაგები გადადის ტყის ყომრალ ნიადაგებში. 

მთა-ტყის სარტყელში, მდ. ლიახვსა და მდ. არაგვს შორის კირქვების გამოსავლების გამო, 

ფართო ზოლად წარმოდგენილია ნეშომპალა-კარბონატული ნიადაგები. 

2.8 მცენარეულობა. შიდა ქართლის მცენარეული საფარი მრავალფეროვნებით 

გამოირჩევა.ვაკეზე ძირითადად სახეშეცვლილი კულტურული მცენარეულობაა 

წარმოდგენილი, რომელთა შორის ველის მაღალბალახოვნებისა და ბუჩქნარის 

ბუნებრივი სახესხვაობები შეინიშნება. მდინარეთა გასწვრივ ტყის ფრაგმენტებია 

თრიალეთის ქედის ჩრდილო ფერდობებზე, მცენარეთა საკმაოდ კარგად გამოხატული 

სიმაღლითი ზონები გამოიყოფა; შემორჩენილი.მთისწინეთის და მთის კალთების ქვემო 

ნაწილში მუხნარ-ჯაგრცხილნარი და ჯაგეკლიანებია გავრცელებული, რომელსაც 

მუხნარ-რცხილნარი და წიფლიანი ენაცვლება. კიდევ უფრო მაღლა წიწვნარი გვხვდება, 

რომელთა შორის, ძირითადად, ფიჭვნარი და ნაძვნარ-სოჭნარია გავრცელებული. ტყეებს, 

ძირითადად ნიადაგდაცვითი და წყალშენახვითი ფუნქცია აკისრიათ. შიდა ქართლის 
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მაღალი ქედების თხემურ ნაწილში, გავრცელებულია მთის სუბალპური და ალპური 

მდელოები. 

2.8 ცხოველთა სამყარო. საკმაოდ მრავაფეროვანია შიდა ქართლის ცხოველთა 

სამყარო. მთის ზედა სარტყელებში ბინადრობს ჯიხვი, არჩვი, კავკასიური შურთხი, 

ალპური ტოროლა; ასევე ორბი და ბატკანძერა, იშვიათად - მთის არწივი. ტყეში 

ბინადრობს გარეული ღორი, შველი, წავი, ტყისა და თეთრყელა კვერნა, ტყის კატა, 

ფოცხვერი, მურა დათვი, მგელი. ასევე ბევრია ციყვი და ღნავი. აკლიმატიზებულია 

ენოტისებრი ძაღლი. ტყის ზონაში ფრინველებიდან დამახასიათებელია კავკასიური 

როჭო, ჩხიკვი, ოფოფი, კოდალა, შოშია, შაშვი, ჩხართვი, ქორი, მიმინო, შევარდენი და 

სხვა. ამფიბიებიდან - ტბის ბაყაყი, გომბეშო, ვასაკა, ტრიტონი და სხვა. მდინარეებში 

საკმაოდაა კალმახი, მურწა, წვერა და ასევე ობობასნაირი მოლუსკები და ჭიები. 

2.9 ძირითადი ლანდშაფტები. ჭალა ტუგაის მცენარეულობით ალუვიურ 

ნიადაგებზე მშრალი სუბტროპიკების მხარეთა ლანდშაფტი ჯაგეკლიანი სტეპის 

მცენარეულობით, ალუვიურ და მდელოს ყავისფერ ნიადაგებზე; ბორცვიან-სერებიანი 

მშრალი სუბტროპიკული ბუჩქნარ-მეჩხერტყიანი ლანდშაფტი, ტყის ყავისფერ 

ნიადაგებზე; დაბალი მთები მუხნარ-რცხილნარით და წიფლნარ მუქწიწვიანი ტყით, 

ტყის ყავისფერ და ყომრალ ნიადაგებზე; საშუალო მთები წიფლის ტყეებით ტყის 

ყომრალ და გაეწრებულ ნიადაგებზე; სუბალპები ბუჩქნარ-მდელოიანი მცენარეულობით 

მთა-მდელოს ნიადაგებზე. 

2.9 მოსახლეობა. შიდა ქართლის მოსახლეობა ბოლო მონაცემებით 

დაახლოებით 464 ათას კაცს შეადგენს, აქედან დაახლოებით 51% ქალაქებსა და დაბებში 

ცხოვრობს. რეგიონის მოსახლეობს საშუალო სიმჭიდროვე 61 კაცია კმ²-ზე. მოსახლეობის 

ძირითადი ნაწილი (90%) ვაკე, გორაკ-ბორცვიან და წინამთების ზოლშია 

განსახლებული. იგი მოიცავს მდინარეების მტკვრის, ლიახვისა და ქსნის ხეობებს. ამ 

არეალის ფართობი დაახლოებით 3,5 ათასი კმ²-ია. სწორედ, აქაა განლაგებული შიდა 

ქართლის მთავარი ქალქები - რაიონული ცენტრები და მჭიდროდ დასახლებული 
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სოფლები. ამ ზოლში მოსახლეობის მიჭიდროვე საკმაოდ მაღალია (130 კაცი კმ²-ზე) და 

ქვეყნის მოსახლეობის საშუალო სიმჭიდროვეს 1,7-ჯერ აღემატება. 

რეგიონი ყოველთვის გამოირჩეოდა აგრარული წარმოების განვითარებით. 

ამიტომ, აქაური მოსახლეობსი უმეტესი ნაწილი ცხოვრობს სასოფლო დასახლებებში, 

რომლებიც ძირითადად მებაღე-მემინდვრეობის ტიპის სოფლებს წარმოადგენენ. შიდა 

ქართლის სამხრეთი ნაწილი საქართველოს ძირითადი საავტომობილო და 

სარკინიგზო მაგისტრალის გასწვრივ არის განლაგებული და მნიშვნელოვანი 

სამრეწველო პოტენციალი აქვს (გორი, კასპი, აგარა). გორის რაიონი მეხილეობის 

ცენტრია. 

2.9  ქ ა ლ ა ქ ე ბ ი. 

გორი - რესპუბლიკური დაქვემდებარების ქალაქი 1950 წლიდან საქართველოში, 

შიდა ქართლის მხარისა და გორის რაიონის ადმინისტრაციული ცენტრი. მდებარეობს 

მტკვრისა და დიდი ლიახვის შესართავთან, ზღვის დონიდან 588 მ სიმაღლეზე, 

თბილისიდან 76 კმ (რკინიგზით). გორში ზომიერად თბილიდან ზომიერად ნოტიოზე 

გარდამავალი ჰავაა, იცის ცხელი ზაფხული. საშუალო წლიური ტემპერატურა 10,9 °C, 

იანვარი −1,2 °C, აგვისტო 22,5 °C. ნალექები 585 მმ. წელიწადში; მაქსიმალური მოდის 

მაისში (76 მმ.), მინიმალური — აგვისტოსა (34 მმ.) და იანვარში (30 მმ.). 49,5 ათასი 

მაცხოვრებელი (2002). გორი ერთ-ერთი უძველესი ქალაქია საქართველოში. 

ოფიციალურად ქალაქად გამოცხადდა 1801 წელს. სახელწოდება წარმოდგება ქალაქში 

აღმართული კლდოვანი გორაკისაგან, რომელზეც გაშენებულია ძველი ციხესიმაგრე. 

მატიანეებში გორი VII საუკუნიდან იხსენიება, თუმცა ზოგიერთი ისტორიული წყარო 

ქალაქის დაარსებას დავით აღმაშენებელს მიაწერს (XII ს. დასაწყისი). არქეოლოგიური 

მასალები მოწმობს, რომ ძველი და ახალი წელთაღრიცხვის მიჯნაზე უნდა არსებულიყო 

ქალაქური ტიპის დასახლება. გორის ტერიტორიაზე უძველესი არქეოლოგიური ძეგლია 

ადრინდელი ბრინჯაოს ხანის ნამოსახლარი, მტკვრის ნაპირას. ნაპოვნი კერამიკა 

ტიპობრივია ძვ. წ. III ათასწლეულში მტკვარ-არაქსის კულტურისათვის. 1946 წელს 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90_%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%A2%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98_%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/1801
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97_%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%A2%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90
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გორის ციხის ჩრდილოეთ მხარეზე მეწყერმა გააშიშვლა ანტიკური ხანის კულტურული 

ფენა. აღმოჩნდა ალიზის კედელი, თხელკეციანი ქვევრები, წითლად შეღებილი 

ბრტყელი და ღარისებრი კრამირი, შავპრიალა და წითლად გამომწვარი თიხის ჭურჭლის 

ნატეხები. ფენები ძვ. წ. I ათასწლეულის მიწურულითა და ახ. წ. დასაწყისი საუკუნეებით 

თარიღდება. ამავე ხანის სამრხები აღმოჩნდა ციხის აღმოსავლეთით. სამარხებში 

ნაპოვნია თიხის ჭურჭელი, მონეტები, მძივები, სამაჯურები და სხვა სამკაული. 

აღმოჩენილ არქეოლოგიურ ძეგლებს შორის საყურადღებოა აღმოსავლური იერის ქვის 

მრგვალი ქანდაკების თავი, რომელიც ანტიკური ხანისა უნდა იყოს. 

კასპი -  რაიონის ადმინისტრაციული ცენტრი და სამრეწველო ქალაქია. იგი 

ცნობილია საშენი მასალების წარმოებით. გაშენებულია მდინარე ლეხურის ნაპირებზე, 

იქ, სადაც მდინარე კვეთს კვერნაქის სერს და გამოდის ვაკეზე. რკინიგზის სადგური 

ზღვის დონიდან 560 მ, თბილისიდან 48 კმ. ქალაქად გამოცხადდა 1959 წელს. 

მოსახლეობა 15,2 ათასი (2002 წ.) რაიონში მოსახლეობის უმრავლესობას (82%) 

ქართველები შეადგენენ. 

ქარელი — ქალაქი საქართველოში, ქარელის რაიონის ადმინისტრაციული 

ცენტრი. მდებარეობს მდინარე მტკვარზე. ქალაქად გამოცხადდა 1981 წელს. მოსახლეობა 

7,2 ათასი (2002 წ.). ქარელში არის რკინიგზის სადგური, სამრეწველო საწარმოები, 

ჯანდაცვის, განათლებისა და კულტურის დაწესებულებები. 

ხაშური — ქალაქი საქართველოში, ხაშურის მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციული ცენტრი. სიდიდითა და სამრეწველო მნიშვნელობით შიდა 

ქართლის მეორე ქალაქია. 1872-1917 წლებში მას მიხაილოვო ერქვა, 1918-1931 — ხაშური, 

1931-1934 წლებში — სტალინისი. მდებარეობს შიდა ქართლის ვაკეზე, მდინარე 

სურამულას ნაპირზე, ზღვის დონიდან 700 მ. სიმაღლეზე. XIX საუკუნეში ფოთი-

თბილისის სარკინიგზო მაგისტრალის გაყვანის შემდეგ ხაშური თანდათან მსხვილი 

სატრანსპორტო კვანძი გახდა. აქედან სარკინიგზო და საავტომობილო მაგისტრალები 

მიემართება ბორჯომისა და ახალციხის მიმართულებით. ქალაქად გამოცხადდა 1921 

წელს. მოსახლეობა 28,5 ათასი (2006 წ.). აქ არის სარკინიგზო ტრანსპორტის, შუშის 

http://wapedia.mobi/ka/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
http://wapedia.mobi/ka/%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94
http://wapedia.mobi/ka/%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90
http://wapedia.mobi/ka/%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
http://wapedia.mobi/ka/%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94
http://wapedia.mobi/ka/1959
http://wapedia.mobi/ka/2002
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%A2%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/1981
http://ka.wikipedia.org/wiki/2002
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/1872
http://ka.wikipedia.org/wiki/1917
http://ka.wikipedia.org/wiki/1918
http://ka.wikipedia.org/wiki/1931
http://ka.wikipedia.org/wiki/1931
http://ka.wikipedia.org/wiki/1934
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90_%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/1921
http://ka.wikipedia.org/wiki/2006
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ტარის, კვების მრეწველობის საწარმოები, განათლებისა და კულტურის 

დაწესებულებები (სახალხო თეატრი, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი). შემორჩენილია 

XVIII საუკუნის კოშკი, იოანე ნათლისცემლისა და წმ. მარინეს ეკლესიები. ხაშურში არის 

ურბნისისა და რუისის ეპარქიის კათედრა და რეზიდენცია. 

მცხეთა - რაიონის დმინისტრაციული ცენტრი. მდებარეობს მდ. მტკვრისა და მდ. 

არაგვის შესართავთან.  ქალქში 9 000 მოსახლე ცხოვრობს. მცხეთა შიდა ქართლისა და 

მთლიანად საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი რელიგიური და ტურისტული ცენტრია. 

ქალაქი- მუზეუმი შესულია მსოფლიოს იმ ქალაქთა რიცხვში, რომელსაც იუნესკო იცავს. 

მცხეთას წილად ხვდა მე-4 საუკუნეში ქართლის (იბერიის) სამეფოს პოლიტიკური 

ცენტრის შესრულება ქალაქი ამ მისიას თითქმის  9 საუკუნე ასრულებდა.  

ცხინვალი — რესპუბლიკური დაქვემდებარების ქალაქი საქართველოში, ყოფილი 

სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქისა და ყოფილი ცხინვალის რაიონის 

ადმინისტრაციული ცენტრი. 1934-1961 წლებში ქალაქს სტალინირი ერქვა. მდებარეობს 

შიდა ქართლის ვაკეზე, დიდი ლიახვის ხეობაში, ზღვის დონიდან 870 მ სიმაღლეზე. 

მოსახლეობა 42 ათასი (1989 წ.). სახელი წარმოსდგება მცენარე რცხილადან, ძველი 

ქართულით ქრცხილა, აქედან-ქრცხინვალი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%98&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%91%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90_%E1%83%93%E1%83%90_%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%94%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A5%E1%83%98%E1%83%90
http://wapedia.mobi/ka/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D
http://wapedia.mobi/ka/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%97_%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%A5%E1%83%98
http://wapedia.mobi/ka/%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
http://wapedia.mobi/ka/1934
http://wapedia.mobi/ka/1961
http://wapedia.mobi/ka/%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90_%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94
http://wapedia.mobi/ka/%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98_%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%98
http://wapedia.mobi/ka/1989
http://wapedia.mobi/ka/%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%90
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3. ბუნების ძეგლები  
 

შიდა ქართლი ბუნების ძეგლებით ერთ-ერთი უმდიდრესი რეგიონია. უკიდურეს 

ჩრდილოეთის ფართოდაა გავრცელებული მყინვარის მიერ გადაადგილებული დიდი 

ლოდები. ყელის ვილკანური ზეგნის კიდიდან, ნასოფლარ ზემო ერმანთან, ზღვის 

დონიდან 2300 მ. სიმაღლეზე ჩამოტანილია მუქი, მოწითალო ფერის ეფუზიური 

ქანებისაგან შემდგარი ლოდი. 

თვით ყელის ზეგანი მნიშვნელოვანი ვულკანური მხარეა, სადაც ფართოდ არის 

გავრცელებული თანამედროვე პეერიგლაციალური რელიეფის ფორმების ერთ-ერთი 

უდიდესი არეალი კავკასიაში. მათ შორის აღსანიშნავია: პოლიგონები 

(მრავალკუთხედები), „დაყოფილი პოლიგონები“, გრიფონები, (შადრევნები), და სხვა. 

ყელის ზეგანზე მრავალი ტბაა, მათგან მნიშვნელოვანია ყელის ტბა, რომელიც ზღვის 

დონიდან 2914 მეტრზეა. 

შიდა ქართლში გვხვდება კლდის სვეტები მათ შორისაა, ბოდორნის (დუშეთი რ.) 

15 მეტრი სიმაღლის კონგლომერატებით აგებული სვეტი, რომეშიც ოროთახიანი 

გამოქვაბულია გამოკვეთილი. სვეტის გამოყენება ადრინდელი ქრისტიანობის ხანაში 

მესვეტის (განდეგილის) ცხოვრებასთან უნდა იყოს დაკავშირებული. სვეტის 

გასაფორმებლად გამოყენებულია ბუნებრივი შთენილი. თვით სვეტის მიდამოებში 

ბევრია ხელოვნური გამოქვაბული, რომლებიც ისტორიულ წყაროებში იხსენიება 

თემურლენგის შემოსევებთან დაკავშირებით. ამავე რაიონში, მდინარე არაგვის მარცხენა 

მხარეზე, სოფ. ჩინთან გამომუშავებულია მსგავსი, მაგრამ უფრო დაბალი სვეტი. 

მუხათგვერდთან, ნასოფლარ ჭერემთან,  არკოზულ ქვიშაქვებში წვიმისა და ქარის 

მოქმედების შედეგად წარმოჩენილია რელიეფის უცნაური ფორმები. ესენი 

ფსევდოკარსტის (ბუნებრივი კამარა, ქვაბისებური ჩაღრმავებები) სახელითაა ცნობილი. 

რელიეფის მსგავსი ფორმები გვხვდება აგრეთვე კვერნაქის სერზე (კასპის რ.). 

შიდა ქართლის ბუნების მნიშვნელოვანი ძეგლია ბუნებრივი საყინულე, ერთ-

ერთი მათგანი ქ. ცხინვალთან ახლოს, ცნობილია საბაწმინდის საყინულის სახელით, 

რომლეიც ამჟამად სამწუხაროდ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩა. აქ ძველი 
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დროიდანვე მოიპოვებდნენ ყინულს. ბუნებრივი საყინულეა აგრეთვე ატენის 

მიდამოებში. 

შიდა ქართლშია აგრეთვე განამარხებული ფლორისა და ფაუნის ნაშთები. 

ფლორის ნაშთებით გამოირჩევა ათრევას ხეობა (ტანას მარცხენა შენაკადი). ხოლო 

ფაუნის მნიშვნელოვანი ნაშთებია შემორჩენილი სოფ. არკნეთისა (ქარელის რ.) და 

ბაზალეთის მიდამოებში. მნიშვნელოვან გავრცელებას აღწევენ ტრავერტინები. ისინი 

ძირითადად გავრცელებულია ს. ბრიტათისა (ჯავის რ.) და აწრისხევის (ცხინვალის რ.) 

მიდამოებში. აღნიშნული ძეგლებიც ამჟამად ოკუპანტების მიერ კონტროლირებად 

ტერიტორიაზეა. 

ბუნების უნიკალურ ძეგლებს წარმოადგენენ აგრეთვე შიდა ქართლის ტბებიც, მათ 

შორისაა: ბაზალეთის, ბატეთის, ნადარბაზევისა და სხვა. ისინი აღსანიშნავია 

რეკრეაციული პოტენციალით. 
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4. ტურისტული პოტენციალი 

საქართველო ყოველთვის იზიდავდა ადამიანებს თავისი მრავალფეროვანი და 

შეუდარებელი ბუნებით, ისტორიულ-კულტურული ძეგლებით, დამახასიათებელი 

ტრადიციებით და ა.შ. მნიშვნელოვანია როგორ გამოიყურება ამ მხრივ შიდა ქართლის 

რეგიონი, კერძოდ ისტორიულ-კულტურული ძეგლებით და შესაძლებელია თუ არა 

ტურიზმის ფართო განვითარება. შიდა ქართლის რეგიონს ტურიზმის 

განვითარებისთვის უზარმაზარი შესაძლებლობები გააჩნია მოხერხებული 

გეოგრაფიული მდგომარეობა, შესანიშნავი დასასვენებელი ადგილები, ბუნება, მთის 

ცივი, ანკარა წყაროები, დიდი და პატარა მდინარეები, ბუნებრივი და ხელოვნური 

ტბები, თრიალეთისა და ლიხის ქედის უმშვენიერესი სანახები, აქ არსებული ისტორიისა 

და ბუნების ძეგლები ყოველთვის იპყრობდა მნახველთა ყურადღებას. შიდა ქართლის 

რეგიონი ერთ - ერთი ყველაზე მდიდარია ისტორიული ძეგლებით. ეს დიდი 

პოტენციალი დააინტერესებს კულტურული და პილიგრიმული ტურიზმის 

მოყვარულებს. მთებზე და ხეობებში განლაგებულია მრავალი ქვით ნაშენი 

ციხესიმაგრეები, კოშკები, ტაძრები, ძველი ნასოფლარები. აქ არსებული მოქმედი 

ეკლესია - მონასტრები ქრისტიანული ტრადიციებით მომლოცველთა ყურადღების 

ობიექტი გახდება.  სურამის ციხე - სიმაგრე, ქვიშხეთის ციხე, წრომის ტაძარი, ურბნისი 

სიონის ტაძარი, მეტეხის ღვთისმშობლის ტაძარი, ქვათახევი, სამთავისი, ერთაწმინდა, 

გორიჯვარი, ყინწვისის მონასტერი, წინარეხი, ბიეთის მონასტერი, წვერის წმ გიორგის 

ეკლესია, რკონი, ძამის ციხე და მრ. სხვ.  არქეოლოგიური ძეგლები მრავლად გვხვდება 

რეგიონის მასშტაბით. მარტო ქარელის რაიონში საქართევლოს ისტორიისთვის ისეთი 

მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური ძეგლებია, როგორებიცაა დედოფლის მინდორი და 

ნაცარგორა, ციხიაგორა კასპის რაიონში და სხვ.  რაც შეეხება ღვინის ტურიზმს, რეგიონში 

არაა ეს დარგი იმდენად განვითარებული, როგორც კახეთში, თუმცა აქაური 

პოტენციალი არაფრით ჩამოუვადრება კახეთისას. თუნდაც ის ფაქტი, რომ უძველესი 
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ღვინის კულტურის ნიშნები და ყურძნის წიპწები (მსოფლიოში უძველესი – ძვ. წ. 8000 წ.) 

სწორედ ქართლის ტერიტორიაზეა აღმოჩენილი. 

რეგიონს მარავალფეროვანი ტურისტულ-რეკრეაციული ფუნქციების შესრულება 

ძალუძს - აქ შესაძლებელია, როგორც სამკურნალო, ისე საოჯახო, სანადირო, სათევზაო, 

სპორტული, სამთო-სათხილაურო, შემეცნებითი, ხანმოკლე თუ გრძელვადიანი 

დასვენებების ორგანიზება. შიდა ქართლში 21 კურორტი ფუნქციონირებს, ანუ 

საქართველოში არსებული კურორტების მეხუთედი. მათგან უმეტესობას შეადგენენ 

კლიმატური კურორტები, შემდეგია შერეული ფუნქციის და ბოლოს - ბალნეოლოგიური 

ტიპის კურორტები. აღნიშნულის გარდა, რეგიონში აღრიცხულია 30-ზე მეტი 

საკურორტო ადგილი, რომელიც მომავალში შეიძლება კურორტებად გადაიქცნენ. მხარის 

განვითარების პერსპექტივა დიდად არის დამოკიდებული საქართველოს მთავრობასა 

და სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტულ რეჟიმს შორის პოლიტიკური მორიგების 

წინსვლაზე. როგორც მოგეხსენებათ 2008 წლის აგვისტოში მოხდა რუსეთ-საქართველოს 

ომი, რის შედეგადაც ფაქტიურად აღდგენილ იქნა ყოფილი სამხრეთ ოსეთის 

ავტონომიური ოლქის საზღვრები და რუსეთის ფედერაციის მხრიდან მოხდა სამხრეთ 

ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ აღიარება. ეს ფაქტი რაღა თქმა უნდა უარყოფით 

გავლენას ახდენს შიდა ქართლის ტურისტულ განვითარებაზე, რადგან შიდა ქართლის 

ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი დღეს ოკუპირებულია და კულტურული 

ძეგლების დიდი ნაწილი ოკუპანტთა მხარესაა, ნაწილი კი ომის შედეგან საკამოდ 

დაზიანებულია და დაუყოვნებლივ რესტავრაციას საჭიროებს. გარდა ამისა, კვლავ 

არსებობს საფრთხე საბრძოლო მოქმედებების განახლებისა, რაზეც რუსეთის 

ფედერაციის მხრიდან, სეპარატისტების გამუდმებითი მილიტარზაცია და სამხედრო 

წვრთნები მეტყველებს. შექმნილ პირობებში საკმაოდ რთული იქნება შიდა ქართლში 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და საერთაშორისო ტურიზმის 

აღორძინება, მაგრამ ჩემი აზრით კარგად გააზრებული სახელმწიფო პოლიტიკის 

შედეგად ეს ყველაფერი შესაძლებელია, რაც თავის მხრივ აქტიურ როლს შეასრულებს 

სეპარატისტებთან არსებული მძაფრი პრობლემების მოგვარებაში. 
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5. ისტორიულ-კულტურული ძეგლები 

შიდა ქართლის ტერიოტრიაზე ადამიანთა ცხოვრების ყველა ეპოქის კვალია 

დადასატურებული. სოფლების -  ძარის, თამარაშენის, წრუს, დამპალეთის, წირქოლის, 

ბოლის, ლმისყანის, მდინარეების კავთურასა და თეძამს შორის მოქცეულ ტერიტორიაზე 

და სხვათა სანახებში მიკვლეულია პალეულითური ძეგლები. შიდა ქართლის 

ტერიტორიაზე - რუსთავის, ბაზალეთის, წნელისის, ახალგორის და სხვა დასახლებული 

პუნქტების მიდამოებში - ნაპოვნია აგრეთვე ნეოლითის ხანის სადგომები და იარაღები. 

შიდა ქართლის რეგიონი მდიდარია კულტურული და არქიტექტორული 

ძეგლებით. მთებზე და ხეობებში განლაგებულია მრავალი ქვით ნაშენი ციხესიმაგრეები, 

კოშკები, ტაძრები, ძველი ნასოფლარები. აქ არსებული მოქმედი ეკლესია - მონასტრები 

ქრისტიანული ტრადიციებით მომლოცველთა ყურადღების ობიექტი გახდება. მხარის 

ტერიტორიაზე მდებარეობს არქიტექტურისა და კულტურის უმნიშვნელოვანესი 

ძეგლები, მათ შორის: აბისი, ატენის სიონი, ყინწვისის ეკლესია, გორი ჯვრის ეკლესია, 

არბოს ეკლესია, სამთავისის ეკლესია, უფლისციხე, რკონის მონასტერი, გორის ციხე, 

სურამის ციხე, წრომის ტაძარი, ქვათახევი, ძამის ციხე, ბიეთის მონასტერი, გორიჯვარი, 

ურბნისის სიონი, ერთაწმინდა. 

 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%AE%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AC%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98
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ქვათახევი, ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი. მდებარეობს ქართლში, კასპის 

რაიონის სოფ. კავთისხევიდან 7 კმ-ზე მდ. კავთურის სათავესთან. ქვათახევის 

სამონასტრო კომპლექსში შედის მთავარი ტაძარი, სატრაპეზო, კოშკი და სენაკები. 

თავდაპირველად დედათა მონასტერი იყო. ქვათახევის ტაძარი ხუროთმოძღვრული 

ფორმებითა და მორთულობით ახლოს დგას ბეთანიის ტაძართან. იგი XII-XIII 

საუკუნეების მიჯნით თარიღდება და მიეკუთვნება იმ ძეგლთა ჯგუფს, რომლებშიც 

საბოლოოს შემუშავდა ქართული გუმბათოვანი ეკლესიის კანონიკური ფორმები 

(დამოკლებული და კვადრატს მიახლოებულია გეგმა, გუმბათი საყრდენად 4 

თავისუფლად მდგარი ბოძის ნაცვლად დარჩენილია ბოძების ერთი წყვილი, მეორე - 

აღმოსავლეთით წყვილი კი საკურთხევლის კედლებთანაა შერწყმული; აღარ არის 

პატრონიკეები, შენობის კორპუსი რამდენადმე დადაბლებულია, გუმბათის ყელი კი 

წაგრძელებული). 

ქვათახევის ტაძარში შიგა სივრცე შექმნილი ჯვრის მკლავებითა და მათ 

გადაკვეთაზე აღმართული გუმბათით. სამხრეთიდან და დასავლეთიდან კარიბჭეებით 

გაფორმებული თითო შესასვლელია. ფასადები შემოსილია სუფთად გათლილი თეთრი 

ქვის კვადრატებით. ტაძარი უხვადაა შემკული მდიდრული ჩუქურთმებით. 

მორთულობა თავმოყრილია სარკმლის ირგვლივ, აღმოსავლეთ ფასადზე გამოსახულია 

კუთხით დაყენებული კვადრატები, დიდი ჯვარი. სარკმლები შემკულია 

მოჩუქურთმებული საპირეებით. ასევე უხვადაა მორთული ჩრდილოეთი, დასავლეთი 

და სამხრეთი ფასადებიც. გუმბათის ყელი დაგვირგვინებულია მდიდრული 

ჩუქურთმებით შემკული მაღალი ფრაზითა და ორმაგი კარნიზით, მოჩუქურთმებული 

სარკმლებით, რომლების ერთიანად მორთულ ზედაპირს ქმნის. სამრეკლო აშენებულია 

1872 წელს. ეკლესია ძლიერ დაზიანდა XIV საუკუნეში, თემურლენგის შემოსევათა 

დროს. 1854 ძეგლი კაპიტალურად შეაკეთებინა გიორგი XII-ის შვილიშვილმა იოანე 

თარხან-მოურავმა. 1854-1874 წლებში ქვათახევის არქიმანდრიტი იყო ტარასი ალექსი-

მეხსიშვილი. 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A7%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/1872
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%A5%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/1854
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%98_XII
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98,_%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98,_%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/wiki/1874
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A5%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98,_%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98,_%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98&action=edit&redlink=1
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ატენის სიონი. VII საუკუნის I ნახევრის ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი 

დგას, გორიდან 12 კმ-ზე, ატენის ხეობაში, მდ. ტანას მარცხენა ნაპირას, ფრიალო კლდის 

კიდეზე, საყრდენი კედლით გამაგრებულ ბაქანზე. ტაძარი ცენტრალურ-ჯვარ-

გუმბათოვანია (სიმაღლე 22 მ), ტეტრაკონქის ტიპის, ნაგებია მომწვანო-მონაცისფრო 

ქვიშაქვის თლილი კვადრებით, გამოყენებულია სხვა ფერის ქვებიც. შესასვლელები 

სამხრეთით და ჩრდილოეთითაა. ტაძრის გეგმის საფუძველია ტეტრაკონქი, რომლი 

წამყვან კომპოზიციურ ბირთვს წარმოადგენს გუმბათქვეშა კვადრატი. მასზე 

აღმართულია სფერული გუმბათის რვაწახნაგა, ოთხსარკმელიანი ყელი, რომელიც 

აფსიდების შვერილებს ეყრდნობა. გუმბათქვეშა კვადრატიდან წრეზე გადასვლა 

კონუსური ფორმის, სამ წყებად განლაგებული ტრომპების საშუალებით ხდება. 

გუმბათის სფეროში გამოსახულია რელიეფური ჯვარი. გუმბათქვეშა სივრცე ოთხმხრივ 

გახსნილია აფსიდებით — ისინი გეგმაში ჯვარს ქმნიან. ჯვრის მკლავებს შორის, ყოველ 

კუთხეში, თითო ოთახია, რომლებიც მცირე, წრის სამი მეოთხედი მოხაზულობის 

სათავსებით უკავშირდებიან ტაძრის ცენტრალურ სივრცეს. საკურთხევლის აფსიდის 

მიმდებარე ოთახები სამკვეთლო და სადიაკვნეა, ხოლო დანარჩენი ორიდან სამხრეთ-

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94_%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A5%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AF%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%9D&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94&action=edit&redlink=1
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დასავლეთისა საქალებოა. ამ სათავსს დამოუკიდებელი შესასვლელი ჰქონდა 

სამხრეთიდან. გუმათქვეშა საბჯენი თაღები ოდნავ ნალისებრია. საკურთხეველი 

ამაღლებულია ორი საფეხურით. აღმოსავლეთი აფსიდის შუა სარკმლის ქვეშ დგას 

სატრაპეზო ქვა — ტრაპეზი, რომლის ორივე მხარეს დასაჯდომი საფეხურებია 

მსახურთათვის. საკურთხეველში სამი სარკმელოა, სამხრეთის, ჩრდილოეთისა და 

დასავლეთის კედლებში — თითო, რვაწახნაგა კამარით გადახურულ სამკვეთლოში — 

ორი, ჯვაროვანი კამარით გადახურულ კუთხის ოთახებში კი თითო. საკურთხევლისა და 

დასავლეთ აფსიდის წინ ბემებია, რის გამოც შენობის აღმოსავლეთ-დასავლეთის ღერძი 

უფრო გრძელია, ვიდრე სამხრეთ-ჩრდილოეთისა. 

 

სურამის ციხე.  შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე ქართლში, ახლანდელი ხაშურის 

რაიონის დაბა სურამის ტერიტორიაზე. ციხის აგების თარიღი არ არის ცნობილი, 

ფეოდალური ქალაქი სურამი კი XII საუკუნიდან არსებობს.  საქართველოს სახელმწიფო 

ციხეებს შორის სურამის ციხეს ერთ-ერთი მთავარი ადგილი ეკავა. იგი მდებარეობს ორი 

მთავარი გზის შესაყარზე: ერთი მიემართება ლიხის გადასასვლელით დასავლეთისკენ, 

http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9D&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%98&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98
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მეორე კი - ბორჯომის ხეობით სამხრეთისკენ. ვისაც ასეთი, სტრატეგიულად 

ხელსაყრელი ადგილი ეკავა, მის ხელშივე იყო ამ გზების გასაღებიც. ცნობილი არ არის, 

როდის გაჩნდა აქ პირველად ციხე. შეიძლება მისი წარმოშობა დაკავშირებული იყოს 

განვითარებული ფეოდალიზმის ხანაში სურამელთა საერისთავოს წარმოქმნასთან. ციხე 

ორი ნაწილისაგან შედგებოდა. ზედა ციხე უფრო მაღლაა, ქვედა კი 

აღმოსავლეთით, სამხრეთითა და დასავლეთით ემიჯნება მას. სამწუხაროდ, ქვედა 

ციხისგან დღეისათვის მეტად მცირე ფრაგმენტებიღაა დარჩენილი. ზედა ციხის 

კედლები მრავალფენოვანია, რაც თავისთავად მის მრავალგზის ნგრევა-

აშენებაზე მიუთითებს. მიუხედავად იმისა, რომ ციხე არც ისე დიდია, იგი მაინც 

აუღებლად ითვლებოდა. ამის მთავარი მიზეზი იყო სალ კლდეებზე აღმართული მტკიცე 

კედლები. თავდაპირველად აქ მდგარა მოზრდილი კოშკი მცირე გალავნით. ციხის 

გალავანს რთული მოხაზულობა აქვს, რადგან მშენებლებს კლდოვანი კონცხის ყველა 

ადგილი გამოუყენებიათ. კედლის სისქე ზოგან სამ მეტრს აღემატება. კოშკს პირამიდის 

ფორმა აქვს. შემორჩენილია ორი სართული რომელთაგან პირველი კლდის დონიდან 

ხუთიოდე მეტრის სიმაღლეზე იწყება. ორივე სართულს ეზოდან ცალ-ცალკე უნდა 

ჰქონოდა შესასვლელი. მეორე სართულის სქელ კედლებში ვიწრო სარკმლებია 

მოთავსებული. გარედან კოშკი კარგი თლილი ქვითაა შემოსილი, რაც იშვიათია 

ქართულ ციხეებში. ციტადელის ტერიტორია რამდენიმე მეტრის სიმაღლეზე 

ნანგრევებითაა დაფარული. ზოგან გაირჩევა შენობათა კედლების ნაშთები.  

ციხის ციხე-დარბაზად გადაქცევა მაშინ უნდა მომხდარიყო, როცა 

დასავლეთით ციტადელი გამოუყვიათ და აუგიათ სასახლე და კარის ეკლესია. 

ეზოს დასავლეთის მონაკვეთში მდგარი ნაგებობა სასახლე უნდა ყოფილიყო. მის 

ფრაგმენტებში ორი სამშენებლო ფენა გაირჩევა. ციხე საფუძვლიანად შეუკეთებიათ XVI 

საუკუნის მეორე ნახევარში. ამ დროს ეკუთვნის კედლების ნანგრევები ჩრდილო-

დასავლეთით. მართალია, ისინი ისეთი მასიური არ არის, როგორც პირველი და მეორე 

პერიოდის კედლები, მაგრამ მეტრნახევარი სისქის მაინცაა. კედლებში მოწყობილია 

სათოფურები.   ციტადელის უკანასკნელი პერიოდის თხელი კედლები, თავისი 
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სხვადასხვა სისტემის სათოფურებით, უნდა მიეკუთვნებოდეს XVIII საუკუნის შუა 

ხანებს. სამწუხაროდ, ისტორიულ ცნობათა სიმცირე საშუალებას არ 

იძლევა მთლიანობაში წარმოვიდგინოთ ამ განთქმული ციხის ისტორია. მართალია, 

დასახლების ნიშნები აქ უკვე ჩვენს წელთაღრიცხვამდე დიდი ხნით ადრეა მიკვლეული, 

სურამელთა რეზიდენციად შესაძლოა X-XII საუკუნეებიდანაც კი იყო, მაგრამ მისი 

ხშირი მოხსენიება მხოლოდ XVII საუკუნიდან იწყება. გიორგი სააკაძეს, 

რომელიც ირანის წინააღმდეგ იბრძოდა, თავდასხმის მოლოდინში გაუმაგრებია ისეთი 

ციხეები, როგორიც იყო სურამი, ალი და კეხვი. 1756 წელს ერეკლე მეფეს აქ 

ჩაუმწყვდევია ქიზიყის მოურავი თამაზი. შემდეგშიც, სამოცდაათიან წლებში, ოსმალთა 

წინააღმდეგ რუსეთისა და საქართველოს ერთიანი მოქმედების დროს, სურამის 

ციხე მათი მთავარი ბაზა და ზურგის საიმედო სიმაგრე იყო. სურამის ციხე ბოლომდე 

საიმედო ციხედ ითვლებოდა და მასზე ამყარებდნენ იმედს ლეკიანობის ასალაგმავად 

მებრძოლნი XIX საუკუნის დასაწყისშიც. 
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გორის ციხე. ქალაქი გორი მდებარეობს ქართლის გულში, საქართველოს მთავარ 

არტერიაზე. ძველთაგანვე აქ თავს იყრიდა არა მარტო დასავლეთიდან და 

აღმოსავლეთიდან, არამედ ჩრდილოეთიდან დიდ და პატარა ლიახვზე, მდინარე 

მეჯუდაზე გამავალი გზები და სამხრეთიდან, ტანას ხეობით მომავალი გზა. გორის 

მიდამოები მცირედაა გაშლილი, მაგრამ თვით ციხესა და ქალაქს საფუძველი სწორედ იმ 

კლდოვან გორაკზე ჩაეყარა, რომელიც ტაფობის შუაზეა აღმარული. აქედან კარგად 

ჩანდა შორიდან მომავალი გზები და მტერი ძნელად თუ მოეპარებოდა მას. გორის ციხის 

ნანგრევებზე სხვადასხვა დროის მრავალი ფენა გაირჩევა, მაგრამ თვით ძველი ქალაქის 

კვალი თითქმის მთლად წაშლილა ახალი განაშენიანებით. 

გორის ადრეული ხანის ისტორიაზე მატიანეები არაფერს ამბობენ. მაგრამ 1946 

წელს ჩრდილოეთის ფერდობის ჩამოზვავებამ ისტორიის ერთი მეტად საყურადღებო 

ფურცელი გადაგვიშალა: გამოჩნდა ანტიკური ხანის კედლის მეტად კარგი წყობა, 

რომელიც ანალოგიას პოულობს აღმოსავლეთ საქართველოს ისეთ ციხე-ქალაქებში, 

როგორიცაა ბაგინეთი, წიწამური და სხვა. მათთან ერთად, ისიც შეიძლება ჩვენს 

წელთაღრიცხვამდე პირველი ათასწლეულის ბოლო საუკუნეებით დათარიღდეს. ციხის 

კედლები გორაკის რელიეფს მიჰყვება, რის გამოც მას უსწორო ფორმა აქვს. გეგმა 

დაგრძელებულია აღმოსავლეთ-დასავლეთის ღერძზე. მდინარე ლიახვი, რომელიც ახლა 

კარგა მოშორებით მიედინება, წინათ გორაკს აღმოსავლეთის მხარეს ჩაუდიოდა, სწორედ 

ეს ბუნებრივად ხელსაყრელი მომენტი მარჯვედ გამოუყენებიათ მშენებლებს და 

სიმაგრის კედლები მდინარემდე ჩამოუყვანიათ. ასეა ნაჩვენები გორის ციხე იტალიელი 

მისიონერის ქრისტეფორე კასტელის მიერ 1633 წელს შესრულებულ ნახატზე. 

უკანასკნელმა მიწისძვრამ განსაკუთრებით დააზიანა გორაკის თხემზე მდებარე 

კედლები; ზედა ნაწილი არსად არაა შერჩენილი. გადარჩენილი სქელი კედლების 

ნაწილები ყრუა. ეტყობა, საბრძოლო ელემენტები ზედა ნაწილებში ყოფილა 

განლაგებული. უკეთაა შენახული დასავლეთის ფერდობზე მდებარე ნაწილი, რომელსაც 

ადგილობრივ ,,ცხრაკარას“ ეძახიან ისიც დაზიანებულია, მაგრამ ხერხდება ზოგი რამის 

აღდგენა XIX საუკუნის დასაწყისში შედგენილი გეგმის მიხედვით. 
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,,ცხრაკარას“ კედლები მდინარისკენ ეშვება და იქ ნახევარწრედ ერთდება. მათი 

სიგანე 12-13 მეტრია და ექვსი განივი კედლითაა გადაღობილი. ამ ცალკეული 

მონაკვეთების ურთიერთკავშირი ხდება თითქმის ჯვარედინად განლაგებული 

გასასვლელებით. ასეთი სისტემის კედლების გადალახვა მტრისათვის საკმაოდ ძნელი 

იქნებოდა. რაკი ამ მონაკვეთზე დიდი დაღმართი იყო, ზოგან კიბეებიც მოუწყვიათ. 

საფეხურები შიგნიდან გარე განიერ კედლებსაც მიუყვებოდა. ამ კედლებიდან 

სამხრეთისა გამაგრებულია ორი კოშკით და ერი ბურჯით. კოშკები ორ-

ორსართულიანია. პირველი სართული საცხოვრებლად იყო განკუთვნილი, მეორე 

სართული ძირითადად თავდაცვას ემსახურებოდა, მაგრამ საცხოვრებლადაც 

გამოდებოდა. მეორე სართულის ზემოთ საბრძოლო ქონგურებიანი ბანია. ძველი 

ჩანახატების მიხედვით, ქონგურები შემოუყვებოდა ციხის კედლებსაც მთელ 

პერიმეტრზე. 

ქონგურების ქვემოთ კედლებს შიგნიდან მიჰყვებოდა საბრძოლო ბილიკი. იმავე დონეზე 

კედლებში განლაგებული იყო სათოფურები, საზარბაზნეები და სალოდეები. 

ამ ,,ცხრცკარას“, გარდა იმისა, რომ თავდაცვისათვის მოხერხებული მდებარეობა 

ჰქონდა, სხვა მნიშვნელოვანი ფუნქციაც ენიჭებოდა: ციხის წყლით მომარაგება. ციხის 

ბოლოდან მდინარეზე ჩადიოდა გვირაბი. საჭიროების მიხედვით წყალს ინახავდნენ 

აგრეთვე ,,ცხრაკარას“ უკანასკნელ მონაკვეთში მდებარე აუზში და ზემოთ, ციტადელის 

შუაში მოწყობილ წყალსაცავში. არ ჩანს, თუ სად იყო მოწყობილი ციხეში შესასვლელი 

ადრეულ პერიოდში. XVII-XVIII საუკუნეებში კი ჭიშკარი ციტადელის სამხრეთის 

კედლის ცენტრში იყო გამართული. აქ მდგარი კოშკისაგას გადარჩენილია მხოლოდ 

კამაროვანი გასასვლელი. ციტადელის სამხრეთ-აღმოსავლეთის მონაკვეთში მდგარა 

მცირე ზომის ეკლესია. სამწუხაროდ, 1920 წლის მიწისძვრის შემდეგ მისგან მხოლოდ 

მცირე ნაწილი გადარჩა. ეკლესიისაკენ დასავლეთიდან მიემართებოდა კიბე, ხოლო 

ციხის ზედა ეზოს იგი უკავშირდებოდა დიდი თაღით. ეს კიბე, რომელიც ნაწილობრივ 

დახურული იყო, შესაძლოა, ციხისათვის დამატებით გასასვლელს წარმოადგენდა.  

გორის ციხეს უვლიდა მეორე კედელიც, რომელიც ციტადელისაგან მოშორებით, 
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სამხრეთ-აღმოსავლეთით, საკმაოდ დიდ ტერიტორიას ფარგლავდა. ისტორიულ 

წყაროებში გორი პირველად VII საუკუნის პირველი ნახევრის ამბებთან დაკავშირებით 

იხსენიება. როგორც გადმოცემა მოწმობს, სტეფანოზ ერისმთავრის შვილმა, არჩილმა, 

მემკვიდრეობით მიღებული განძის ნაწილი გორში დაფლა. ისტორიკოს ჯუანშერის 

მიხედვით ამ სამალავს ,,ტონთიო“ ეწოდებოდა, რაც ,,ოქროს მთას“ ნიშნავს. ზოგიერთი 

ისტორიული წყარო ქალაქ გორის დაარსებას დავით აღმაშენებელს მიაწერს, რაც XII 

საუკუსის დამდეგს უნდა მომხდარიყო. ქალაქ გორზე შედარებით მეტი ცნობები 

მოგვეპოვება XIII საუკუნის ბოლოდან. მონღოლებთან ბრძოლით დასუსტებულ 

საქართველოს კავკასიის მთების გაღმა ბინადარი ოსებიც გაუთამამდნენ, შემოესივნენ და 

გორი აიღეს. მიუხედავად იმისა, რომ ქართვლებმა არა ერთხელ შეუტიეს, მონღოლთა 

დახმარებით ოსები კარგა ხნით დამკვიდრდნენ გორში. მათი განდევნა გიორგი 

ბრწყინვალემ შესძლო XIV საუკუნის 20-იან წლებში. ამ ძლიერი ციხე-ქალაქის აღება 

მხოლოდ სამი წლის ალყის შემდეგ მოხერხდა. 

ამის შემდეგ გორზე არავითარი ცნობა არა გვაქვს თითქმის საუკუნენახევრის 

განმავლობაში. 1474 წელს გორი ნახა სპარსეთში მიმავალმა ვენეციელმა კონტარინიმ. 

მისი თქმით, აქ ხის ციხე მდგარა. როგორც ეტყობა ამ ხნის განმავლოგაში ძველი ციხე 

მტერს დაუნგრევია და ქართველებს დროებით ხის ციხე აუშენებიათ. იმავე ხანებში 

საქართველოს დიდი ჯარით შემოესია ირანის მბრძანებელი უზუნ-ჰასანი, რომელმაც 

აიღო თბილისი და გორი. 1479 წელს კი ახლად გამეფებულმა კონსტანტინე II-მ სხვა 

ციხეებთან ერთად გორიც დაიბრუნა და ყველგან თავისი მეციხოვნეები ჩააყენა. 

კონსტანტინეს სიკვდილის შემდეგ ქართლში მეფობდა სუსტი ნებისყოფის დავით X. 

იმერეთის მეფემ ალექსადრემ მოინდომა შექმნილი ვითარება დასავლეთ და 

აღმოსავლეთ საქართველოს გასაერთიანებლად გამოეყენებინა. ამ მიზნით 1509 წელს იგი 

ქართლში გადმოვიდა და პირველ რიგში გორი აიღო, მაგრამ შემდგომი წინსვლა აღარ 

დასცალდა: იმერეთს ოსმალები შეესივნენ და ალექსანდრე იძულებული შეიქნა უკანვე 

გაბრუნებულიყო მათ განსადევნად. დავითმა გორი დაიბრუნა. იმავე საუკუნის შუა 

ხანებში საქართველოს რამდენჯერმე შემოესია შაჰ-თამაზი, ღალატით დაიპყრო 
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თბილისი, მაგრამ გორის აღება, რომელიც იმ დროს ქართველ მეფეთა მთავარ 

დასაყრდენს წარმოადგენდა, ვერ შეძლო. მხოლოდ მეოთხედ შემოსევის დროს მოახერხა 

მან გორის აღება, მაგრამ ისიც მცირე ხნით. ახლად გამეფებული სიმონი მამამისივით 

გორიდან ხელმძღვანელობდა სამშობლოს დაცვის საქმეს. გორი კვლავ ქართლის ცენტრი 

გახდა. 

მომდევნო წლებში, როდესაც ოსმალებსა და სპარსელებს შორის ბრძოლაში 

ოსმალებმა გაიმარჯვეს, მათ საქართველოს მიტაცებაც განიზრახეს. ლალა-ფაშამ ეს 

ნაწილობრივ შეასრულა კიდეც. ამის შესახებ მემატიანე წერს: ,,ოსმალთა დაიპყრეს 

ქართლი და ჰყვეს ტფილისი საფაშოდ, გორი აღაშენეს და ჰყვეს სანჯახად“. შემდგომში 

სხვებმა და განსაკუთრებით, ქართველობის შენარჩუნებისათვის დაუღალავმა 

მებრძოლმა სიმონ I-მა, რომელიც ირანის ტყვეობიდან საგანგებოდ ოსმალთა წინააღმდეგ 

საბრძოლველად გაათავისუფლეს, რამდენჯერმე უშედეგოდ სცადა ციხის აღება. მან 

ალყა შემოარტყა გორს, რომელიც ცხრა თვე არ მოუხსნია. დამცველებს ძალიან 

უჭირდათ, მაგრამ მაინც არ ნებდებონენ. ბოლოს მეფემ ხერხი იხმარა. მარხვა იწყებოდა. 

ოსმალებმა იცოდნენ, რომ ასეთ დროს ქართველები ომს ერიდებოდნენ. მეფემ რამდენიმე 

თავადს უბრძანა ციხის ახლომახლო კიბეები მოემზადებინათ. ერთ უმთვარო ღამეს 

მეომრები უხმოდ შემოერტყნენ ციხეს მიადგეს კიბეები, გადაეშვნენ ციხეში და 

ხელჩართული ბრძოლით მუსრი გაავლეს ციხის გარნიზონს. კარგა ხნის შემდეგ, XVII 

საუკუნის დასაწყისში, გორი ისევ ხდება ქვეყნის ცენტრი. როდესაც ოსმალეთის 

წინააღმდეგ საბრძოლველად შაჰ-აბასმა საქართველოს დახმარება სთხოვა და უარი 

მიიღო, იგი შემოესია ქვეყანას. ქართლისა და კახეთის მეფეებმა წინააღმდეგობის გაწევა 

შეუძლებლად ჩათვალეს, გაეცალნენ და იმერეთში გადავიდნენ. შაჰ-აბასმა დაიპყრო 

ქვეყანა და გორს მიადგა. შემდეგ ნაძარცვითა და ტყვეებით დატვირთული უკანვე 

გაბრუნდა. ამ დროს გორის ციხე საკმაოდ დაზიანებულა. საქართველოში მეფედ ახლად 

განწესებულმა გამაჰმადიანებულმა როსტომმა მაშინვე შეაფასა გორის სტრატეგიული 

მნიშვნელობა და მისი აღდგენა დაიწყო. მემატიანეთა სიტყვით, როსტომმა ,,ოც დღეში“ 

(სხვა ცნობით კი 40 დღეში) აღადგინა ციხე. ოც ან ორმოც დღეში ასეთი დიდი ციხის 
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თითქმის ხელახლა აგება ძნელი დასაჯერებელია მაგრამ ფაქტია, რომ როსტომმა 

სწრაფად ააგო ციხე და რომ იგი შემდგომში ძლიერად ითვლებოდა. შემორჩენილია 

გორის ციხის ნახატი, რომელიც როსტომმა გორში მცხოვრებ ერთ-ერთ მისიონერს, 

ქრისტეფორე კასტელს, დაახატვინა. ამ ნახატიდან ირკევა, რომ დღეს არსებული ციხის 

მეტი ნაწილი სწორედ როსტომის დროს არის აგებული. კასტელის ნახატი პირველია 

ჩვენამდე მოღწეულ საქართველოს ციხეთა ამსახველ ნახატებს შორის. იგი მრავალმხრივ 

არის საინტერესო. ამჯერად აღვნიშნავთ მხოლოდ, რომ იმ დროს წესად ყოფილა 

ციხეებზე დროშების აღმართვა რაც თავისთავად ადასტურებს ისტორიულ წყაროთა 

ცნობებს. კერძოთ, გორის ციხეზე ოთხი დროშა ფრიალებს. ერთი მათგანი ყველზე 

დიდი, აღმართულია ციტადელის დასავლეთ ბოლოზე; მეორე, უფრო მცირე 

აღმოსავლეთითაა, ხოლო ორი ,,ცხრაკარას“ კედლებზეა. ციხის ფერდობზე დახატულია 

ბანაკი, შუბებით შეიარაღებული ცხენოსნები და სხვა. აქვე ნაჩვენებია ერთ და 

ორსართულიანი სახლებიც. 

გორის ციხე როსტომისათვის ერთ-ერთი მთავარი დასაყრდენი იყო. იგი მას 

იყენებდა როგორც გარეშე, ისე შინაური მტრების დასათრგუნავად. ამასთანავე, თუ 

დასჭირდებოდა, საპყრობილედაც ხმარობდა. ასე მაგალითად, როდესაც ქაიხოსრო 

ბარათაშვილი დასაჯა, მისი შვილები გორის ციხეში დაამწყვდია. გორის ციხეს არა 

მარტო კედლები ჰქონდა მაგარი, იგი ზარბზნებითაც ყოფილა შეიარაღებული. ერთხელ, 

აჯანყებული ნოდარ ციციშვილი მძოვრეთის ციხეში გამაგრებულა. როცა მეფემ 

ალყითაც ვერ მოახერხა ციხის აღება, გორის ციხიდან მოატანინა ზარბაზნები და 

აჯანყებულებიც იძულებულნი გამხდარან დანებებულიყვნენ. 

გორის ციხეში შეფარებული თავს შედარებით არხეინად გრძნობდა. როცა 

კახეთის მეფე თეიმურაზმა განიზრახა არაგვის ერისთავთან ერთად თავს დასხმოდა 

ცხირეთში მყოფ როსტომ მეფეს, ამ უკანასკნელმა კი გორის ციხეში შეკეტვა მოასწრო, 

თეიმურაზმა მისი აღება უიმედოდ ჩათვალა და უკან გაბრუნდა. 
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ფრანგი მოგზაურის ჟან შარდენის ცნობით, XVII საუკუნის 70-იან წლებში გორში 

თურმე მდიდარი ვაჭრები ცხოვრობდნენ, ციხეში კი ასკაციანი გარნიზონი მდგარა. 

მუდმივად ასი კაცის ციხეში ყოლა იმდროისათვის არცთუ ისე უმნიშვნელო ფაქტია. იმ 

ეპოქაში გორის ციხის სიძლიერეზე მეტყველებს აგრეთვე ბრძოლა, რომელიც გაჩაღდა 

შაჰის მიერ ტახტიდან გადაყენებულ გიორგი XI-სა და ახლად დანიშნულ ერეკლე I-ს 

შორის. გიორგიმ ტახტი უბრძოლველად არ დათმო. მან ააჯანყა ხალხი, თითქმის მთელი 

ქვეყანა დაიკავა და გორის ციხეს ალყა შეშოარტყა. ხანგრძლივი ალყით მეტად 

შეწუხდნენ შიგ მყოფნი და როდესაც ვეღარაფერი გააწყვეს, მეფეს საჩუქრები 

გაუგზაენეს, თან შეუთვალეს: ,,ციხის აღება არ შეგიძლიანო… ქართლი ხელთ 

გიჭირავსო, ციხის ბრძოლას დაეხსენიო". მეფემ მართლაც მოხსნა ალყა. აქ 

ყურადსაღებია ის მომენტი, რომ გარნიზონი დაიმედებულია ციხის სიმტკიცეში და არ 

ნებდება თუ სასმელ-საჭმელი არ შემოაკლდა. XVIII საუკუნის დასაწყისში გორი ისევ 

საიმედო ციხედ ითვლებოდა. ვახტანგ VI ხშირად იყო გორში, ხოლო როდესაც 

იძულებული შეიქნა ირანში წასულიყო, ქართლის მმართველად თავისი ძმა, სიმონი 

დატოვა და რეზიდენციად გორი მისცა. ვახტანგის რუსეთში წასვლის შემდეგ, ქართლში 

თურქეთის ბატონობის დროს, გორის ციხე მტერს ეჭირა. ქვეყნის 

გათავისუფლებისათვის ერთ-ერთმა მთავარმა მებრძოლმა, სარდალმა გივი ამილახორმა 

ორიგინალური ხერხით აიღო ციხე. ის და მუხრანბატონი გორელებს შეუთანხმდნენ და 

ჯარი ქალაქში დამალეს. ციხეში ოსმალთათვის მორების ამტანთ შორის გაურიეს ოთხი 

რჩეული ვაჟკაცი და დაავალეს ხეები ისე დაეყარათ. რომ მცველებს კარი ვერ დაეკეტათ. 

ამ ოპერაციამ კარგად ჩაიარა და გორი ქართველებს დარჩათ. მათ 

ამ შემთხვევაშიც ჩვეულ ხერხს მიმართეს ერთი მტრის წინაადმდეგ მეორე გამოიყენეს. 

ამჯერად ირანი მოიშველიეს, მაგრამ როდესაც ნადირ-შაჰმა ქართლი გააპარტახა და 

თბილისიდან მისი მომხრე თავადები წავიდნენ, გაბრაზებულმა შაჰმა გორის ციხე 

დააქცია. მემატიანის ეს ცნობა მთლად ზუსტი არ უნდა იყოს, რადგან ციხე 

დაუზიანებიათ, მაგრამ დაქცევით არ დაუქცევიათ. თეიმურაზ მეფემ მხოლოდ ნადირ-

შაჰის გარდაცვალების შემდეგ, XVIII საუკუნის 40-იანი წლების ბოლოს დაიბრუნა გორის 
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ციხე. ამ დროს ციხიდან განდევნილი იქნა მტრის უკანასკნელი გარნიზონი. ქართველთა 

გარნიზონი ყოველთვის ერთნაირი არ იყო, იგი საჭიროების მიხედვით იცვლებოდა, 

როდესაც შედარებით სიწყნარე სუფევდა, შიგ მხოლოდ გუშაგები იდგნენ. 

სხვადასხვა ცნობით, XVIII საუკუნის საქართველოში გორი მეორე ქალაქი იყო 

თბილისის შემდე და როგორც ფეოდალურ ქალაქს, საკუთარი ციხის გარდა ქალაქის 

შემომფარგვლელი კედელიც ჰქონდა. კედელს სამი ალაყაფის კარი ჰქონია. იმ 

დროისთვის იგი შედარებით დაბალი ყოფილა. XIX საუკუნეში კედელი მთლიანად 

მოშლილა. ქალაქის მესვეურნი მარტო კედლის სიმაგრეს არ დასჯერებიან და 

ციხისათვის თხრილიც შემოუვლიათ. ამ თხრილის სიგრძე-სიგანე ადრეულ 

საუკუნეებში არ ჩანს, მაგრამ გვაქვს 1773 წელს შედგენილი ერეკლეს ხელმოწერილი 

ერთი საბუთი, სადაც ნათქვამია, რომ საჭიროა ამ თხრილის სიღრმე იყოს ოთხი მეტრი, 

ხოლო სიგანე ხუთი მეტრიო. თხრილში იდგა იქვე მდინარიდან ამოყვანილი წყალი. 

ცხადია, ასეთი თხრილის გადალახვა ცხენოსანსაც გაუჭირდებოდა. გორის ციხემ თავისი 

მნიშვნელობა მხოლოდ XIX საუკუნეში დაჰკარგა. იმავე პერიოდიდან ქალაქის ირგვლივ 

გამავალი კედელიც აღარ მოქმედებდა. გორის ციხე თავისი ხელსაყრელი გეოგრაფიული 

მდებარეობით ყოველთვის იზიდავდა მოსახლეობას. ციხის ირგვლივ გაჩნდა შუა 

საუკუნეების ერთ-ერთი შესანიშნავი ქალაქი. მისი მნიშვნელობა თანდათანობით 

იზრდებოდა. XIX საუკუნეში გორმა სახე იცვალა და დღეს იგი ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი ქალაქია. 
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უფლისციხე. კლდეში ნაკვეთი ქალაქი, კავკასიის ერთ-ერთი უძველესი 

დასახლება და საქალაქო ცენტრი. მდებარეობს ქ. გორის აღმოსავლეთით მე-10 კმ-ზე, 

მდინარე მტკვრის მარცხენა ნაპირას. წერილობით წყაროებში უფლისციხე პირველად VII 

საუკუნეში იხსენიება. მის შემოგარენში დაცულია არქეოლოგიურ და ხუროთმოძღვრულ 

ძეგლთა ჯგუფი, რომელთაგან უძველესი ადრინდელი ბრინჯაოს ხანისაა და მტკვარ-

არაქსის კულტურის წრეს განეკუთვნება (ნამოსახლარები ლაშეთხევში, გუდაბერტყაზე, 

გორთან). შუა ბრინჯაოს ხანის მიწურულისაა ყათლანიხევის სამოსახლოს ქვედა ფენა. 

გვიანდელი ბრინჯაოს ადრეულ საფეხურზე უნდა იყოს ათვისებული ქვიშაქვების 

მასივი. ძველი წელთაღრიცხვით I ათასწლეულის I ნახევრიდან იქმნებოდა უფლისციხის 

ხუროთმოძღვრული კომპლექსი, რომლის ძირითადი ნაწილი უმთავრესად 

გამოკვეთილია ადრინდელ ანტიკურ (ძველი წელთაღრიცხვით VI-IV საუკუნეები) 

ხანაში. შედარებით უკეთაა დაცული შიდა ქალაქი (ფართობი 4 ჰა), რომელიც მთელი 

ძეგლის კომპოზიციურ ცენტრს წარმოადგენს. შიდა ქალაქი დასავლეთი და სამხრეთი 

http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%94&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%A2%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%A1_%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90
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მხრიდან ბუნებრივადაა დაცული. აღმოსავლეთი და ჩრდილოეთი მხრიდან კი იცავდა 

კლდეში გაჭრილი დიდი თხრილი, რომელსაც შიდა მხარეს ოთხკუთხაკოშკებიანი 

განიერი კედელი მიუყვებოდა (შემორჩენილია კლდეში ნაკვეთი ფოსოები). 

საფორტიფიკაციო კედლების ქვედა ნაწილი ნაგები ყოფილა კიდეებშემოთლილი 

(რუსტებიანი) ქვათლილებით, ხოლო ზედა - ალიზის აგურით. სამხრეთ მხარეს მდინარე 

მტკვარზე ეშვებოდა კლდეში გაჭრილი დიდი გვირაბი. იქვე, სამხრეთ უბანში, 

გაკეთებული იყო შიდა ქალაქის მთავარი შესასვლელები, მ.შ. მცირე კლდეკარი. შიდა 

ქალაქი დასერილია კლდეში ნაკვეთი ქუჩების ქსელით, მათგან ერთი მაგისტრალურია, 

ხოლო დანარჩენი - გვერდითი. გამოქვაბულები განლაგებულია ცალკე ჯგუფებად, ზოგი 

ერთმანეთთან დაკავშირებულია ფართო გასასვლელებით. ქალაქის ზემო ნაწილში 

განლაგებული დარბაზების კომპლექსიდან აღსანიშნავია კლდეში ნაკვეთი დიდი 

დარბაზი, რომლის ნახევარწრიული კამარა დამუშავებულია კლდეშივე ნაკვეთი 

რვაკუთხა კესონებით. 

უფლისციხის კლდეში ნაკვეთ ანსამბლსა და მის გარშემო დაჯგუფებულ 

დასახლებებს განვითარების გრძელი გზა გაუვლიათ. კლდეში ნაკვეთი დასახლება ჯერ 

უფლისციხის მიდამოებში მცხოვრები თემების ჰეგემონი თემის საცხოვრისი გამხდარა, 

შემდეგ კი - "ზენა სოფლის" (შიდა ქართლის) ტომთა გაერთიანების ცენტრი, სადაც ამ 

გაერთიანების მეთაური (მამასახლისი), მჯდარა (აქედან სახელწოდება უფლისციხე). 

ადრინდელი ანტიკური ხანიდან (ძველი წელთაღრიცხვით VI-IV საუკუნეები) 

უფლისციხე ქალაქური ტიპის დასახლება იყო, რომელიც ადრინდელ ელინისტურ 

ხანაში (ძველი წელთაღრიცხვით IV საუკუნის დასასრულს - III საუკუნე) მსხვილ 

საქალაქო ცენტრად იქცა. ძველ კლდეში ნაკვეთი დასახლება კი ანტიკური ქალაქის შიდა 

ქალაქად ჩამოყალიბდა. IV საუკუნიდან უფლისციხე, ისევე როგორც ადრინდელი 

კლასობრივი ხანის ზოგიერთი სხვა ქალაქი, დაქვეითდა. საქართველოს 

გაერთიანებისათვის ბრძოლის პერიოდში (IX-X საუკუნეები) დასუსტებული ციხე-

ქალაქი უფლისციხე ხელიდან ხელში გადადიოდა. IX-X საუკუნეებში უფლისციხეში 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9B%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9B%E1%83%98
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გაბატონებისათვის თავგამოდებით იბრძოდნენ ქართველი მეფეები, კახეთის მთავრები 

და სომხეთის მეფეები. საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანების შემდეგ (X საუკუნის 

70-იანი წლები) უფლისციხემ თანდათანობით დაკარგა მნიშვნელობა. ეს პროცესი დავით 

აღმაშენებლის მიერ 1122 თბილისის განთავისუფლებით დაგვირგვინდა. უფლისციხის, 

როგორც სამხედრო სტრატეგიული პუნქტის, არსებობა მონღოლთა შემოსევების (XIII ს.) 

პერიოდში დამთავრდა. შემდგომში მას ახლომდებარე რაიონის მოსახლეობა მხოლოდ 

დროებით სახიზრად იყენებდა. 

 

ყინწვისი. სოფ. ყინწვისიდან დაახლოებით 10 კმ-ზე ქართული 

ხუროთმოძღვრების ძეგლი - სამონასტრო ანსამბლი, რომლის ნაგებობათაგან დღემდე 

თითქმის თავდაპირველი სახით შემორჩა XIII საუკუნის დასაწყისის წმ. ნიკოლოზის 

ჯვაროვან-გუმბათოვანი, გეგმით მართკუთხა ტაძარი. საერთო იერით უახლოვდება 

ტიმოთესუბანს. ნაგებია აგურით, საკურთხევლის აფსიდი ბემიანია. აფსიდებითაა 

დასრულებული სამკვეთლოცა და სადიაკვნეც. შიგა სივრცეს ქმნის ჯვრის ოთხი მკლავი, 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97_%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97_%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98_%28%E1%83%AB%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%98%29
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რომელთაგან აღმოსავლეთი მკლავის გარდა ყველა სწორკუთხაა. დასავლეთი მკლავი 

უფრო გრძელია. გუმბათქვეშა კვადრატიდან წრეზე გადასვლა განხორციელებულია 

აფრებით, რომლებზედაც ამოყვანილია 12-სარკმლიანი გუმბათის ყელი. სარკმლები 

შემკულია აგურის წყობით გამოყვანილი თაღებით. ტაძარს სამი შესასველი აქვს - 

ჩრდილოეთის, სამხრეთის და დასავლეთის. შენობა შიგნით თავიდანვე შეულესავთ და 

მოუხატავთ, ფრესკების დიდი ნაწილი დაზიანებულია, მაგრამ რაც დარჩა, მხატვრული 

ღირსებით შუა საუკუნის ქართული მონუმენტური ფერწერის ერთ-ერთ საუკეთესო და 

მნიშვნელოვან ძეგლს წარმოადგენს. ჩრდილოეთ კედელზე გამოსახეულნი არიან 

გიორგი III, თამარ მეფე და გიორგი ლაშა. 

საკურთხევლის კონქში ღვთისმშობლის მონუმენტური ფრესკაა. ჩრდილოეთ 

კედელზე მაცხოვრის აღდგომის კომპოზიციიდან აღსანიშნავია ანგელოზის 

გამოსახულება. მომხიბლავია ფრესკების ფერთა ჰარმონიულობა. ფონისთვის 

გამოყენებულია მოცისფრო-მოლურჯო ტონი, შარავანდებისათვის - ოქრო. ფიგურები 

პლასტიკურია, სამოსის ნაოჭები მსუბუქი, სახეები - მეტყველი. კომპლექსის 

ნაგებობათაგან შემორჩა აგრეთვე XIII საუკუნის ღვთისმშობლის ეკლესიის ნანგრევები 

(ფრესკებითა და კანკელით). 

 

 

 

 

 

 

 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A7%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%98_III,_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%94
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%98_IV_%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%90
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6. ტურისტული მარშრუტების შედარება და ანალიზი 

ტურიზმი დასვენების ერთ-ერთი ძირითადი ფორმაა, ხოლო დასვენება ადამიანის 

ობიექტურად აუცილებელი მოთხოვნილება შრომაში დახარჯული ფიზიკური და 

ინტელექტუალური ძალების აღსადგენად. დასვენებისა და გართობის მიზნით 

გამგზავრება პირველად პოპულარული გახდა ძველ რომაელებს შორის, რომლებიც 

ძირითადად პირამიდების დასათვალიერებლად მიემგზავრებოდნენ. შემდგომში 

მოგზაურობის ფორმები და გეოგრაფია ფართოვდება. უფრო მრავალფეროვანი ხდება ამ 

მოგზაურობის მიზნებიც: სანახაობრივი, სასწავლო, რელიგიური და სხვა. შენდება 

მოგზაურთა დროებით გასაჩერებელი სახლები, სასტუმროები, ქარვასლები, სტუმრის 

სახლები, ელიტარული ფენების წარმომადგენელთათვის საზაფხულო აგარაკები, 

რეზიდენციები. მოსახლეობის იმ შეძლებული ფენების წარმომადგენლებს, ვინც 

ცნობისმოყვარეობისათვის მოგზაურობდა უცხო ქვეყნებში, XVII საუკუნის 

მიწურულიდან ტურისტებს უწოდებდნენ. სამრეწველო რევოლუციის შემდეგ XVIII-XIX 

საუკუნებში გამოგონებულ იქნა ორთქლმავალი და მატარებელი, რამაც არსებითი 

ზეგავლენა იქონია მოგზაურობის გააქტიურებაზე. პოპულარული ხდება მოდების 

მოყვარულთა გამგზავრება პარიზში, მუსიკის მოყვარულთა - იტალიაში, ხოლო ევროპის 

სხვადასხვა ქალაქებში სასწავლებლად გამგზავრებამ დიდი ტურის სახელი მიიღო. 

სწორედ ამ პერიოდში 1841 წელს ინგლისელმა კომერსანტმა ტომას კუკმა პირველად 

გაუწია ჯგუფის გამგზავრებას კომერციული მომსახურება. მან შეისყიდა მატარებლის 

ბილეთები და შემდეგ იგი მი.ყიდა მგზავრობის მსურველებს, ხოლო გზაში ექსკურსია 

მძღოლის ფუნქცია თვითონვე იკისრა. ეს ფაქტი ორგანიზებული, კომერციული 

ტურიზმის პირველ ნაბიჯადაა მიჩნეული. აღსანიშნავია, რომ ბრიტანეთში დღესაც 

არსებობს ეს ტურისტული ფირმა სახელწოდებით "ტომას კუკ ენდ სან". 

XX საუკუნის დასაწყისში მნიშვნელოვან მოვლენად შეიძლება ჩაითვალოს 

ავტომობილის გამოგონება, თუმცა პირველ მსოფლიო ომამდე ტურისტთა ძირითადი 

ნაკადი მაინც სარკინიგზო და სანაოსნო ტრანსპორტით სარგებლობდა. 20-30-იან წლებში 
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ჩნდება ტრანსპორტის კიდევ ერთი ეფექტური საშუალება - თვითმფრინავი, რაც 

აძლიერებს ტურისტულ აქტივობას. XX საუკუნის მეორე ნახევრიდან იწყება მასობრივი 

საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების ხანა. 1950 წელს საერთაშორისო ტურისტთა 

რაოდენობა 25 მილიონს აღწევს, 1970 წელს - 170 მილიონს, 1990 წელს - 400 მილიონს. 

ამჟამად თითქმის ყველა ადამიანი მეტნაკლებად ჩაბმულია ტურისტულ საქმიანობაში. 

XX საუკუნის ბოლოს მთელ მსოფლიოში 4,5 მილიარდი ტურისტი მოგზაურობდა, მათ 

შორის 10% საერთაშორისო ტურისტები იყვნენ და ყოველწლიურად ხარჯავდნენ 100-150 

მილიარდ აშშ დოლარს. ტურისტული მოგზაურობის გეოგრაფია გარკვეული 

თავისებურებებით ხასიათდება. საერთაშორისო ტურისტების 2/3 ევროპის ქვეყნებში 

მოგზაურობს. შემდეგ ყველაზე პოპულარული რეგიონია ამერიკა, რომლის წილად 

მოდის ტურისტების 20%, აღმოსავლეთ აზიასა და წყნარი ოკეანის ქვეყნებზე მოდის 

10%, აფრიკაზე 3%. 

ტურიზმის მრავალი სახეობა არსებობს მათ შორისა ყველაზე გავრცელებულია: 

რაფტინგი, დაივინგი, ფეინთბოლი, ბიზნესტურიზმი, შემეცნებითი ტურიზმი, 

გამაჯანსაღებელი ტურიზმი, ეკოტურიზმი, სამთო ტურიზმი, სამკურნალო ტურიზმი, 

სათავგადასავლო ტურიზმი, სპორტული ტურიზმი, ექსკურსია. 

რაფტინგი მდინარეზე გასაბერი ნავით დაშვებას გულისხმობს. სახელწოდება 

წარმოიშვა ინგლისური სიტყვიდან "რაფტ" (დინება), ძველქართულად მას 

"წყალჯომარდობა" ჰქვია. იგი პოპულარული გახდა ევროპაში 80-იანი წლებიდან. 

რაფტინგი გარკვეულ ფიზიკურ მომზადებასა და ცურვის ელემენტარულ ცოდნას 

მოითხოვს. მასში, როგორც წესი, 4-დან 12-მდე ადამიანი მონაწილეობს. ნავები რეზინის 

ქსოვილისაგანაა, რომელთა სიგრძე 3,5მ დან 6 მ-მდეა, სიგანე კი 1,8 მ-დან 2,5 მ-მდე. 

ნავები სხვადასხვა სახის შეიძლება იყოს. რაფტინგით ინტერესდებიან ნებისმიერი ასაკის 

ადამიანები. მდინარეები, რომლებზეც ხდება დაშვება, ერთმანეთისგან სიძნელის 

შკალით განსხვავდება. საქართველოში მდინარეების ნორმალური სირთულე 2-2,5 

ბალია, ხოლო მაქსიმალური-6. შიდა ქართლის ტერიტორიაზე შესაძლებელია 
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ფასანაურიდან მთიულეთის არაგვზე,  მტკვარზე და დიდი ლიახვის ხეობაში მდ. 

ლიახვზე დაშვება, მაგრამ სამწუხაროდ დიდი ლიახვის ხეობა საქართველოს 

ცენტრალური ხელისუფლები კონტროლს არ ექვემდებარება.  

მდინარეზე დაშვებისას ადამიანს განსაკუთრებული და საოცარი გრძნობა ეუფლება, 

შეიგრძნოს ბუნების სილამაზე და მისი ენერგია. აქ ადამიანები ერთმანეთზე არიან 

დამოკიდებული და ერთად აღწევენ სამიზნე წერტილს.  

რაფტინგი სპორტის უსაფრთხო სახეობაა, თუკი გათვალისწინებული იქნება 

უსაფრთხოების წესები. 

დაივინგი წყალქვეშა ტურიზმის ერთ-ერთი აქტიური სახეობაა. რაც უფრო ღრმად 

ჩადიხარ, მით უფრო საინტერესო და ამოუცნობია ზღვის სამყარო. წყალმცენარეებთან 

და ზღვის მობინადრეებთან ერთად, ასევე ძალიან საინტერესოა ჩაძირული გემებისა და 

თვითმფრინავების დათვალიერება. ამასთან, ყვინთვა ავარჯიშებს სხეულის მთავარ 

კუნთებს, აუმჯობესებს ფილტვების მუშაობას, ხელს უწყობს ინდივიდის განტვირთვასა 

და კმაყოფილებას. ჯერ კიდევ უძველეს დროში, როცა ზღვამ ნაპირზე ნიჟარები და სხვა 

საინტერესო საგნები გამორიყა, ადამიანი დაინტერესდა, თუ რა საიდუმლო იმალებოდა 

ზღვის ფსკერზე. პირველი ცნობები წყალქვეშა ცურვის შესახებ ძვ.წ. 168 წლით 

თარიღდება, როცა მაკედონიაში მყვინთავებმა მეფე ფერსეუსის მიერ ზღვაში 

გადაყრილი განძის დაბრუნება გადაწყვიტეს. მიუხედავად მრავალსაუკუნოვანი 

დაინტერესებისა, დაივინგი როგორც სპორტი მხოლოდ გასულ საუკუნეში გახდა 

პოპულარული. XX ს. 30-იან წლებში წყალქვეშა ცურვისათვის მრავალი ელემენტი 

განვითარდა. 1943 წელს ფრანგმა საზღვაო ფლოტის ლეიტენანტმა გუსტავმა, ინჟინერმა 

გაგნანმა და ახალგაზრდა ათლეტმა დიუმამ შექმნეს დახურული აკვალანგი ჰაერის 

ისეთი დამარეგულირებლით, რომელიც ერთმანეთთან ათავსებდა ჰაერისა და გარემოს 

წნევას, ასევე გამოსაყენებლ ჰაერს - სუნთქვასთან. ამან საშუალება მისცა მყვინთავებს, 

დაეპყროთ კაცობრიობისათვის აქამდე წარმოუდგენელი სიღრმეები(400 მ). დაივინგის 

უამრავი სახეობა არსებობს: ავტონომიური, არაავტონომიური, მოხალისეთა, 

სამკურნალო და სხვა. მოხალისეთა ყვინთვის მიზანია დასვენება. იგი სრულდება 
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ინსტრუქტორის თანხლებით და თავის მხრივ გულისხმობს ყვინთვის ისეთ სახეობებს, 

როგორიცაა წყალქვეშა ნადირობა, წყალქვეშა ფოტოგრაფია, ორიენტალური ყვინთვა 

კომპასით და სხვა.  საქართველოში დაივინგი საკმაოდ პოპულარული და 

განვითარებულია. ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე წყალქვეშა ცურვა შესაძლებელია 

სარფში, კვარიათში, ციხისძირსა და პალიასტომის ტბაზე. სამწუხაროდ ტურიზმის ეს 

სახეობა შიდა ქართლისათვის არც ისე პერსპექტიულია, რადგან მხარის ტერიტორიაზე 

არსებული ტბებიდან დაივინგისათვის მეტ-ნაკლებად შესაფერისი მხოლოდ ბაზალეთის 

ტბაა. 

პეინტბოლი - ეს არის ტექნიკურ-სპორტული თამაშის ექსტრემალური სახეობა, 

რომელიც გულისხმობს შემოსაზღვრულ ტერიტორიაზე საბრძოლო ქმედებების 

იმიტირებას. პეინტბოლის თამაშისას გამოიყენება სპეციალური პნევმატური იარაღი-

მარკერი, რომელიც საღებავიან ბურთულებს ისვრის. პეინტბოლს თამაშობს 10-დან 100 

ადამიანისგან შემდგარი ჯგუფი. თამაშისთვის არსებობს სპეციალური ტანსაცმელი. 

დაიშვებიან მაყურებლებიც. პენტბოლის სათამაშოდ შიდა ქართლში საკამაოდ მისაღები 

პირობებია შექმნილი, როგორც ბუნებრივი ასევე ხელოვნური, შენობა ნაგებობების 

სახით. 

ეკოტურიზმი ალტერნატუიული ტურიზმის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული 

და სწრაფად განვითარებადი მიმართულებაა და ნიშნავს შედარებით წყნარი ბუნებრივი 

გარემოს, ადამიანის მიერ შექმნილი კულტურული მრავალფეროვნების და დაცული 

ტერიტორიების დასათვალიერებლად განხორციელებულ მოგზაურობას, მათთვის 

ზიანის მიუყენებლად. ეკოტურიზმი შემდეგ ცნებებთან ასოცირდება: არქეოლოგია, 

მიწის გამოყენების დაგეგმარება, ნადირობა, არქიტექტურა, ბუნებრივი რესურსები, ტყე, 

წყალი, სოფლის მეურნეობა, კულტურული მემკვიდრეობა, ცოცხალი ბუნება და 

სანაპიროები. ტურისტები, რომლებიც ნაკლებად განვითარებულ რეგიონებს 

სტუმრობენ, ხშირად მზად უნდა იყვნენ კომფორტთან დაკავშირებული ჩვეული 

სტანდარტების დასავიწყებლად. ამ თვალსაზრისით ეკოტურიზმი ტურიზმის მეტად 
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განსხვავებული და მიმზიდველი სახეობაა. საერთაშორისო ტურიზმის დაახლოებით 15-

20% ეკოტურიზმს განეკუთვნება. საქართველოში ეკოტურიზმის თვალსაზრისით 

საინტერესოა ბორჯომ-ხარაგაულის, თუშეთის, ვაშლოვანის, კოლხეთისა და მტირალას 

ეროვნული პარკები. თუმცა შიდა ქართლშიც საკმაოდაა ისეთი ადგილები სადაც 

ეკოტურიზმის განვითარება თავისუფლად შეიძლება: მდ. ტანასა და მისი შენაკადების 

ხეობა, მდ. არაგვის ხეობა და ა.შ. 

აგროტურიზმი და სოფლის ტურიზმი შინაარსობრივად ახლოს დგანან 

ეკოტურიზმთან. ზოგიერთ ქვეყანის ტურისტულ ინდუსტრიაში აგროტურიზმის და 

ეკოტურიზმის ცნებები პრაქტიკულად იდენტურიც კია. შიდა ქართლს აგროტურიზმის 

განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი რესურსები გააჩნია: სტუმართმოყვარეობის 

მდიდარი ტრადიციები, საინტერესო ტურისტული მარშრუტები, ადრეული და 

შუასაუკუნეების ისტორიული ძეგლები, თვალწარმტაცი ბუნება. 

სამკურნალო ტურიზმი საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული 

დარგია. მრავალფეროვანი კლიმატური  პირობები საქართველოს ანიჭებს ამ სახის 

ტურიზმის განვითარების უსაზღვრო შესაძლებლობებს. ქვეყანა მდიდარია მინერალური 

წყლებით, კერძოდ საქართველოში 2000-მდე მინერალური წყარო არსებობს.  ყველაზე 

ფართოდ გავრცელებული მინერალური წყლები შედგებიან ნახშირბადის მჟავებისაგან. 

ასეთებს განეკუთვნება ისეთი სამკურნალო მინერალური წყლები, როგორიცაა ბორჯომი, 

ნაბეღლავი და საირმე. ბორჯომის მინერალური წყლები, რომლებიც შეიცავენ 

ნატრიუმის კარბონატებს, გამოიყენება სამკურნალოდ სასმელის, აბაზანების, და 

ინჰალაციის სახით, აგრეთვე როგორც კუჭის ამორეცხვის საშუალება. 

სხვა ბალნეოლოგიური კურორტებდან აღსანიშნავია ჯავა, გორიჯვარი, ბაგიათი, 

სურამი და ნაბეღლავი.  აღნიშნული კურორტების უმრავლესობა შიდა ქართლის 

ტერიტორიაზე მდებარეობს, რაც რა თქმა უნდა ხელს უწყობს მხარეში სამკურნალო 

ტურიზმის განვითარებას. 



 55 

7. ტური: “შიდა ქართლი - საქართველოს გული” 
 

გასათვალისწინებელი წინაპირობა: ტურის მონაწილეს უნდა შეეძლოს რამოდენიმე 

საათი აღმართზე სიარული; თან იქონიოს მთაში სასიარულო ფეხსაცმელი, მზისგან 

დამცავი საშუალებები და მცირე ზომის წყლის ჭურჭელი. 

მომსახურება რომელიც არ არის გათვალისწინებული:  

• ტურის განვმავლობაში დაკარგული თანხისა და ფასიანი ნივთების საფასურის 

ანაზღაურება; 

 

 

პირველი დღე 

 

 

19.07.2010 საქართველოს ძველი დედაქალაქი მცხეთა 

 

• 10:00 სთ: დახვედრა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. 

• 12:00 სთ: გამგზავრება მცხეთის მიმართულებით (მცხეთა: საქართველოს ძველი 

დედაქალაქი, რომლის ისტორიული ნაწილის რეკონსტრუქცია ახლაც მიმდინარეობს); 

• 12:45 სთ: ჯვრის მონასტრის დათვალიერება (მონასტერი აგებულია VI საუკუნეში, იგი 

შეტანილია მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში); 

• 13:35 სთ: სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძრის  დათვალიერება (სვეტიცხოვლის 

საკათედრო ტაძარი: XI საუკუნის ქართული ხუროთმოძღვრების უმნიშვნელოვანესი 

ძეგლი); 
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•  15:00 სთ: ბერი გაბრიელის საფლავის მონახულება. 

•  15:30 სთ: სახელგანთქმული ”მცხეთური ხინკალის” დაგემოვნება რესტორან ”მწვანე 

კონცხში”. 

 

     
 

 17:30 სთ: გამგზავრება ქალაქი გორის მიმართულებით. 

 18:30 სთ: განთავსება სასტუმრო ”ინტურისტში”. 

 

 

მეორე დღე 

 

 

20.07.2010 გამგზავრება სტეფანწმინდის მიმართულებით 

 
• 10:40 სთ: გავემგზავრებით დაბა სტეფანწმინდის მიმართულებით. 

• 12:00 სთ: დაახლოებით საათნახევრიანი მგზავრობის შემდეგ შევჩერდებით ანანურის 

სატაძრო კომპლექსთან და გავაკეთებთ მცირე პაუზას. კომპლექსის მოკლე 

დათვალიერების შემდეგ კი განვაგრძობთ გზას ქალაქ სტეფანწმინდის მიმართულებით. 

• 13:40 სთ: ერთსაათიანი მგზავრობის შემდეგ, კურორტ გუდაურის მისადგომებთან 

გავაკეთებთ პაუზას ცნობილ ბაქანთან, რომლიდანაც იშლება თვალწარმტაცი ხედი 

ფასანაურის რაიონსა და მის მთიან მასივებზე. 

• 14:00 სთ: შემდეგ პაუზას გავაკეთებთ მონუმენტთან, რომელიც მიეძღვნა 

საქართველოსა და რუსეთს შორის დადებულ ”გეორგიევსკის ტრაქტატს”. მონუმენტის 

დათვალიერების შემდეგ გზას განვაგრძობთ ქალაქ სტეფანწმინდამდე (გზაში 

გავაკეთებთ ორ მოკლე პაუზას გერმანელი ტყვეების საფლავსა და მიწიდან ამოხეთქილ 

ცნობილ ვულკანურ წყაროსთან) 
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• 14:30 სთ:  ჩასვლა და სადილი ქალაქ სტეფანწმინდაში. 

• 15:30 სთ: სადილის შემდეგ გავემართებით გერგეთის სამების მიმართულებით და 

დავათვალიერებთ ტაძარს. 

• 17:00 სთ: ტაძრის დათვალიერების შემდეგ შევიკრიბებით მიკროავტობუსთან და 

გავემგზავრებით ლომისის წმინდა გიორიგს ტაძრის მიმართულებით. 
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• 18:00 სთ: დავათვალიერებთ ლომისის წმინდა გიორგის ტაძარს და ტურისტები 

გაეცნობიან ამ ტაძართან დაკავშირებულ ლეგენდას. 

• 19:30 სთ: გამოვემგზავრებით ქალაქი გორის მიმართულრბით. 

• 21:00 სთ: დაბრუნება სასტუმრო ”ინტურისტში” და ვახშამი.  
 

 

მესამე დღე 

 

21.07.2010 გორი-შიდა ქართლის გული 

 
• 10:00 სთ: საუზმე სასტუმრო ”ინტურისტში”. 

• 10:45 სთ: გასვლა სტალინის სახლმუზეუმის დასათვალიერებლად. 

• 12:45 სთ: ვიზიტი გორის საბრძოლო დიდების მუზეუმში. 

• 13:30 სთ: გორის ციხეზე ლაშქრობა და ”პიკნიკი” . 

 
• 16:00 სთ: გორის ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძრის მოლოცვა. 

• 16:45 სთ: ვიზიტი გორის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში 

• 17:30 სთ: ლაშქრობა გორიჯვრის წმინდა გიორგის ტაძრის მოსალოცად. 

• 19:30 სთ: გამოსვლა სასტუმრო ”ვიქტორიასაკენ” 

• 20:00 სთ: ვახშამი. 
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მეოთხე დღე 

 

22.07.2010 უფლისციხე ქვაში ნაკვეთი საოცრება 
 

 
 

• 10:00 სთ: საუზმე სასტუმრო ”ინტურისტში”. 

• 10:30 სთ: გასვლა უფლისციხის მიმართულებით. (კლდეში ნაკვეთი ქალაქი, კავკასიის 

ერთ-ერთი უძველესი დასახლება.) 

• 11:00 სთ: უფლისციხის კომპლექსის დათვალიერება. 

• 13:00 სთ: გამგზავრება ატენის სიონის მიმართულებით, გზაში მცირე პაუზას 

გავაკეთებთ ატენის დედათა მონასტერთან. 

• 14:00 სთ: ატენის სიონის მოლოცვა.  

 
• 14:40 სთ: ვჩერდებით მდ. ტანას ნაპირას და ვაგემოვნებთ სახელგანთქმულ ქართულ 

მწვადს ბუნების წიაღში. 

• 17:00 სთ: ლაშქრობა ატენის ციხეზე. 

http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%94&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90
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• 18:00 სთ: ღვინის ტური ატენში, ტურისტები ასევე დაესწრებიან ჩურჩხელების 

ამოვლების პროცესს. 

• 19:00 სთ: გამოვემგზავრებით გორის მომართულებით. 

• 20:30 სთ: განთავსება სასტუმრო ”ინტურისტში”. 

• 21:00 სთ: ვახშამი სასტუმროში. 

 

 

მეხუთე დღე 

 
23.07.2010    “ რაფტინგ ექსტრიმი”  ბორჯომის ხეობაში მდინარე მტკვარზე    
 

გაჰყევით მდინარის დინებას და გადაეშვით ჩანჩქერებზე გასაბერი ნავით, 

დღევანდელი დღე დატვირთული იქნება ექსტრემალური მომენტებითა და 

ამაღელვებელი შეგრძნებებით, დღეს  თქვენ თავად გამოცდით, თუ რა სიამოვნება 

მოაქვს სტიქიასთან გასამკლავაბლად გუნდურ “ბრძოლას”, დღეს “ჯომარდობის” დღეა.  

 

• 09:00 სთ: სუზმე სასტუმროში. 

• 09:40 სთ:  გასვლა სურამის ციხის მიმართულებით. 

 
• 10:30 სთ: სურამის ციხის დათვალიერება. (შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე ქართლში, 

ციხის აგების თარიღი არ არის ცნობილი.) 

• 11:00 სთ: ბორჯომის ხეობის  მიმართულებით; 

• 12:00 სთ: ბორჯომის ხეობა. ჯომარდობა;   

• 15:00 სთ: პიკნიკი ბუნების წიაღში; 
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• 16:40 სთ: • ჩასვლა ბორჯომში,  ბორჯომის ნაციონალური პარკის დათვალიერება და 

მინერალური წყალი ”ბორჯომი”-ს გასინჯვა; (წყალი გამოირჩევა არაერთი უნიკალური 

სამკურნალო თვისებით); 

• 18:00 სთ: ლიკანში არსებული ისტორიული რეზიდენციის მონახულება; 

• 19:30 სთ: გამომგზავრება გორის მიმართულებით. 

• 20:30 სთ: დაბინავება სასტუმრო “ინტურისტში”; 

• 21:00 სთ: ვახშამი. 

 

მეექვსე დღე 

24.07.2010    თბილისი-საქართველოს დედაქალაქი 

• 10:00 სთ: სუზმე სასტუმროში. 

• 10:30 სთ: გამგზავრება თბილისის მიმართულებით. 

• 12:00 სთ: ასვლა ნარიყალას ციხეზე. 
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• 12:40 სთ: მეტეხის ტაძრის მოლოცვა. 

• 13:00 სთ: ვიზიტი სამების საკათედრო ტაძარში. 

• 14:40 სთ: გასეირნება თავისუფლების ხიდზე. 

• 15:00 სთ: სადილი შარდენის ქუჩაზე. 

 

• 16:00 სთ: ქართული ნაციონალური ბალეტის კონცერტზე დასწრება. 

• 19:00 სთ: გასვლა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მიმართულებით. 
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მარკეტინგული კონცეფცია 

ბაზრის ანალიზი. ტურიზმის განვითარება პირდაპირ კავშირშია შექმნილ 

პოლიტიკურ სიტუაციასთან, როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე, მის გარეთ. ამჟამად 

საქართველოში პოლიტიკურად საკმაოდ მდგრადი სიტუაციაა და პოლიტიკური 

ვნებათაღელვა უკვე დასრულებულია. ამ მხრივ საქართველოში ტურიზმისათვის 

საკმაოდ ხელსაყრელი გარემოა. ტურიზმის განვითარებაზე ასევე მნიშვნელოვნად 

მოქმედებს საერთაშორისო ეკონომიკური გარემო, ამ მხრივ საკმაოდ არასახარბიელო 

სიტუაციაა რადგან ეკონომიკური კრიზისი დაძელული არაა და ევროპისა და ამერიკის 

მოსახლეობის უმეტესობა კრიზისის შედეგად საკმაოდ დაზარალებულია, რაც 

ტურისტების რიცხვზე უარყოფითად მოქმედებს. ტურიზმის განვითარებისათვის ასევე 

საჭიროა უსაფრთხო გარემო. როგორც უკვე აღვნიშნეთ ამ მხრივ როგორც შიდა 

ქართლში, ისე დანარჩენ საქართველოში კონფლიქტური რეგიონების გამო საკმაოდ 

არასახარბიელო სიტუაციაა, რომელიც საჭიროებს სწრაფ დარეგულირებას. თუმცა ბოლო 

პერიოდში კონფლიქტის ზონაში სროლის ხმა თითქმის აღარ ისმის, ეს რეგიონი მაინც 

რჩება საერთაშორისო ტურიზმისათვის საფრთხისშემცველად. რაც შეეხება, 

კრიმინოგენულ სიტუაციას, ამ მხრივ სიტუაცია ბოლო წლებში აშკარად გამოსწორდა და 

წვრილმან დანაშაულთა რიცხვი ყოველწლიურად მცირდება. 
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ჩატარებულმა კვლევის შედეგებმა გვაჩვენა, რომ საქართველოში უცხოელ 

ტურისტთა რაოდენობა ყოველწლიურად მატულობს. ეს დინამიკა 2008 წლის აგვისტოს 

ომის შემდეგაც გრძელდება ნელი ტემებით. შიდა ქართლის ვიზიტორთა უმრავლესობა 

ევროპის კონტინენტიდანაა, რომელთა საშუალო ასაკი 30-60 წლაამდე მერყეობს და მათ 

საკმაო შემოსავალი აქვთ. ტურისტების უმრავლესობა ჯგუფურად მოგზაურობს და მათი 

შიდა ქართლში სტუმრობის ძირითადი მიზანი სტალინის სახლმუზეუმია. მეორე 

ადგილი რა თქმა უნდა ისტორიულ ძეგლებს უკავია. ამ მხრივ განსაკუთრებით 

აღსანიშნავია უფლისციხის კომპლექსი, რომელიც ტურისტთა სიმრავლით გამოირჩევა. 

ვიზიტორთა უმრავლესობას აქვს სურვილი დააგემოვნოს ქართული ტრადიციული 

კერძები და ეზიაროს ქართულ კულტურას. უცხოელი ტურისტებისათვის ასევე 

მნიშვნელოვანია გიდების მომსახურება, მათ იზიდავს ისტორიული ტურები 

კვალიფიციური გიდების თანხლებით. კვლევამ ასევე გამოავლინა ერთი უარყოფითი 

გარემოება: ქალაქ გორში ჩამოსული ტურისტების 80% სტალინის სახლმუზეუმს 

სტუმრობენ და დათვალიერების შემდეგ მიემგზავრებიან უფლლისციხის 

მიმართულებით, ეს გარემოება რა თქმა უნდა ხელს უშლის გორის ტურისტულ 

განვითარებას, რადგან ტურისტთა ნაკადი მოხლოდ რაომდენიმე საათს ჩერდება 

ქალაქში. ჩვენი მარკეტინგული სტრატეგია დამყარებულია ჩვენს მიერ ჩატარებულ 

კვლვის შედეგებზე. ამოტომ, სამიზნე ჯგუფს წარომადგენენ ევროპელი ტურისტები, 

რომელთა ინტერესების გათვალისწინებით შედგა ახალი ტურისტული მარშრუტი ”შიდა 

ქართლი - საქართველოს გული”. 

 

1. დამუკიდებელი ტურისტები რომლებიც მოგზაურობენ მეგობრებთან ერთად და 

დაინტერესებული არიან ისტორიითა და ტრადიციებით. 
2. ორგანიზებული ტურისტები, რომლებიც მოგზაურობენ ორგანიზებულ ჯგუებად, 

ისინი წინასწარ ირჩევენ ტურს. მათაც ძირითადად სიძველეები და კულტურული 

ძეგლები იზიდავენ შიდა ქართლში. 

 

ტურისტები 

 

დამოუკიდებელი 

ტურისტები 

 

ორგანიზებული 

ტურისტები 
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4P  

პროდუქტი. ჩვენს პროდუქტს წარმოადგენს 6 დღიანი ტური შიდა ქართლში, 

რომელიც აგებულია კვლევის შედეგად გამოვლენილი სამიზნე ჯგუფის მოთხოვნების 

შესაბამისად. 

ფასი. ფასის განმსაზღვრელი იქნება თვითღირებულება, რადგან ჩვენს მიერ 

არჩეული სეგმენტი ფასზე მგრძნობიარე არაა და მათი შემოსავლები შეესაბამება ჩვენს 

მიერ მიწოდებულ ფასს. 

ადგილი. ტური აწყობილია ისე, რომ კარგად გამოჩნდეს შიდა ქართლის 

სილამაზე, მატერიალურ კულტურული მემკვიდრეობა და ტრადიციები. მასში 

მაქსიმალურად არის გათვალისწინებული სეგმენტის მოთხოვნები.   

დაწინაურება. ჩატარებულ კვლევაზე დაყრდნობით, ჩვენ შევთავაზებთ 

მომხმარებელს წახალისების სხვადასხვა ფორმებს როგორიცაა: პიკნიკები, უფასო 

სუვენირები, ფოლკლორის საღამო და რაც მთავარია ქართულ ტრადიციებში უშუალო 

მონაწილეობა. 

მენეჯმენტი 

ტურისტები წინასწარ იქნებიან ინფორმირებულები მარშრუტების სირთულისა 

და კლიმატური პირობების შესახებ, მათ არ დაჭირდებათ არანაირი სპეც. აღჭურვილობა, 

რადგან ტურის საფასურში მაღალი ხარისხის აღჭურვილობაც შედის. 

საქართველოში ჩამოსვლისთანავე ტურისტებს აეროპორტშივე დავხვდებით 

კომფორტული მიკროავტობუსით მაღალკვალიფიციური გიდითა და მძღოლით. ყველა 

ტურს წაუძღვება სხვადასხვა გიდი, რადგან თითოეული დღე სპეციფიურია და ჩვენთვის 

ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ტურისტმა მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია ამა თუ იმ 

ძეგლსა თუ ტრადიციაზე. 

ტურის მსვლელობისას გათვალისწინებული იქნება თითოეული ტურისტის 

განსაკუთრებული მოთხოვნები (დიეტა, მარხვა და ა.შ.). ასევე თურისტებთან ერთად 

იმგზავრებს ინსტრუქტორი, მედდა და პროფესიონალი ფოტოგრაფი, რომელიც მათ 

დაუვიწყარ მოგზაურობას ფირზე აღბეჭდავს. 

ტურის ღირებულება იქნება 650$ და ღირებულებაში შევა: დაზღვევა, სასტუმრო 

მომსახურება კვებით, უცხოენოვანი გიდი, ტრანსპორტირება და შესაბამისი 

აღჭურვილობა. ტურისტული ჯგუფის წევრთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 20 

ადამიანს. 
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დ ა ს კ ვ ნ ა 

ჩემს მიერ ჩატარებული კვლევისა და მოძიებული მასალის ანალიზის შედეგად 

შეიძლება გავაკეთოთ შემდეგი დასკვნები: 

•  ტურიზმს შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს შიდა ქართლში 

ეკონომიკური სიტუაციის გამოსწორებასა და ცხოვრების დონის ამაღლებაში, საამისოდ 

საჭიროა კარგად დაგეგმილი და გაზრებული გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმა, რომლის 

განხორციელებაც უნდა მოხდეს სახელმწიფოს მკაცრი მეთვალყურეობის ქვეშ. 

• შიდა ქართლს და მთლიანად საქართველოს გააჩნია ტურიზმის განვითარების 

უზარმაზარი პოტენციალი, რომლის ათვისებაც უნდა მოხდეს ეტაპობრივად. 2008 წელს 

მომხდარა ომმა მნიშვნელოვანი დაღი დაასვა, საქართველოს როგორც ტურიზმისათვის 

ხელსაყრელ ქვეყანას, მაგრამ ეს მდგომარეობა გამოსწორებადია, რადგან ამჟამად 

კონფლიქტისპირა რაიონებში სიტუაცია სტაბილურად მშვიდია და კონტროლს 

ექვემდებარება. 

• უნდა მოხდეს არსებული კონფლიქტების სწრაფი დარეგულირება, რაც 

ერთიორად გაზრდის ჩვენი ქვეყნისადმი უცხოელთა ინტერესსა და შეამცირებს 

საქართველოში ჩამოსვლის რისკს. ტურიზმის განვითარება კი ხელს შეუწყობს 

დეოკუპირებული მხარის აღორძინებასა და სწრაფ განვითარებას. 

• საჭიროა თანამედროვე ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და 

კვალიფიციური კადრების მომზადება, რომლებიც უპასუხებენ საერთაშიორისო 

ტურისტების მაღალ მოთხოვნებს. 

• ყოველივე ზემოთაღნიშნულის განხორციელების შემდეგ შიდა ქართლში 

შესაძლებელი იქნება ტურიზმის, როგორც ტრადიციული ისე არატრადიციული და 

ახალი დარგების დანერგვა განვითარება, რადგან რეგიონს გააჩნია საამისოდ ყველა 

რესურსი და პირობა. 
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გამოყენებული ლიტერატურა და წყაროები 

 

 

 
ლიტერატურა : 

1. საქართველოს გეოგრაფია - პავლიაშვილი ნ. ხარაბაძე კ. თბილისი 2009 

2. ტურიზმის თეორია - ბრიჟაკოვი მ. თბილისი 2008 

3. ტურიზმი - ხომერიკი გ.  თბილისი 2008 

4. ტურიზმის ეკონომიკა - გამომცემლობა ‘‘უნივერსალი’’. თბილისი 2010 

5. ტურიზმის მარკეტინგი - საგამომცემლო სახლი ”ინოვაცია”. თბილისი 2007 

6. გორი და გორის რაიონი - გამომცემლობა ‘‘უნივერსალი’’. თბილისი 2010 

7. ტურიზმი ძველი დროიდან დღემდე - გამომცემლობა ”საარი” თბილისი 2009 

8. შიდა ქართლის აქტივების განვითარების ჯგუფის კვლევა - ტურიზმი შიდა ქართლში. 

გორი 2009 

 

ინტერნეტ რესურსები:  

www.wikipedia.org, www.google.com, www.dzeglebi.com, www.saunje.ge , www.daisvenet.ge, 

www.ntour.ge, www.freshtravel.ge, www.travelclub.ge, www.caucasustravel.com, 

www.elitetravel.ge, www.embassy.mfa.gov.ge.     

http://www.wikipedia.org/
http://www.google.com/
http://www.dzeglebi.com/
http://www.saunje.ge/
http://www.daisvenet.ge/
http://www.ntour.ge/
http://www.freshtravel.ge/
http://www.travelclub.ge/
http://www.caucasustravel.com/
http://www.elitetravel.ge/
http://www.embassy.mfa.gov.ge/

