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შესავალი 

დღევანდელ პირობებში, როგორც ეკოლოგიური, ისე 

მატერიალური თვალსაზრისით  აუცილებელია 

გათვალისწინებული იქნას მოცემული ადგილის კლიმატური 

პირობები. სრულყოფილი და საიმედო კლიმატური მონაცემები  

წარმოადგენს ეკონომიკის მთელი  რიგი დარგების სწორი 

მენეჯმენტისა და განვითარების მთავარ  განმსაზღვრელ ფაქტორს.  

კლიმატის შესწავლა და კვლევა დღეისათვის მეტად 

მნიშვნელოვანია, რადგან გასული საუკუნის ბოლო წლებიდან 

დაწყებულმა  კლიმატის  გლობალურმა ცვლილებამ ადამიანებს 

უამრავი სიძნელე და საფრთხე შეუქმნა.  როგორც მსოფლიო 

მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის (მმო) მონაცემების ანალიზი 

გვიჩვენებს, 1990 წლიდან დღემდე მთელი რიგი ბუნებრივი და 

სტიქიური უბედურებები უშუალოდ ამინდის პირობებთან და 

კლიმატთან არის დაკავშირებული.  

 აქედან გამომდინარე შეიძლება  ითქვას, რომ კლიმატი არა 

მხოლოდ ბუნებრივ, არამედ ქვეყნის განვითარების ეკონომიკურ და 

სოციალურ ფაქტორსაც წარმოადგენს. ამდენად  ბუნებრივია ის 

დიდი ინტერესი, რომელსაც ადამიანი    მისი      შესწავლის  მიმართ 

იჩენს. 

 გარემოს ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე  ბუნებრივი ფაქტორების 

გარდა  დიდ გავლენას ახდენს ადამიანის სამეურნეო საქმიანობა 

(ანთროპოგენური ფაქტორი), რაც მსოფლიოს სხვადასხვა 

რეგიონებზე და ეკოსისტემებზე აისახება სხვადასხვა ფორმით. 

ანთროპოგენური ფაქტორები მოიცავს ადამიანის საქმიანობას, 

რომელიც თავისი  ქმედებით   ცვლის   გარემოს.   ზოგჯერ      

ადამიანის       გავლენა   ბუნებაზე პირდაპირია, ზოგჯერ კი – ირიბი. 
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 მრავალი წლის დავის შემდეგ, უკანასკნელ წლებში მეცნიერები 

შეჯერდნენ ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხზე, რომ ადამიანი 

ყველაზე მეტად თავისი საქმიანობით ახდენს გავლენას გლობალურ  

საშუალო ტემპერატურის ზრდაზე. პრევენციული ღონისძიებები 

სწორედ არსებულ გარემოსთან შეგუებისა და მოცემული პროცესის 

შენელებისკენაა მიმართული.  

ამ პროცესის შერბილების აუცილებელი პირობაა კლიმატის 

ცვლილებისადმი განსაკუთრებით მგრძნობიარე სისტემების და 

ეკონომიკის სექტორების გამოვლენა და შესაბამისი ღონისძიებების 

გატარება, მათ შორის სახელმწიფოებრივ და ზოგჯერ  

საერთაშორისო და რეგიონულ დონეზე.   ანთროპოგენური 

ზემოქმედების შედეგად ბუნებრივი გარემო სწრაფად 

დეგრადირდება: ილევა ბუნებრივი რესურსები, კატასტროფულად 

სწრაფად ბინძურდება ჰაერი, წყალი,  გარდაიქმნება ნაყოფიერი 

მიწები, მცირდება ტყის ფართობები, გროვდება რადიოაქტიური და 

ორგანული ნარჩენები. ასეთმა მდგომარეობამ მკვეთრად შეცვალა 

ბუნებრივი გარემო და კლიმატი.  

 კლიმატის გათვალისწინება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია  

ეკონომიკის ისეთი დარგების სწორი დაპროექტებისა და 

მენეჯმენტისათვის, რომლებიც მგრძნობიარე (მოწყვლადი) არიან 

კლიმატის ცვლილების მიმართ. სწორედ ერთ-ერთ ასეთ დარგს 

მიეკუთვნება ტურიზმი და საკურორტო მეურნეობის მართვა. 

ტურიზმი ხასიათდება დუალიზმით,  იგი არის ორბუნოვანი და 

შეიცავს, როგორც გეოგრაფიულ, ასევე სოციალურ-ეკონომიკურ 

ასპექტს.  

ტურიზმი ერთ-ერთი სწრაფად მზარდი ეკონომიკის სექტორია. 

ტურისტული ბაზრის და მასთან დაკავშირებული ინდუსტრიის 

საწარმოების ფუნქციონირებას მკვეთრად გამოხატული სეზონური 

ხასიათი აქვს, რომელზედაც მოქმედებს სხვადასხვა ფაქტორები. 



7 
 

ტურისტული ბაზრის ფუნქციონირების  პირველადი ფაქტორებია 

ბუნებრივ-კლიმატური, ხოლო მეორადი-ეკონომიკური, 

დემოგრაფიული, ფსიქოლოგიური, ტექნოლოგიური და სხვა. 

საერთაშორისო კონფერენციაზე ’’ტურიზმი და  კლიმატის 

ცვლილება ’’, რომელიც პირველად ჩატარდა 2003 წელს ტუნისში  

მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის (მმო) და მსოფლიო 

ტურისტული ორგანიზაციის (მტო)-ს ეგიდით აღინიშნა, რომ მმო-მ 

ჩაატარა მთელი რიგი ღონისძიებები ტურიზმის   მიმართულების 

დასახმარებლად. იგი უზრუნველყოფდა მსოფლიო ტურისტულ 

ორგანიზაციაში შემავალ 187 წევრ ქვეყანას ადრეული 

გაფრთხილებებით ბუნებრივი კატასტროფების, მყინვარების უკან 

დახევის, წყლის რესურსების და კლიმატის ცვლილების შესახებ. 

 მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაცია მჭიდროდ თანამშრომლობს 

მსოფლიო მეტეოროლოგიურ ორგანიზაციასთან და აგრეთვე სხვა 

შესაბამის სააგენტოებთან. კლიმატისა და ექსტრემალური 

ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების პროგნოზების 

მნიშვნელობა, რასაც იძლევა ეროვნული მეტეოროლოგიური და 

ჰიდროლოგიური სამსახურები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია   

დღევანდელ პირობებში, ვინაიდან კლიმატის გლობალური 

ცვლილების ფონზე თავი იჩინა რეგიონულმა კლიმატურმა 

ვარიაციებმა. 

ამდენად შეიძლება ითქვას, რომ  ტურიზმის ბიზნესში, 

ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების შეფასებისას, როგორც  

ეკოლოგიური, ისე ეკონომიკური თვალსაზრისით  გარემოს და 

კლიმატის ზემოქმედების  სრულფასოვანი შესწავლა  ერთ-ერთი 

აქტუალური საკითხია. ამ მიმართულებით მიმდინარეობს 

კვლევები  საქართველოს სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში. 

წინამდებარე ნაშრომში განხილულია, თუ რა გავლენას ახდენს 
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გარემო და კლიმატი  და ასევე მისი ცვლილება ტურისტული 

ბიზნესის განვითარებაზე ჩვენს ქვეყანაში.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

          1.   ტურიზმი    და    გარემოს  დაცვითი      პოლიტიკა  

  1.1. მსოფლიოს გლობალური ეკოლოგიური პრობლემები 

 ბუნებრივი გარემო სწრაფად დეგრადირდება ადამიანის 

ზემოქმედების შედეგად: ილევა  ბუნებრივი რესურსები, 

კატასტროფულად სწრაფად ბინძურდება ჰაერი, წყალი,  მცირდება 

ტყის ფართობები, გროვდება რადიაქტიური და ორგანული 

ნარჩენები.  ამ ზემოქმედებამ განაპირობა  გარემოს  და კლიმატის 

მკვეთრი ცვლილება.  

როგორც ცნობილია ბოლო მილიარდი წლის განმავლობაში 

დედამიწის კლიმატი იცვლებოდა მრავალჯერ დათბობისა და 

აცივების ეპოქების მონაცვლეობით, რაც განპირობებულია მთელი 

რიგი მიზეზებით (ვულკანების და მიწისძვრების ანომალიური 

აქტიურობა, მზის მიმართ დედამიწის ბრუნვის ღერძის 

მნიშვნელოვანი გადახრა, კონტინენტების კონფიგურაციის 

ცვლილება და სხვა). 

კლიმატის თანამედროვე ცვლილების შესწავლაში მნიშვნელოვანი 

შედეგებია მიღებული. ამ საკითხს ეძღვნება სხვადასხვა ქვეყნის 

მეცნიერთა  შრომები, რომელთაც განსაკუთრებული როლი 

მიუძღვის აღნიშნული პრობლემის კვლევაში. პირობითად ეს 

შრომები იყოფა ორ ჯგუფად: პირველ ჯგუფში ერთიანდება 

გამოკვლევები, რომლებიც ზოგადი ხასიათისაა და ეხება მთელ 

დედამიწას (უმეტესად ჩრ. ნახევარსფეროს) და მეორე ჯგუფის 

გამოკვლევები, სადაც შესწავლილია ცალკეული ქვეყნების 

კლიმატის თანამედროვე ცვლილებები. 

კლიმატის თანამედროვე ცვლილება (დაწყებული მე-19-ე საუკუნის 

ბოლოდან), არა მხოლოდ ჰაერის, არამედ წყლის ტემპერატურის 

საგრძნობი მატებით აღინიშნა, განსაკუთრებით ზამთრის 

პერიოდში. მთელი დედამიწა და მათ შორის ჩვენი ქვეყანაც მოიცვა 
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ამ პროცესმა. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ტემპერატურის 

მნიშვნელოვანი მატება ძირითადად მაღალ განედებში 

დაიკვირვებოდა  გასული საუკუნის 20-30-იან წლებში.  

კლიმატის ამ ცვლილებას - ათბობას, ყოველთვის და ყველგან 

დადებითი შედეგები როდი მოჰყვა. რიგ რაიონებში მან სირთულეც 

კი შეიტანა სახალხო მეურნეობის ზოგიერთ დარგში. რამდენიმე 

ათეული წლის განმავლობაში შეიმჩნეოდა ნალექების წლიური 

რაოდენობის კლება, რამაც გამოიწვია მდინარეების  წყლიანობისა 

და ჭაობების ფართობების შემცირება. კასპიის ზღვის დონე 3,5მ-ით 

დაეცა. ბოლო ათ წელიწადში მისი დონე კვლვ მატულობს ( 1). 

ათბობის პროცესმა სამხრეთ ნახევარსფეროშიც  იჩინა თავი, სადაც 

ჰაერის ტემპერატურა  0.5  გრად უსით გაიზარდა. ათბობის მკვეთრი 

ტენდენცია აღინიშნა ანტარქტიკის რაიონში, კერძოდ სადგურ 

„ლითლ-ამერიკა“-ში, სადაც 1911-1957წწ. შორის ტემპერატურა 3 

გრადუსით გაიზარდა. რაც შეეხება ატმოსფერულ ნალექებს, ისინი 

მე-19-ე საუკუნის მიწურულიდან გასული საუკუნის 20 - იან 

წლებამდე 12%-ით იზრდება, ხოლო 1930-1965 წწ. 18%-ით. გასული 

საუკუნის 60-იანი წლებიდან კვლავ შეინიშნება ატმოსფერული 

ნალექების ზრდა და იგი გრძელდება 80-იან წლებამდე. მსოფლიო 

ოკეანის ზედაპირული წყლის საშუალო ტემპერატურა 

გამოთვლების თანახმად დაახლოებით 17.5 გრადუსს უდრის, რაც 

2,5 გრადუს-ით აღემატება დედამიწის ჰაერის საშუალო 

ტემპერატურას. 

 შავი ზღვის, როგორც დონის, ასევე მისი ტემპერატურის 

საუკუნეობრივი ცვლილება, განსაკუთრებით საინტერესოა  რადგან 

საქართველოს, განსაკუთრებით კი დასავლეთ საქართველოს 

კლიმატზე დიდია მისი გავლენა. როგორც კვლევებმა უჩვენა (2)  

განსაკუთრებით კარგი კორელაციური კავშირია დადგენილი 

ზღვის დონის და ჰაერის ტემპერატურის საუკუნეობრივ  

ცვლილებას შორის, რადგან გლობალური ტემპერატურის ზრდა 
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განაპირობებს მსოფლიო ოკეანის დონის მატებას. მსოფლიო 

ოკეანის დონის რყევა  ძალიან დიდი თავისებურებებით 

გამოირჩევა. იცვლება რყევის,  როგორც პერიოდი, ასევე 

ამპლიტუდა. ამ მხრივ განსაკუთრებით გამოირჩევა კოლხეთის 

ცენტრალური და აღმოსავლეთი ნაწილი, განსაკუთრებით კი 

ფოთის რაიონი, სადაც ზღვამ უკვე წალეკა სანაპირო ზოლი 

რამოდენიმე ასეული მეტრის მანძილზე. ამ რაიონში ხმელეთი 

ყოველწლიურად იძირება 5,57 მმ-ით. ინსტრუმენტული 

გაზომვების დაწყებიდან (1850-1860 წლები) ბოლო საუკუნე 

ნახევრის განმავლობაში გლობალურად გასაშუალებული ჰაერის 

წლიური ტემპერატურის ცვლილების ანალიზიდან ჩანს, რომ 

გასული საუკუნის მეორე ნახევრიდან დაწყებული კლიმატის 

გლობალური დათბობის პროცესი სტაბილურია. ამ პროცესის 

შედეგად 1950 წლიდან 2005 წლამდე  გლობალური ტემპერატურა 

გაიზარდა 0,7 გრადუს-ით ( უნდა აღინიშნოს რომ საერთო 

ტენდენციის მიუხედავად დათბობა სხვადასხვა კონტინენტზე 

გასულ საუკუნეში მიმდინარეობდა სხვადასხვაგვარად. 

 

 1.2. კლიმატის   ცვლილების   გამომწვევი  ბუნებრივი  და   

ანთროპოგენური  ფაქტორები.  სათბურის  ეფექტი. 

 

 კლიმატის თანამედროვე ცვლილებას განაპირობებს, როგორც 

ბუნებრივი, ისე ანთროპოგენური ფაქტორები. ბუნებრივი 

ფაქტორებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანია მზის აქტივობა, 

ატმოსფეროს ცირკულაცია, ვულკანური ამოფრქვევები. 

კლიმატის თანამედროვე ცვლილება მოიცავს კლიმატურ 

ელემენტებზე სისტემური ინსტრუმენტული დაკვირვების 

პერიოდს, რაც დაახლოებით შეადგენს 100-200 წელიწადს. როგორც 
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ცნობილია ამ პერიოდში ძალიან გააქტიურდა ანთროპოგენური 

ფაქტორი, რაც უშუალოდ დაკავშირებულია ადამიანის სამეურნეო 

საქმიანობასთან. ორივე ეს ფაქტორები, როგორც ბუნებრივი, ასევე 

ხელოვნური (ანთროპოგენური) თამაშობს განსაკუთრებულ როლს 

კლიმატის ცვლილების ფორმირებაში და ამავე დროს შეაქვს თავისი 

კორექტივები კლიმატის თანამედროვე ცვლილების საერთო 

ტენდენციის ჩამოყალიბებაში. ეს ფაქტორები (მზის ნათების გარდა) 

დედამიწის არსებობის სხვადასხვა პერიოდში იცვლებოდა 

სხვადასხვა ინტენსიურობით, რაც განაპირობებდა გამყინვარებისა 

და დათბობის პერიოდების მონაცვლეობას.  

როგორც საზღვარგარეთელი, ისე სამამულო გამოკვლევებით იქნა 

დადგენილი, რომ მეოცე  საუკუნეში  თავი იჩინა კლიმატის 

გლობალური დათბობის მდგრადმა და მკვეთრმა ზრდამ, რასაც არ 

ჰქონია ადგილი ბოლო 10 ათასი წლის განმავლობაში. ეს დათბობა 

გამოწვეულია ადამიანის სამეურნეო საქმიანობით, რომელსაც 

კლიმატის ცვლილების ანთროპოგენურ ფაქტორს უწოდებენ. 

კლიმატის ცვლილების ანთროპოგენურ ფაქტორებად დღევანდელ 

პირობებში მიჩნეულია ადამიანის მიერ გამომუშავებული ენერგიის 

ინტენსიური ზრდა, ატმოსფეროში ნახშირორჟანგის (CO2) 

მნიშვნელოვანი მატება, ატმოსფერული აეროზოლების 

კონცენტრაციის ცვლილება ადამიანის მიერვე ქვეფენილი 

ზედაპირის დაუნდობელი ექსპლუატაციით. ყველა სახის ენერგია 

(ნავთობის, ნახშირის, ბუნებრივი აირის, ატომური და სხვა), 

რომელსაც ადამიანი იყენებს თავის სამეურნეო საქიანობაში 

საბოლოო ჯამში  გადაიქცევა სითბოდ, რომლის ძირითადი 

ნაწილიც განაპირობებს ტემპერატურის აწევას. ენერგეტიკის 

განვითარებასთან დაკავშირებული ნახშირორჟანგის გაზის (ჩO2) 

მნიშვნელოვანი ზრდა მოითხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას. 

მიუხედავად იმისა, რომ ატმოსფეროში ნახშირორჟანგის გაზი 



13 
 

მცირე შემცველობითაა (0,03%), იგი წარმოადგენს ატმოსფეროს 

სითბური რეჟიმის მნიშვნელოვან რეგულატორს. 

სათბურის გაზები ეფექტურად შთანთქავს ინფრაწითელ 

რადიაციას, რომელსაც გამოასხივებს დედამიწის ზედაპირი, თვით 

ატმოსფერო იგივე აირების შემცველობის შედეგად და ღრუბლები. 

ატმოსფერული რადიაციის გასხივება ხდება ყველა 

მიმართულებებით, მათ შორის დედამიწის ზედაპირისკენაც. 

ამრიგად, სათბურის გაზები აკავებს სითბოს „დედამიწის 

ზედაპირი-ტროპოსფერო“ სისტემაში. ამ მოვლენას ეწოდება 

„ბუნებრივი სათბურის ეფექტი“. ატმოსფეროს რადიაცია 

მჭიდროდაა დაკავშირებული ტემპერატურასთან იმ დონეზე, 

რომელზეც ხდება მისი გასხივება. ტროპოსფეროში ტემპერატურა, 

ზოგადად, მცირდება სიმაღლის ზრდასთან ერთად. სათბურის 

გაზების კონცენტრაციის მომატება იწვევს რადიაციის 

ინფრაწითელ უბანში ატმოსფეროს გაუმჭვირობის ზრდას და 

აქედან გამომდინარე, რადიაციის ეფექტურ გასხივებას კოსმოსში, 

უფრო მაღალი ფენიდან შედარებით დაბალი ტემპერატურის 

პირობებში. ეს იწვევს რადიაციულ ზეწოლას, ანუ დისბალანსს, 

რომლის კომპენსირება შეიძლება მხოლოდ „დედამიწის ზედაპირი-

ტროპოსფერო“ სისტემის ტემპერატურის გაზრდით. ეს 

უკანასკნელი წარმოადგენს „გაძლიერებული სათბურის ეფექტს“. 

„სათბურის ეფექტი“ ატმოსფეროში ყოველთვის არსებობდა და 

განაპირობებდა დედამიწის კლიმატის ფორმირებას. ატმოსფეროსა 

და დედამიწაზე მზიდან მოსული რადიაციული ნაკადები 

განიცდის რთულ ტრანსფორმაციას. მათი ერთი ნაწილი აირეკლება 

ატმოსფეროსა (ღრუბლებისა და აეროზოლების) და დედამიწის 

მიერ, ხოლო მეორე ნაწილი (მოსული რადიაციის დაახლოებით 

ნახევარი) შთაინთქმება ხმელეთისა და ოკეანის მიერ, ათბობს რა 

მათ  თავისი ტემპერატურის შესაბამისად. ატმოსფერო და 

დედამიწა ასხივებს გრძელტალღოვან  რადიაციას კოსმოსში, რაც 
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მათ გაცივებას იწვევს. ამ პროცესს ნაწილობრივ აკომპენსირებს 

ღრუბლებისა და აეროზოლების, აგრეთვე სათბურის გაზების მიერ 

გრძელტალღოვანი რადიაციის შთანთქმა, რომლის ნაწილი 

უბრუნდება დედამიწას უკუგამოსხივების სახით და ხელს უშლის 

მის ინტენსიურ გაცივებას. რაც მეტია სათბურის გაზებისა და 

აეროზოლების კონცენტრაცია ატმოსფეროში, მით ძლიერია მათ 

მიერ გამოწვეული სათბურის ეფექტი. 

ყოვეელწლიურად საწარმოო ენერგიის 6%-ით ზრდა ერთი 

საუკუნის შემდეგ გამოიწვევს ჰაერის ტემპერატურის მკვეთრ 

აწევას. გლობალური მასშტაბით კლიმატის ასეთი ცვლილება კი, 

თავის მხრივ, გამოიწვევს დიდ სიძნელეებს სახალხო მეურნეობაში, 

განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობაში. გასათვალისწინებელია ის 

გარემოებაც, რომ ისედაც დაძაბულ ეკონომიკურ და ეკოლოგიურ 

პირობებში მოსახლეობის რაოდენობის ზრდას არ შეესაბამება 

საკვები პროდუქტებით მომარაგება. 

მიუხედავად იმისა, რომ ანთროპოგენური ზემოქმედება რამდენიმე 

ათეულ წელს ითვლის, ადამიანმა თავისი გაუთვალისწინებელი 

საქმიანობით ისეთი დიდი მასშტაბის ცვლილებები შეიძლება 

გამოიწვიოს, რომ გაუტოლდეს (უფრო მეტიც - გადააჭარბოს 

კიდევაც) გეოლოგიურ, მით უმეტეს ისტორიული ეპოქების 

მანძილზე მომხდარ კლიმატურ კატაკლიზმებს. თუ ატმოსფეროს 

ანთროპოგენური გაჭუჭყიანება ჩვეული ტემპით გაგრძელდა, მაშინ 

ადვილი წარმოსადგენია ის სავალალო  შედეგები, რომლებიც 

მოჰყვება ტემპერატურის ზრდას ანტარქტიდის, ჩრდილოეთის 

ზღვებისა და მთის მყინვარების დნობის შედეგად. ახლა როგორ 

შეგნებულადაც არ უნდა მართოს ადამიანმა ნახშირორჯანგის 

გაზრდის, ან მის მიერვე გამომუშავებული დამატებითი - 

ანთროპოგენური სითბოს მექანიზმი, ადამიანი უკვე გაცდა იმ 

დასაშვებ ზღვარს, რომელიც წონასწორობაშია ბუნებასთან. ამის 

მაგალითად საკმარისია დავასახელოთ ოზონის ფენის შეთხელება 
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და ზოგან ხვრელების გაჩენაც კი, ფლორისა და ფაუნის 

განადგურება, წყლებისა და ჰაერის გაბინძურება და სხვა, ყველა 

პრობლემა გლობალურია და საერთაშორისო ხასიათს ატარებს 

კლიმატის ცვლილების ძირითად ფაქტორებს გარდა არის სხვაც, 

რომელთა რიცხვი, რიგი მკვლევარების აზრით, 2-3 ათეულს აღწევს. 

მათ შორის ზოგიერთი ფაქტორის გავლენა კლიმატზე  და ამ 

გავლენის სიდიდე, ჯერ კიდევ, შეუცნობელია და შესაბამისად 

შეუსწავლელიც. უნდა აღინიშნოს, რომ როგორი ძალითაც უნდა 

მიმდინარეობდეს ადამიანის ზემოქმედება ბუნებაზე, ჯერ-

ჯერობით კლიმატის ცვლილებებს ძირითადად კვლავ ბუნებრივი 

ფაქტორები განაპირობებს. მაგრამ ემატება  მათ ანთროპოგენური 

ფაქტორებიც და ამდენად კლიმატის ცვლილება ახლა უკვე 

დამოკიდებულია ბუნებრივ და ანთროპოგენურ ფაქტორთა 

ერთდროულ (ჯამურ) მოქმედებაზე. ამიტომაც ანთროპოგენურ 

მიზეზთან დაკავშირებული კლიმატის ცვლილების ზემოთ 

აღნიშნული პროგნოზის გამართლება დამოკიდებული იქნება 

ბუნებრივ მიზეზებზეც, რომელთა სიმრავლე და ერთდროული 

მოქმედება, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ართულებს რეალური 

სურათის დანახვას და ამდენად გრძელვადიანი პროგნოზის 

შედგენასა და გამართლებას. გადაჭარბებული არ იქნება, თუ 

ვიტყვით, რომ საბუნებისმეტყველო დარგებს შორის არსებული 

პრობლემებიდან კლიმატის ცვლილების შესწავლა ერთ-ერთი 

ყველაზე აქტუალურია. 

 ბუნებაში არსებული ყველა ფიზიკური, თუ  ბიოლოგიური სისტემა 

გარკვეულ წონასწორობაში იმყოფება თავის გარემოს და კერძოდ, 

კლიმატურ პირობებთან. წონასწორობის დარღვევისას სისტემა 

ტრანსფორმირდება შეცვლილ გარემოსთან შესაგუებლად, ან 

წყვეტს არსებობას.  ამჟამად მიმდინარე კლიმატის ცვლილების 

პირობებში, საქართველოში ტემპერატურისა და ნალექთა ჯამის 
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ცვლილება ჯერჯერობით არ გასცდენია ამ ელემენტების ბუნებრივი 

ცვალებადობის ფარგლებს. 

 მიმდინარე საუკუნის დასასრულისათვის ტემპერატურის 3-4°C -

ით პროგნოზირებული მატებისა და ნალექთა 10% -ით კლების 

პირობებში საქართველოს ტყეებში მოწყვლადობის შესაბამისი 

ზრდაა მოსალოდნელი, რაც გამოიწვევს არსებული ჯიშების 

დაკნინებას და მათ ჩანაცვლებას ახალი ჯიშებით. ამ პროცესთან 

საბრძოლველად საჭირო იქნება ტყეების ადაპტაციის უნარის 

ხელოვნურად გაზრდა, რაც გულისხმობს ტყეების მენეჯმენტის 

სისტემის გაუმჯობესებას. მეორე მხრივ, ამჟამად დამკვიდრებული 

ტყეების უსისტემო ჭრა და მათი მოუვლელობა ზრდის ტყეების 

მოწყვლადობის ხარისხს. 

 კლიმატის ცვლილებისა და ანთროპოგენური ზემოქმედების 

მიმართ კიდევ ერთ მოწყვლად სისტემად შეიძლება დასახელდეს 

საძოვრები, რომლებსაც მხოლოდ დედოფლისწყაროს რაიონში 

მთელი ტერიტორიის ნახევარზე მეტი უკავია. ისევე, როგორც 

ტყეებს, ამ ბუნებრივ ეკოსისტემასაც ადამიანი თავისი 

მიზნებისთვის იყენებს. 

  აღმოსავლეთ საქართველოს მთელ რიგ რეგიონებში 

(დედოფლისწყარო, ქვემო ქართლი) კლიმატის მოსალოდნელი 

ცვლილება გამოიწვევს ლანდშაფტების არიდიზაციას, საძოვრებზე 

ამჟამად არსებული სტეპის მცენარეულობის დეგრადაციას და მის 

ხარჯზე ნაკლებად პროდუქტიული ნახევრად უდაბნოების 

მცენარეულობის გაბატონებას .კლიმატის ცვლილების მიმართ ამ 

რეგიონებში საძოვრების მოწყვლადობის შესამცირებლად ქმედით 

ღონისძიებებს წარმოადგენს საძოვრების რწყვის ორგანიზება და 

ქარსაფარი ზოლების გაშენება, რომლებიც ხელს უშლის ნიადაგის 

გამოშრობას და   ქარის მიერ მიწის ეროზიას ტყეების გაჩეხვის 

ანალოგიურად, საძოვრების მასიური გადახვნა ქარსაცავი 
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ზოლებისა და სარწყავი სისტემების მოწყობის გარეშე, აგრეთვე 

საქონლის ჭარბი ძოვება გამოიწვევს ამ ტერიტორიების კლიმატის 

ცვლილების მიმართ მოწყვლადობის მკვეთრ ზრდას. 

 ეკონომიკის ცალკეული დარგების მოწყვლადობა კლიმატის 

ცვლილების მიმართ უპირველეს ყოვლისა, განპირობებულია იმ  

ბუნებრივი სისტემის მოწყვლადობით,  რომლის ბაზაზეც 

ფუნქციონირებს ესა, თუ ის დარგი (სოფლის მეურნეობის 

ქვედარგები, მეტყევეობა, ჰიდროენერგეტიკა, მეთევზეობა და სხვ.). 

ამავე დროს, ეკონომიკის ზოგიერთი დარგი არ არის უშუალოდ 

დაკავშირებული რომელიმე ბუნებრივ ეკოსისტემასთან, მაგრამ 

დამოკიდებულია ცალკეულ მეტეოროლოგიურ ელემენტებზე 

(ტრანსპორტი, ტურიზმი და საკურორტო მეურნეობა, მშენებლობა, 

ჯანდაცვა, ნარჩენების მართვა). არსებობს ისეთი დარგებიც, მაგ., 

სანაპირო ზოლის ინფრასტრუქტურა  და ტურიზმი, რომელთა 

მოწყვლადობა უშუალოდაა დაკავშირებული, როგორც ბუნებრივი 

სისტემის მოწყვლადობასთან, ასევე ცალკეულ მეტეოროლოგიურ  

ელემენტებსა  და ეკონომიკის  განვითარების  საერთო დონესთან. 

ასე რომ, ანთროპოგენური სისტემის შემთხვევაში კლიმატის 

ცვლილების მიმართ მოწყვლადობის მდგენელის რაოდენობრივი 

სახით გამოყოფა მეტად რთული ამოცანაა, რომლის გადაჭრა 

ყოველი ცალკეული შემთხვევისათვის დეტალურ შესწავლას 

მოითხოვს. 

  საქართველო წარმოადგენს პოლიკლიმატური ქვეყნის ერთ-ერთ 

კლასიკურ მაგალითს,  სადაც  გვხვდება თითქმის  ყველა 

კლიმატური ზონები გარდა  ორისა  (იხ. ნახ1), დაწყებული 

სუბტროპიკული ზონიდან დამთავრებული მარად თოვლიანი 

ზონით.  

 ამიტომ კლიმატური მეტამორფოზები ისეთ პატარა ტერიტორიაზე, 

როგორიც საქართველოა, ცხადია უფრო მტკივნეულად  
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მიმდინარეობს, ვიდრე  დიდი ტერიტორიის მქონე ზოგიერთ  

რეგიონში. ამიტომ  ჩვენ ქვეყანაში  პრობლემა  „ადამიანი და 

კლიმატი“  ძალზე მძაფრად დგას. როგორც მიღებული მონაცემების 

ანალიზი გვიჩვენებს, განსხვავებულ ფიზიკურ - გეოგრაფიულ 

პირობებში მყოფი საქართველოს სხვადასხვა  რეგიონი კლიმატის 

მიმდინარე ცვლილებებზე რეაგირებენ სხვადასხვაგვარად.  

 გასულ საუკუნეში მოწყვლადობის ინდიკატორების 

ცვალებადობის ანალიზის შედეგად დადგენილ იქნა, რომ სანაპირო 

ზონაში ყველაზე მოწყვლადი უბანი რიონის დელტაა .    ქვემო 

სვანეთის ინდიკატორებად შერჩეულ იქნა უხვი ნალექების 

რაოდენობის ზრდა, მდ. ცხენისწყალზე წყალმოვარდნების  და 

მეწყერების  მატება,  გვალვიანი პერიოდის ხანგრძლივობის ზრდა, 

დემოგრაფიული სიტუაციის გაუარესება. დედოფლისწყაროს 

რაიონში ბუნებრივი ფაქტორებიდან გამოყოფილ იქნა გვალვების 

სიხშირისა და ხანგრძლივობის მატება, ძლიერი ქარების 

განმეორადობის ზრდა, ხოლო ანთროპოგენური ფაქტორებიდან - 

ქარსაცავი ზოლების გაჩეხვა, სარწყავი სისტემების მოშლა, მიწის 

ფონდის არასწორი გამოყენება, რასაც მოჰყვა ნიადაგის 

ნაყოფიერების შემცირება და მიტოვებული მიწების ფართობის 

ზრდა.  

ყველაზე მაღალი მოწყვლადობის რეგიონებიდან შავი ზღვის 

სანაპირო ზონაში  ძირითად კლიმატურ რისკებად მიიჩნევა 

გლობალური ტემპერატურის მატებით გამოწვეული ზღვის დონის 

აწევა და უხვი ნალექებით გამოწვეული წყალდიდობები აჭარის 

რეგიონსა და ქვემო სვანეთში.  ზემო სვანეთსა და აღმოსავლეთ 

საქართველოს მაღალმთიან ზონაში ტემპერატურის  მატებასთან 

დაკავშირებულ რისკებად მიიჩნევა მყინვარების დეგრადაცია და 

მდინარეების ჩამონადენის ცვლილება, თოვლის საფარის 

შემცირება აგრეთვე უხვი ნალექებით გამოწვეული 

წყალმოვარდნები. დედოფლისწყაროს რაიონსა და ქვემო ქართლში  
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მთავარი  რისკებიდან გამოიყოფა ტემპერატურის ზრდითა და 

ნალექთა შემცირებით განპირობებული გვალვების გახშირება, 

მიწის ეროზია და დეგრადაცია, ბიომრავალფეროვნების 

გაღარიბება. 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ. 1.1. საქართველოს კლიმატური დარაიონების რუკა 

ძირითადი კლიმატური რისკები საშუალო და სუსტი 

მოწყვლადობის რეგიონებში  დაკავშირებულია ტემპერატურის 

ზრდასთან და უხვი ნალექებით გამოწვეულ მოვლენებთან. 

კლიმატის მოსალოდნელი ცვლილების მიმართ რეგიონების 

მოწყვლადობის განმაპირობებელი კლიმატური ფაქტორებია 

ტემპერატურის ზრდა და ნალექთა ცვლილება, როგორც უხვი 

ნალექების გაძლიერების, ასევე მათი წლიური ჯამების შემცირების 

მიმართულებით. რაც შეეხება ეკონომიკის მოწყვლად დარგებს, აქ 

გაცილებით მეტია მრავალფეროვნება და იგი მოიცავს 

საქართველოს ეკონომიკის თითქმის ყველა სექტორს, გარდა 

ინდუსტრიული პროცესებისა. თუმცა, მრეწველობის ზოგიერთი 

დარგი, მაგალითად, გადამამუშავებელ მრეწველობა, რომელიც 
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დაკავშირებულია სოფლის მეურნეობასთან, მაინც მოწყვლადია 

ისეთი კლიმატური რისკების მიმართ, როგორიცაა გვალვა და 

წყალდიდობა. 

 ბოლო ათი წლის მანძილზე კავკასიის რეგიონისათვის 

ჩატარებულმა გამოკვლევებმა უჩვენა, რომ  გლობალური 

დათბობის მიმართ ყველაზე სწრაფ რეაქციას ვაკეების 

სუბჰიმიდური და სუბარიდული ლანდშაფტები (შიდა და ქვემო 

ქართლი, კახეთი), აგრეთვე სუბჰიმიდურში გარდამავალი დაბალი 

და საშუალო მთის (აჭარა, სვანეთი, რაჭა ლეჩხუმი) და მთის 

ზომიერი სუბჰიმიდური (ჯავახეთი) ლანდშაფტები იჩენენ. 

 ჰუმიდური ლანდშაფტები, როგორც ვაკე (კოლხეთის დაბლობი), 

ისე მთის კოლხური (სამეგრელო, იმერეთი), აორთქლებაზე სითბოს 

დიდი დანაკარგების მიზეზით სუსტად რეაგირებს გლობალურ 

დათბობაზე, რაც შეეხება მთიან და მაღალმთიან ლანდშაფტებს, 

რომლებიც მდგრადი თოვლის საფარით ხასიადება, თოვლის 

დნობაზე გაწეული სითბოს დიდი დანახარჯების გამო აქაც მათი 

რეაქცია დათბობის მიმართ სუსტი აღმოჩნდა . 

 

 

 

 

1.3.   გარემოს დაცვითი საერთაშორისო პოლიტიკა საქართველოში 

ყველაზე რთულ და პრაქტიკულად ძნელად განსახორციელებელ 

პირობას წარმოადგენს კონვენციის უმთავრესი მიზნის – სათბურის 

გაზების კონცენტრაციის სტაბილიზაციისაკენ მიმართული 

მითიგაციის პოლიტიკის შემუშავება და გატარება, აგრეთვე 
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კლიმატის ცვლილებასთან საადაპტაციო ღონისძიებათა დაგეგმვა 

და მათი განხორციელება. შედარებით ნაკლებ სიძნელეებთანაა 

დაკავშირებული სათბურის გაზების ეროვნული ინვენტარიზაციის 

ჩატარება და კლიმატის ცვლილების პრობლემის მიმართულებით 

საზოგადოებრივი ცხოვრების ამაღლება, თუმცა ეს 

ვალდებულებები უშუალოდ მოქმედებს მითიგაციის პოლიტიკის 

წარმატებულ განხორციელებაზე და ამიტომ მათი შესრულება ასევე 

დიდ როლს ასრულებს ქვეყანაში კლიმატის ცვლილების 

პოლიტიკის ეფექტურად წარმართვაში. კონვენციის ძალაში 

შესვლიდან გავლილი თითქმის 20 წლის მანძილზე მიღებულმა 

გამოცდილებამ აჩვენა, რომ კლიმატის ცვლილების პოლიტიკის 

განხორციელება მჭიდროდაა დაკავშირებული ქვეყნის ბუნებრივ 

და სოციალურ–ეკონომიკურ პრობლემებთან.  

1979 წელს კლიმატისადმი მიძღვნილმა პირველმა მსოფლიო 

კონფერენციამ კლიმატის ცვლილება სერიოზულ პრობლემად 

აღიარა. გასული საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოს, გაიმართა 

სამთავრობათშორისო კონფერენციები კლიმატის ცვლილების 

შესახებ. კონფერენციებში მონაწილეობდნენ პოლიტიკის 

გამტარებლები, მეცნიერები, და გარემოს დამცველები. 

შეხვედრებზე განიხილებოდა სამეცნიერო და პოლიტიკური 

საკითხები და მოწოდება ერთობლივი ქმედებებისაკენ. 

1992 წელს რიო დე ჟანეიროში კლიმატის ცვლილების შესახებ 

გაეროს ჩარჩო კონვენციას ხელი მოაწერა 154 სახელმწიფომ 

(დამატებული ევროკავშირი). რიოში მიღებული დოკუმენტებია: 

რიოს დეკლარაცია, დღის წესრიგი 21, ბიომრავალფეროვნების 

კონვენცია და ტყის კანონი. 

მხარეთა კონფერენციის მესამე სესიამ მიიღო კიოტოს ოქმი. 

მხარეები შეიკრიბნენ კიოტოში, იაპონია 1997 წლის 1-11 დეკემბერს 

ბერლინის მან¬და¬ტის პროცესის დასასრულებლად. მათ მიერ 
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შემუშავებული ოქმი დაკანო¬ნებული სავალდებულო 

ხელშეკრულებაა, რომლის ძალითაც ინდუსტრია¬ლიზებულმა 

ქვეყნებმა 2008-2012 წლების პერიოდისათვის 5,2%-ით უნდა 

შეამცირონ ექვსი სათბურის გაზის  (ნახშირორჟანგი, მეთანი  და 

აზოტის ქვეჟანგი) კოლექტიური ემისიები. შეზღუდვა უნდა 

აითვა¬ლოს საბაზისო 1990 წლის მიმართ სამი სამრეწველო 

გაზისათვის: პერფლურო ნახშირბადები, გოგირდის 

ჰექსაფლუორიდი , ჰიდროფლურო ნახშირბადები . 

ოქმი ხელს შეუწყობს ყველა ქვეყნის მიერ არსებული 

ვალდებულებების შესრულებას. კონვენციის საშუალებით, 

როგორც განვითარებული, ასევე განვითარებადი ქვეყნები 

შეთანხმდნენ გაატარონ ემისიების შეზღუდვის ღონისძიებები და 

ხელი შეუწყონ კლიმატის ცვლილების მოსალოდნელ 

ზემოქმედებასთან ადაპტაციას; გააძლიერონ ტექნოლოგიების 

გადაცემა; ითანამშრომლონ სამეცნიერო და ტექნიკურ კვლევებში; 

და ხელი შეუწყონ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას, 

განათლებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებას. ოქმი ასევე იმეორებს 

განვითარებადი ქვეყნებისათვის „ახალი და დამატებითი“ 

ფინანსური რესურსების გამოყოფის აუცილებლობას, რათა 

დაიფაროს განვითარებადი ქვეყნების მიერ ვალდეmბულებების 

შესასრულებლად გასაღები „შეთანხმებული სრული ხარჯები“. 

კიოტოს ოქმის საადაპტაციო ფონდი შეიქმნა 2001 წელს.  

სათბურის გაზების ინვენტარიზაცია მაღალ დონეზე ტარდება იმ 

ქვეყვებში, სადაც არსებობს კვალიფიციური სპეციალისტებით 

დაკომპლექტებული ინვენტარიზაციის მუდმივ მოქმედი ჯგუფი, 

რომელიც პერიოდულად ატარებს სათბური გაზების წყაროებისა 

და შთანთქმის ობიექტების ინვენტარიზაციას და ქვეყნის მაშტაბით 

აწარმოებს სათბურის გაზების  ემისიებსა და შთანთქმის 

მონიტორინგს.  ინვენტარიზაციის სათანადო დონეზე ჩატარება 
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პირდაპირ კავშირშია  ქვეყანაში  სტატისტიკური ბაზის 

არსებობასთან. 

ენერგოეფექტურობის დანერგვა და განახლებადი ენერგიის 

ათვისება ქვეყნისათვის არის მნიშვნელოვანი, რაც მოსახლეობას 

აძლევს საშუალებას იარსებოს ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში და 

ნაკლებად არის დამოკიდებული ენერგომატარებლების იმპორტზე. 

ტექნოლოგიური გადაიარაღების წინაშე მდგარ ერთ-ერთ 

უმნიშვნელოვანეს ბარიერს წარმოადგენს ახალი ენერგოეფექტური 

ტექნოლოგიების დანერგვის სიძვირე, რაც მოქმედი 

ტექნოლოგიების შეცვლასთანაა დაკავშირებული. ამ მიზეზით 

განვითარებული ქვეყნები ზოგჯერ ამჯობინებენ ახალი 

ტექნოლოგიების დანერგვას განვითარებად (მასპინძელ) ქვეყნებში 

და სარგებლობენ ემისიების შემცირებიდან მიღებული 

შემოსავლით. 

ენერგოეფექტურობისა  და განახლებადი ენერგიების ათვისების 

პროგრამების მიმართ ნაკლებ ინტერეეს იჩენს ქვეყანა, რომლის 

ეკონომიკა ძლიერაა დამოკიდებული ნახშირბადის ინტენსიურ 

მოხმარებაზე, ან რომელიც დიდი რაოდენობით აწარმოებს 

წიაღისეულ საწვავს. 

პირველ შემთხვევაში, ქვეყნის ეკონომიკა ტრადიციულად 

აწყობილია წიაღისეული საწვავის ფართო მოხმარებაზე და მისი 

ტექნიკური გადაიარაღება დაკავშირებულია დიდ ხარჯებსა და ამ 

გადაიარაღების პროცესში წარმოების შენელებასთან, რაც 

უარყოფითად მოქმედებს ქვეყნის სოციალურ–ეკონომიკურ 

მდგომარეობაზე. მეორე შემთხვევაში ამ დარგიდან მიღებული 

შემოსავალი ასაზრდოებს ეკონომიკის სხვა დარგებს, მასში 

დასაქმებულია მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი, იგი ქმნის 

ქვეყანაში სოციალურ–ეკონომიკური სტაბილურობის პირობებს და 
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მისი პოლიტიკური გავლენის საწინდარია. განხილული 

კატეგორიის ქვეყნის კლასიკურ მაგალითს წარმოადგენს რუსეთი, 

რომელშიც ორივე ზემოთ განხილული შემთხვევა მკაფიოდ არის 

რეალიზებული. ნავთობისა და ბუნებრივი აირის მოპოვება ამჟამად 

ამ ქვეყნის ეკონომიკის ხერხემალია, ნაკლებადაა დაინტერესებული 

ენერგოეფექტური ტექნოლოგიებისა და განახლებადი ენერგიების 

ათვისებით, რის გამოც რუსეთი საგრძნობლად ჩამორჩება 

მსოფლიოს სხვა განვითარებად ქვეყნებს ინოვაციური 

ტექნოლოგიების დანერგვაში. 

ემისიებით ვაჭრობა საშუალებას აძლევს ეკონომიკური საქმიანობის 

სუბიექტებს, რომელნიც ამცირებენ სათბურის გაზების ემისიებს 

დადგენილ დონეზე დაბლა, მიღებული ნამატი კომერციულ 

საწყისებზე გამოიყენონ, ან დაუთმონ სხვა სუბიექტებს სხვა 

წყაროებიდან ემიისიის კომპენსაციიის სახით. ემისიებით ვაჭრობა 

შეიძლება განხორციელდეს დარგობრივ, ეროვნულ და/ან 

საერთაშორისო დონეზე. ბოლო დროინდელი განმარტებით, 

ეროვნული ვაჭრობის სისტემებისათვის მიღებულია ტერმინი 

“ნებართვები“, ხოლო საერთაშორისო ვაჭრობის სისტემებისათვის 

„კვოტები“. საექსპერტო შეფასებების თანახმად, ისეთ ქვეყნებში, 

სადაც წიაღისეული საწვავის გამოყენებას დიდი ადგილი უჭირავს, 

ეკონომიკის განვითარების მაღალი ტემპები აიძულება ამ ქვეყნებს 

ეძიონ ალტერნატიური ენერგიების ათვისების გზები და მჭიდროდ 

ითანამშრომლონ ქვეყნებთან სუფთა განვითარების მექანიზმის 

ფარგლებში. 

სუფთა განვითარების მექანიზმი ეს არის კიოტოს ოქმის მე–12 

მუხლით განსაზღვრულ ქვეყნებს შორის ეკონომიკური 

ურთიერთობის ფორმა, რომელიც ითვალისწინებს ეკონომიკურად 

ნაკლებად განვითარებული ქვეყნებისადმი დახმარების გაწევას 

სათბიერი გაზების ემისიების შესამცირებლად. იგი ძირითად 
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როლს ასრულებს განმეორებადი და გარდამავალი ეკონომიკის 

მქონე ქვეყნებისადმი თანამედროვე ტექნოლოგიების გადაცემაში. 

სუფთა განვითარების მექანიზმში მონაწილე მასპინძელი ქვეყანა 

უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ სამ პირობას: 

– ქვეყანას რატიფიცირებული უნდა ჰქონდეს კიოტოს ოქმი; 

– ქვეყანაში მთავრობის მიერ დანიშნული უნდა იყოს სგმ 

ეროვნული უფლებამოსილი ორგანო  (ეუო); 

– ყოველ კონკრეტულ სგმ პროექტს უნდა ჰქონდეს მასში 

მონაწილე მხარეების/ქვეყნების დასტური იმაზე რომ ისინი 

ნებაყოფლობით მონაწილეობენ სგმ პროექტში. 

მასპინძელ ქვეყანაში სგმ პროცესის სახელმძღვანელოდ მთავრობის 

მიერ უნდა დაინიშნოს სგმ ეროვნული უფლებამოსილი ორგანო, 

რომლის ძირითადი ფუნქციაა ეროვნულ დონეზე სუფთა 

განვითარების მექანიზმის ამოქმედების ხელშეწყობა, სგმ 

პროექტების შეფასება და შერჩეული პროექტებისათვის 

მხარდაჭერის უზრუნველყოფა. აღნიშნული პროცესის 

ოპერატიული მართვის მიზნით მთავრობა ქმნის აგრეთვე სგმ 

ეროვნულ საბჭოს, რომელშიც შედიან დაინტერესებული 

სამინისტროებისა  და არასამთავრობო ორგანიზაციების 

წარმომადგენლები. 

სუფთა განვითარების მექანიზმი ძირითადი მონაწილე, როგორც 

საერთაშორისო, ასევე ეროვნულ დონეზე არის კერძო სექტორი, 

რომელიც თანამედროვე პირობებში რეალური პროექტებისა და 

ინვესტიციების მფლობელია. მექანიზმში მონაწილე სახელმწიფო 

სექტორის როლი ძირითადად კერძო სექტორისათვის 

ხელშეწყობაში გამოიხატება, თუმცა მთავრობას თავადაც შეუძლია 

ჩადოს ინვესტიციები კონკრეტულ პროცესებში. 
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ეროვნული ექსპერტები და საკონსულტაციო ფირმები სგმ 

პროცესის სრულფასოვანი მონაწილეებია. იმ მასპინძელ ქვეყნებში, 

სადაც სგმ დარგში კვალიფიციური ექსპერტების ნაკლებობაა 

პროექტის განსახორციელებლად აუცილებელი ხდება უცხოური 

ექსპერტებისა და საკონსულტაციო ფირმების მოზიდვა, რაც 

საკმაოდ დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. 

განვითარებად ქვეყნებში სოფლის მეურნეობის შედარებით 

დაბალი პროდუქტიულობის გამო გატყიანების ღონისძიებათა 

ჩატარება ხშირად ეწინააღმდეგება შიმშილობასთან ბრძოლის 

ამოცანებს, რის გამოც ამ ქვეყნებში აღნიშნულ ღონისძიებებს 

ნაკლები ინტერესით ეკიდებიან.  

ქარსაფარი ზოლები აუმჯობესებს სავარგულების მიკრო კლიმატს, 

ხელს უწყობს ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებას და 

მოსახლეობის სოციალური პირობების სრულყოფას ბიო საწვავით 

(შეშით) უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. ამიტომ ეს 

მიმართულება განიხილება, როგორც ჰარმონიზაციის სფერო 

მეტყევეობაში, მითიგაციასა და სოფლის მეურნეობის 

განვითარებას შორის. კლიმატის ცვლილებასთან საადაპტაციო 

პროექტები უფრო ენერგიულად ხორციელდება იმ ქვეყნებში, 

რომლებიც დიდ ზარალს განიცდის კლიმატურ რისკებთან 

დაკავშირებული მოვლენებისაგან. თუმცა, ზოგ შემთხვევაში, ეს 

მოვლენები იმდენად მასშტაბურია, რომ დღეისათვის მათგან 

დაცვის ღონისძიებები ძირითადად  შემოიფარგლება 

გაფრთხილებისა და ევაკუაციის სამსახურის მოქმედებით. ზღვის 

დონის აწევასთან, ტროპიკულ ქარიშხლებთან, გვალვასა და 

წყალდიდობასთან ბრძოლის საადაპტაციო პროექტების 

განხორციელება უმეტეს შემთხვევაში დიდ ხარჯებთანაა 

დაკავშირებული, რის გამოც განვითარებულ ქვეყნებშიც კი 

ფერხდება მათი შესრულება. სამაგიეროდ ამ მოვლენებისაგან 

მიღებული ზარალი  ზოგჯერ მრავალგზის აღემატება პროექტის  
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ღირებულებას.  არანაკლებ ძვირად ღირებულია გვალვის 

შედეგებთან საბრძოლველად გამიზნული საადაპტაციო 

პროექტები, რომლებიც ითვალისწინებს სარწყავი არხებისა და 

წყლის შემაგროვებელი რეზერვუარების აგებას. სამაგიეროდ, მათი 

დახმარებით, შესაძლებელი ხდება მასობრივი შიმშილობისა და 

ადამიანთა დიდი მსხვერპლის თავიდან აცილება. 

კლიმატის ცვლილების კონვენციის მიერ დასმული გლობალური 

მასშტაბის ამოცანების დასაძლევად საჭიროა შესაბამისი დონის 

საერთაშორისო თანამშრომლობის ორგანიზება, რომელიც, 

უპირველეს ყოვლისა, მიმართული უნდა იყოს კონვენციის 

უმთავრესი მიზნის – ატმოსფეროში სათბურის გაზების 

სტაბილიზაცის მიღწევისაკენ. პირველ ნაბიჯს კლიმატის 

ცვლილების დარგში საქართველოში წარმოადგენდა კლიმატის 

ცვლილების ეროვნული პროგრამის დამტკიცება, შესრულების 

პირველი შედეგების გათვალისწინებით 1997–1999წ–ში გაეროს 

განვითარების პროგრამის (UNDP) და გლობალური გარემოს დაცვის 

ფონდის (GEF) ხელშეწყობით ქვეყანამ მოამზადა პირველი 

ეროვნული შეტყობინება. ამ დოკუმენტის წარდგენის შემდეგ, 1999–

2003 წლებში საქართველოში კლიმატის ცვლილების 

პრობლემასთან დაკავშირებით, შესრულდა კიდევ ბევრი პროექტი 

ენერგოეფექტურობის, ახალი ტექნოლოგიების შემოტანისა და 

მცირე ჰიდრო ენერგეტიკის დარგში, რომელთა განხორციელებაში 

მონაწილეობდნენ საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამინისტრო, ენერგეტიკის სამინისტრო, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სხვდასხვა კვლევითი 

ინსტიტუტი და არასამთავრობო ორგანიზაციები. მომდევნო 

წლებში (UNDP/ GEF) ხელშეწყობით შესრულდა აგრეთვე პროექტი 

საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების დარგში (2005), 

მასშტაბური პროექტი განახლებადი ენერგორესურსების 

ათვისებაზე ადგილობრივი ენერგომომარაგების მიზნით (2004–
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2009), რომელშიც მონაწილეობდა გერმანიის მთავრობა. 

ევროკომისიის დახმარებით განხორციელდა პროექტი ქვეყანაში 

სუფთა განვითარების მექანიზმის განვითარების ხელშესაწყობად 

(2004–2006). ენერგოეფექტურობის დარგში პროექტები შესრულდა 

ენერგოეფექტურობის ცენტრში, აგრეთვე სხვა და სხვა 

არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ. 2003 წლამდე ამ სამუშაოებს 

ხელმძღვანელობდა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი  რესურსების 

სამინისტროსთან შექმნილი კლიმატის ცვლილების ეროვნული 

სააგენტო, ხოლო შემდგომში ეს ფუნქციები დაევალა ამავე 

სამინისტროს ჰიდრომეტეოროლოგიისა და კლიმატის ცვლილების 

სამმართველოს. 

2009 წლისათვის კლიმატის ცვლილების კონფერენციის 

მოთხოვნათა შესაბამისად საქართველოში ჩატარებული 

სამუშაოები შეჯამდა ქვეყნის მეორე ეროვნულ შეტყობინებაში (  ,  

რომელშიც სათანადო ყურადღება დაეთმო ინვენტარიზაციის 

ეროვნული სტრატეგიის დამუშავებას, კლიმატის ცვლილებასთან 

დაკავშირებული ქმედებების სტრატეგიას (ადგილობრივი 

პოტენციალის გაძლიერება) კონვენციის პრინციპების 

განსახორციელებლად, მოწყვლადობის შეფასება და ადაპტაცია, 

სათბურის გაზების ემისიების შემცირება, სუფთა და საადაპტაციო 

ტექნოლოგიების განვითარება და შემოტანა, ცნობიერების 

ამაღლება მასში მოყვანილია აგრეთვე სტრატეგიული სამოქმედო 

გეგმები შერჩეულ სამ საპილოტო რეგიონში საადაპტაციო 

ღონისძიებათა განსახორციელებლად, 2010–2025 წლებში 

სათბურის გაზების ემისიის შესამცირებლად განხილულია 

ქვეყანაში სუფთა განვითარების მექანიზმის დანერგვის 

პერსპექტივები. კლიმატის ცვლილების დარგში მომუშავე 

ქართველი სპეციალისტები აქტიურად თანამშრომლობენ 

მასმედიასთან: სისტემატურად მონაწილეობენ სპეციალურ 

სატელევიზიო პროგრამებში, ინტერვიუს აძლევენ ჟურნალისტებს, 
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გამოდიან საჯარო ლექციებით დაინტერესებული აუდიტორიების 

წინაშე, კითხულობენ სალექციო კურსებს უმაღლეს 

სასწავლებლებში, თუმცა ამ სამუშაოთა მოცულობა არ არის 

საკმარისი კლიმატის ცვლილების პრობლემისადმი საზოგადოების 

მზარდი ინტერესის დასაკმაყოფილებლად. საქართველოს 

წარმომადგენლები მონაწილეობენ კლიმატის ცვლილების 

სხვადასხვა ორგანოს მუშაობაში, რაც ხელს უწყობს საერთაშორისო 

კონტაქტების გაღრმავებას.  

ტურიზმი სხვადასხვანაირ ზემოქმედებას ახდენს გარე სამყაროზე. 

ტურისტული ინდუსტრია ექსპლუატაციას უწევს ქვეყნის 

ბუნებრივ, კულტურულ და ისტორიულ რესურსებს, აჭუჭყიანებს 

ჰაერს, წყალს და ნიადაგს და ახდენს ძლიერ ანთროპოგენურ  

ზემოქმედებას გარე სამყაროზე. 

საერთაშორისო ტურიზმის დადებითი ზემოქმედება შეიცავს 

ისტორიული ძეგლების დაცვას და რესტავრაციას, ეროვნული 

პარკების და ნაკრძალების შექმნას, სანაპიროების დაცვას, ტყეების 

შენახვას და ა.შ. თუმცა, ბევრ განვითარებად ქვეყნებში არ მიიღება 

არავითარი ზომები ბუნების დასაცავად ფინანსური სახსრების 

სიმწირის გამო. მაგალითად, პარკების დაცვა შეიძლება გახდეს 

მიზეზი საქონლის საძოვრების შემცირებისა და გამოიწვიოს საკვები 

პროდუქტების შემცირება. ტურიზმის ნეგატიური ზემოქმედება 

სამწუხაროდ დადებითზე უფრო   მეტია.    კერძოდ,    ეს   არის    

ზემოქმედება  წყლის ხარისხზე მდინარეებში, ზღვებსა და ტბებში; 

ჰაერის ხარისხზე- ავტოტრანსპორტიდან გამონაბოლქვით 

დაბინძურების გამო, ხმაური სხვადასხვა გასართობი 

დაწესებულებებიდან; ტურისტების მიერ ადგილობრივი ფაუნის 

განადგურება კოცონების გამო, ისტორიული ძეგლების დანგრევა 

და დაზიანება. 
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ტურიზმი სხვადასხვანაირ ზემოქმედებას ახდენს გარე სამყაროზე. 

ტურისტული ინდუსტრია ექსპლუატაციას უწევს ქვეყნის 

ბუნებრივ, კულტურულ და ისტორიულ რესურსებს, აჭუჭყიანებს 

ჰაერს, წყალს და ნიადაგს და ახდენს ძლიერ ანთროპოგენულ  

ზემოქმედებას გარე სამყაროზე. 

ტურიზმის ზემოქმედება გარე სამყაროზე შეიძლება იყოს 

პირდაპირი და ირიბი, აგრეთვე, დადებითი და უარყოფითი. 

ტურიზმი არ შეიძლება განვითარდეს გარე სამყაროსთან უშუალო 

კავშირის გარეშე, თუმცა ტურიზმის განვითარების დაგეგმვის 

საშუალებით შეიძლება გარკვეულწილად შემცირდეს ტურიზმის 

ნეგატიური ზემოქმედება და გაძლიერდეს დადებითი . 

გარე სამყაროს დაცვის პოლიტიკა მიმართულია ხანგრძლივი 

ტურისტული საქმიანობის უზრუნველსაყოფად. თუმცა, 

ზოგიერთი ქვეყნები ამ აზრს იგნორირებას უწევენ და არჩევენ 

კომერციულ და ფინანსურ მოგებას. გარე სამყაროზე ტურიზმის 

ზემოქმედების შესაფასებლად მიღებულია სხვადსხვა მოდელები. 

ზოგიერთ ტურისტულ ადგილებში სუსტად ზემოქმედებს 

ნორმატიული აქტები, ხოლო ბუნების დამცავი სამსახურები 

თითქმის არ არსებობს, თუმცა ნორმატიული ბაზის უქონლობამ, 

რომელიც უზრუნველყოფს ბუნების დაცვას, არ უნდა შეაჩეროს 

განვითარებადი ტურიზმის დაგეგმვა. ამ დარგის სპეციალისტებმა 

უნდა ჩაატაროს გამოკვლევები. უნდა აღინიშნოს, რომ გარე 

სამყაროს დაცვა უფრო ადვილია, ვიდრე მის მიერ მიყენებული 

ზარალის აღდგენა. 

ტურიზმის განვითარების პოლიტიკა ეკოლოგიური ზემოქმედების 

გათვალისწინებით სულ უფრო აქტუალური ხდება და მტო 

გვთავაზობს ბევრ პროგრამას გარე სამყაროს დაცვის მიზნით. 

ეკოლოგიური მენეჯმენტის მეთოდიკის მიხედვით ტურფირმას 

შეუძლია ჩაატაროს, ან შეუკვეთოს ობიექტური ეკორევიზიები, 



31 
 

რომელთა მიზანს წარმოადგენს ტურისტული საქმიანობის მართვა 

ეკოლოგიური ასპექტების გათვალისწინებით. 

ეკოლოგიური მენეჯმენტის სისტემას განზრახული აქვს 

ტურისტულ დაწესებულებაში ეკორევიზიის ჩატარებისას შემდეგი 

საკითხების განხილვა: წყლის, სითბოს და ელექტროენერგიის 

ეკონომია, გაბინძურებისაგან გარე სამყაროს დაცვა. 

გარე სამყაროზე ზემოქმედების შედეგები ფასდება შემდეგი 

მიმართულებებით: 

1. ჰაერის დაბინძურება (ელექტრო და სათბობის ენერგიის 

გამოყენება, საჭმლის მომზადება, ტრანსპორტი); 

2. წყალი, წყლით მომარაგება, წყლის მოხმარება; 

3. ნიადაგი და ნიადაგის წყლები. ნიადაგის წყლების დაცვა; 

4. ხმაური. ხმაურის დონე; 

5. ვიზუალური ზემოქმედება. ტერიტორია, ლანდშაფტი, 

შენობა, გამონაბოლქვი, ტურისტული მომსახურება. 

 ეკორევიზიები არკვევენ, თუ როგორ წყვეტენ ტურისტული 

დაწესებულებები პრაქტიკულად ეკოლოგიურ საკითხებს და 

რამდენადაა დაინტერესებული სახელმწიფო მისი გადაწყვეტით. 

როგორია დონე ეკოლოგიის დარგში მომზადების მხრივ და 

ინფორმირებულნი არიან თუ არა ისინი ამ საკითხის შესახებ. 

გამოკვლევებმა უჩვენა, რომ ახალი ეკოლოგიური მეთოდების 

გამოყენების შედეგად სასტუმროებსა და რესტორნებში შეიძლება 

ელექტროენერგიის 10-25 %-ით, ხოლო წყლის მოხმარების 30%-ით 

შემცირება. 
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ეკოლოგიური მენეჯმენტის მეთოდიკის თანახმად, ტურისტული 

მომსახურებისას აუცილებელია საქმიანობის ყველა სფეროში – 

დაგეგმარებიდან დაწყებული, დამთავრებული პრაქტიკული 

საქმიანობით ჩართული იქნას ეკოლოგიის საკითხები. 

ტურისტული დაწესებულებების საქმიანობისას ეკოლოგიური 

მეთოდების დანერგვა წარმოადგენს შედარებით ახალ საქმეს, 

რომელსაც საფუძვლად უდევს ეკომენეჯმენტის სისტემა. 

ტურისტული დაწესებულებების ეკოლოგიური მენეჯმენტის 

სისტემა შეიცავს: 

• ეკოლოგიური მენეჯმენტის საქმიან კონცეფციას; 

• დაწესებულების ეკოლოგიურ პოლიტიკას და გარემოს 

დაცვის საკითხებს; 

• ეკოლოგიურად სუფთა ტურპროდუქტის შემადგენლობას; 

გარემოს დაცვის მიზნით საჭირო ინვენტარის შესყიდვის და 

თანამშრომლობის პოლიტიკას. 

 

შვეციის სასტუმრო-სარესტორნო კავშირმა 1992 წელს დაამუშავა 

რეკომენდაციები ტურისტული ინდუსტრიისთვის სათაურით 

“ეკოლოგიური ტემპერატურა 92”. ტურისტული საქმიანობის 

შესახებ კანონი თითქმის არ ეხება ეკოლოგიურ საკითხებს. 

მხოლოდ გაკვრით არის ნათქვამი, რომ ტურისტულ-საექსკურსიო 

მომსახურებისას არ უნდა დაირღვეს გარე სამყაროს მთლიანობა. 

ამრიგად, აუცილებელია მიღებული იქნას შესაბამისი ზომები, რათა 

ტურისტული საქმიანობის ზემოქმედების გამო დაცული იქნას გარე 

სამყარო. ეხლანდელ პირობებში ბევრი განვითარებული და 

განვითარებადი ქვეყანა გამოყოფს დიდ ტერიტორიებს ეროვნული 

პარკებისა და ნაკრძალებისათვის. ძალიან დიდ დაინტერესებას 

ეკოტურიზმის მიმართ იჩენენ  სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზიის 
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ქვეყნები. მთელ რიგ ქვეყნებში (აფრიკა, აზია, ლათინური ამერიკა, 

კენია ტანზანია, ჩილე, პერუ) ეკოტურიზმი წარმოადგენს 

შემოსავლის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წყაროს. 

ეკოტურისტული საზოგადოება, შტაბ-ბინით ვაშინგტონში, 

წარმოადგენს სამეცნიერო, ინფორმაციული და სტრატეგიული 

საქმიანობის განვითარების ცენტრს. ეს საზოგადოება აწარმოებს 

პოლიტიკას და ამუშავებს პროგრამებს, რომელიც მიმართულია 

რეგიონულში სტრუქტურისაკენ. არსებობს მთელი რიგი 

ორგანიზაციები, რომლებიც დაინტერესებული არიან ისეთი 

რეგიონების გამოყოფით, სადაც ეკოტურიზმი შეცვლიდა 

ტურიზმის ტრადიციულ ფორმებს. მათ შორისაა: მსოფლიო 

რესურსების დაცვის ინსტიტუტი, ცოცხალი ბუნების მოყვარულთა 

ფონდი. 1971 წლიდან იუნესკო ამუშავებს პროგრამას “ადამიანი და 

ბიოსფერო”.  იუნესკოს კომიტეტს მსოფლიო მნიშვნელობის 

ისტორიული ძეგლების მიხედვით შეუძლია მიანიჭოს  სტატუსი – 

“მსოფლიო მნიშვნელობის საგანძური” ისეთ ტერიტორიებს, 

რომლებიც განსაკუთრებით საინტერესოა და ძვირფასი. ასეთი 

ტერიტორიები შემდგომში იღებენ მსოფლიო საზოგადოების, 

როგორც ფინანსურ, ისე სამეცნიერო მხარდაჭერას. პროგრამის – 

“ადამიანი და ბიოსფერო” მთავარი მიზანია დამტკიცებული იქნას, 

რომ ბუნების დაცვითი საქმიანობა არ გამორიცხავს ტურიზმის 

განვითარებას. 
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   თავი 2.  ადამიანური  კაპიტალი-ტურისტული საწარმოს 

                 განვითარების  მნიშვნელოვანი რესურსი 

 

 ХХI საუკუნის დასაწყისში ადამიანის მატერიალური, სულიერი და 

ინტელექტუალური  შესაძლებლობების ერთობლიობის, ანუ 

ადამიანური პოტენციალის როლი რადიკალურად შეიცვალა და 

სწრაფად გაიზარდა. ქვეყნის ეროვნული სიმდიდრის შეფასებისას 

ახლა იგი არათუ მნიშვნელოვან, წამყვან ადგილსაც კი იკავებს.                      

განვითარებული ქვეყნის ეროვნული დოვლათის ძირითად 

შემადგენლებს - ადამიანურ პოტენციალს, ბუნებრივ 

სიმდიდრეებსა და საწარმოო კაპიტალს  შორის ადამიანური 

პოტენციალი (ინტელექტუალური, კულტურული და სულიერი) 

რიგი შეფასებებით 75%-ს იკავებს,  საქართველოში კი ეს 

მაჩვენებელი დაახლოებით 25%-ია. ასეთი დისპროპორციის მიზეზი 

კი, როგორც გამოკვლევები გვიჩვენებს მოსახლეობის 

უმრავლესობისათვის მსოფლიო და ქართული კულტურის, 

მეცნიერებისა და განათლების  მიღწევათა ხელმიუწვდომლობაა, 

ანუ ადამიანური პოტენციალის განვითარების შესაძლებლობათა 

ჩამონათვალში უმრავლესობისათვის ამ სფეროთა მიღწევები 

დღესაც ხელმიუწვდომელი რჩება . 

  ეკონომიკურ სფეროში მიღწეულ ზრდას, როგორ უცნაურადაც არ 

უნდა ჟღერდეს, საქართველოს ადამიანური კაპიტალის 

მაჩვენებელთა კლება მოჰყვა. ჩვენთვის არ წარმოადგენდა 

სიძნელეს, გაგვეკეთებინა შემდეგი დასკვნა: ეკონომიკური ზრდა არ 

იყო მიმართული ხალხის საკეთილდღეოდ, ხოლო ადამიანური 

პოტენციალის განვითარების პრაქტიკულად ერთადერთი 

შემადგენელი, რომლის მდგომარეობაც გაუმჯობესდა, არის 

განათლება. მაგრამ ჩვენთვის ესეც საკამათო საკითხად რჩება, 
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ვინაიდან ვფიქრობთ, რომ შესაძლებელია მოსახლეობის 

განათლების დონის სხვა მაჩვენებლებით გაზომვაც, რაც 

გაცილებით სამწუხარო შედეგებს მოგვცემდა. 

გასაგებია, რომ განვითარებული ქვეყნების მშპ ზრდა მისი 

სხვადასხვა ფორმით, განპირობებულია ადამიანური კაპიტალის 

ზრდით. ამასთან, ვაქცევთ ყურადღებას იმასაც, რომ 

შემოქმედებითი პოტენციალის წილი მნიშვნელოვნად არის 

გაზრდილი ექსტენსიური ფაქტორების როლის მუდმივი და 

სწრაფი შემცირების ფონზე. ამდენად, განვითარების ძირითად და 

ფუნდამენტურ რეზერვად ადამიანი, მისი შესაძლებლობებისა და 

ნიჭის განვითარება და უფრო სრული რეალიზაცია რჩება.   

  ხაზგასმით გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ХХ საუკუნის ბოლოს 

მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში მიღებულ ნორმად იქცა იმის 

აღიარება, რომ გლობალიზაციის თანამედროვე ეტაპზე 

სახელმწიფოსა და საზოგადოების მთავარ პოლიტიკურ და 

იდეოლოგიურ ამოცანად და საქმიანობის ძირითად მიზნად 

ადამიანი, მისი მატერიალური, ინტელექტუალური და სულიერი 

შესაძლებლობების განვითარება იქცა. ეს ნორმა ყველა ევროპული 

პარტიის პოლიტიკურ პროგრამაშია შესული და პრატიკულად 

ყველა დასავლური პოლიტიკოსისა და საზოგადოებრივი მოღვაწის 

პოლიტიკურ პრინციპად იქცა.  ადამიანის პიროვნების 

პრიორიტეტი, ჩვენი აზრით, ჰიპერტროფირებულადაც კია 

წარმოდგენილი, დასავლეთის ქვეყნებში ხდება ადამინის 

უფლებებისა და თავისუფლებების  აბსოლუტიზაცია. დღეს 

სახელმწიფო, საზოგადოება ანდა სულიერი სუბსტანცია კი არა, 

სწორედ ადამიანი გახდა  პოლიტიკური ძალებისათვის 

აპელირების მთავარი კატეგორია. მეტიც! ადამიანი, რომელსაც 

გააჩნია პროფესიული მომზადების მაღალი დონე, დასავლეთის 

განვითარებულ ქვეყნებში დამოუკიდებელ პოლიტიკურ და 

ეკონომიკურ ფასეულობად არის ქცეული.   ადამიანური 
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პოტენციალი სოციალური და ეკონომიკური განვითარების 

მთავარი მაჩვენებელია, როგორც ცალკეულ ქვეყნებისა და 

კომპანიების, ისე მთელი მოსახლეობისათვის. შემოქმედებითი 

პოტენციალის როლი კი ადამიანური კაპიტალის მთელ 

მოცულობაში განუხრელად მატულობს და ანაცვლებს 

ეკონომიკური და ინტელექტუალური პოტენციალის შესაბამის 

ხვედრით წილებს. ჩვენი აზრით, ეკონომიკური ზრდის 

ტრადიციული ფაქტორები: კაპიტალის დაგროვება, ბუნებრივი 

ნამატი, სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესი, შრომის 

მწარმოებლურობის ზრდა - ახლებურად, ანუ ადამიანურ 

(პოტენციალთან) კაპიტალთან ურთიერთკავშირში უნდა იქნეს 

განხილული. 

 აქედან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ /ადამიანური 

კაპიტალის კონცეფცია მისი თანამედროვე სახით, მსოფლიო 

ეკონომიკური და სოციალურ-ფილოსოფიური აზრის 

განვითარების ბუნებრივი და კანონზომიერი შედეგია.  

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ ტურისტული ინდუსტრიის მდგრადი 

განვითარების საფუძველს წარმოადგენს უნიკალური ბუნებრივი 

რესურსები, ხელსაყრელი სატრნსპორტო-გეოგრაფიული 

მდებარეობა და სხვა ფაქტორთა რიგი, რომლებიც განაპირობებენ 

რეგიონის ატრაქტულობას. მაგრამ ვიხილავთ რა სოციალურ-

ეკონომიკური სერვისისა და შავი ზღვისპირეთის ტურიზმის 

განვითარებას, გამორიცხულია, ვერ შევაჩნიოთ,ად რომ ამ დარგის 

ინტენსიფიკაციის პრობლემები დაკავშირებულია უშუალოდ 

ადამიანური კაპიტალის არსებობასთან , მის ხარისხთან და 

კვლავწარმოებასთან. ეს პრობლემები სულ უფრო ხშირად 

წარმოიშვება საქართველოას თითქმის ყველა რეგიონში სხვა 

ქვეყნებთან შედარებით, რომლებშიც მომსახურების სფერო 

ყველაზე მომგებიან სექტორად არის ქცეული. 
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ადამიანური კაპიტალი წარმოადგენს ტურისტული ინდუსტრიის 

საწარმოთა განვითარების მთავარ პირობას. ყოველი ორგანიზაციის 

წარმატება განისაზღვრება ცოდნითა და იმ ინფორმაციით, 

რომელსაც იგი მოიპოვებს, რადგანაც ცოდნის მატარებლები 

თანამშრომლები არიან. ისინი წარმოადგენენ დიდ ფასეულობას 

საწარმოსათვის.  ტურსაწარმოს პერსონალი ასრულებს 

მრავალმხრივ ფუნქციას, მაგრამ მთავარია სამეწარმეო საქმიანობა 

და საწარმოს კონკურენტუნარიანობის ამაღლება. ტურისტული 

საწარმოს თანამშრომლებმა უნდა იცოდნენ საკანონმდებლო აქტები 

და ტურიზმის სფეროში მოქმედი  ნორმატიული დოკუმენტები, 

საერთაშორისო ნორმები და წესები ქვეყნიდან გასამგზავრებელი 

დოკუმენტების გასაფორმებლად. აქედან  გამომდინარე  ამ სფეროში 

დასაქმებული თანამშრომელთა უწყვეტი განათლება ადამიანური 

კაპიტალის კვლავწარმოების  ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

ფაქტორია. 

სტუმარმასპინძლობის ქართული ინდუსტრია დღეას 

ჩამოყალიბების პროცესშია, ხოლო მისი სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარება  კი დაკავშირებულია ადამიანური ფაქტორის როლის 

მნიშვნელოვან  ზრდასთან. საქართელოს მოსახლეობის ბოლო 

ათწლეულების  გამნავლობაში მომხდარი მასიური  მიგრაცია და 

დემოგრაფიული ვარდნა იწვევს შრომითი რესურსების 

შემცირებასდა, როგორც შედეგი, აისახება ადამიანური კაპიტალის 

ხარისხზე. 

ტურიზმი აღიარებულია გასული საუკუნის ერთ-ერთი უმთავრეს 

ეკონომიკურ და სოციალურ ფენომენად. დღეს მსოფლიო 

ექსპორტში ტურიზმის წილი 88%-ს შეადგენს, მოსახურების 

საერთაშორისო ბაზარზე იგი 31 %-იან ნიშას იკავებს, ხოლო 

ტურიზმის ინდუსტრიაში დასაქმებულია რაოდენობა კი 105 

მილიონს აღემატება. 
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საერთაშორისო ტურისტული ნაკადი 1950 წლიდან დღემდე 25 

მილიონიდან 840 მილიარდამდე გაიზარდა,. როგორც მსოფლიო 

ტურისტული ორგანიზაციის გამოკვლევები გვიჩვენებს, წლიურად 

იგი იზრდება 4%-ით და 2020 წლისათვის მიაღწევს 1,6 მილიარდს. 

მსოფლიო ექსპორტის 7,5% ეკუთვნის ტურიზმის სექტორს, 

ავტომობილისა და გაზის მრეწველობის შემდეგ, ტურიზმი 

საერთაშორისო ვაჭრობისა და მომსახურების ერთ-ერთი  მზარდი 

სექტორია, რომლის განვითარებაც ხასიათდება  მისი გეოგრაფიის 

გაფართოებით, დივერსიფიკაციითა და ინტერ გრაციით. მისი 

მდგრადი  განვითარებისათვის აუცილებელია მარკეტინგის 

სექტორის გაფართოება და ტურიზმის ახალი ფორმების 

ჩამოყალიბება. 

საქართველო ძველ საბჭოეთში ითვლებოდა ტურიზმის ლიდერ 

ქვეყანად. საქართველოზე გადიოდა 120-ზე მეტი საერთაშორისო და 

შიდა ტურისტული მარშრუტი. 1990-იან  წლებში მომხდარმა 

პოლიტიკურ მოვლენებმა განაპირობა მისი სტრუქტურის სრული , 

პარალიზება, რამაც გამოიწვია ტურისტული ნაკადების მიმოსვლის 

შეწყვეტა. ამ პერიოდისათვის ტურიზმმა ორმაგი დარტყმა  

განიცადა. ჯერ-ერთი მოიშალა ინფრასტუქტურა . მეორეც, 

დაიკარგა ისეთი კადრები, რომელთაც ამ დარგში მუშაობის დიდი 

გამოცდილება ჰქონდათ . 

1993 წლიდან საქართველო გაერთიანდა მსოფლიო ტურისტულ 

ორგანიზაციაში, ტურიზმმა კვლავ  აღმა სვლა დაიწყო . 

თანდათანობით გაიზარდა, როგორც ტურისტთა მიმწოდებელი 

ქვეყნების გეოგრაფია, ასევე  ტურისტთა ნაკადებიც. საქართველოს 

სტუმრობენ მსოფლიოს ექვსივე ტურისტული რეგიონიდან, 

ყველაზე  დიდი ხვედრითი წონა საერთო რიცხვოვნებაში უკავია 

ევროპიდან  ჩამოსულებს. 
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განათლების განვითარების პრობლემა პრიორიტეტულია დღესაც, 

ვინაიდან სწორედ განათლება აუმჯობესებს ადამიანური 

კაპიტალის ხარისხს (ადმიანის ცოდნა, პროფესიონალიზმი, 

მორალი, კულტურა), რომელიც სახელმწიფოს ინტელექტუალურ 

და სულიერ რესურსს წარმოადგენს. სახელმწიფოს წარმატება 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების საქმესი უსუალოდაა 

დაკავსირებული მის მიერ უზრუნველყოფილი განათლების 

სისტემაზე, მისი მოსახლეობის განათლების ხარისხზე, 

ტრადიციული ფაქტორები (მიწა, ნედლეული, საწარმოო 

კაპიტალი), ცხადია  კვლავ უდიდეს როლს თამაშობს სახელმწიფოს 

განვითარებაში, მაგრამ მათ გააჩნია ჩარჩოები, განვითარების 

ზღვარი. უსაზღვროა მხოლოდ ადამიანური კაპიტალი, მისი ცოდნა 

და სულიერება. 

დღეს, ტურისტული ბიზნესის სწრაფი განვითარების  ფონზე, 

სასტუმრო ბიზნესში სულ უფრო ცხადდება ის ფაქტი, რომ 

სოციალურ-კულტურული სერვისის მიწოდება პროფესიულ  

დონეზე  წარმოუდგენელია  სპეციალური განათლების გარეშე., 

ხოლო კლიენტების მომსახურების სფეროში კი ეს უბრალოდ 

შეუძლებელია. კომპანიები, სასტუმროები,  და სასტუმრო ქსელები, 

რომელთა შტატშიც არ არსებობს კვალიფიციური მენეჯერები 

ფინანსური მარვის, მომსახურების ტექნიკისა და ტექნოლოგიების , 

სასტუმრო მენეჯმენტის, ტუროპერატორის საქმიანობის, 

მომსახურებისსაერთაშორისო სტანდარტების და ა. შ. სპეციალური 

ცოდნით, კონკურენტულ ბრძოლაში განწირულნი არიან 

წარუმატელობისათვის. აღსანიშნავია, რომ  ტურსაწარმოს 

განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე პერსონალის გავლენა მუშაობის 

ეფექტიანობაზე იცვლება ახლად შექმნილ ტურისტულ 

საწარმოებში თანამშრომლწები  ითვისებენ და აფართოებენ თავის 

საწარმოო როლს. ზრდის სტადიაში ჩვეულებრივად მიიღწევა 

ერთიანობა და ჰარმონია გუნდში, ვინაიდან თანამშრომლებს 
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თავისი საქმიანობა მიმართული აქვთ პრობლემის გადაწყვეტისა და 

დასნული მიზნების მიღწევაზე, ადამიანური პერსონალის 

ეფექტიანი მუშაობა ასევე დამოკიდებულია სამუშაო აგილზე და 

მათი ადაპტირების ხარისხზე . 

საქართველოში ტურიზმის ინდუსტრიის ზრდა ქვეყნის 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის  თავისებურ  

კატალიზატორს წარმოადგენს. ამ დარგის განვითარება ხელს 

უწყობს  მოსახლეობის მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებას, 

დადებიტად აისახება ტერიტორიის იერსახეზე, რეგიონული და 

საერთაშორისო ურტიერთობების განმტკიცებას , სტიმულს აძლევს 

ტრანსპორტის, კავშირ გაბმულობის, მსენებლობის, სასტუმრო 

მეურნეობის, ვაჭრობისა და სახალხო მოხმარების საქონლის 

წარმოების განვითარებას. 

საქართველოს ტურისტული ინდუსტრიის სოციალურ-

კულტურული სფეროს ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემას 

კვლიფიციური პერსონალის ნაკლებობა წარმოადგენს. ტურიზმის 

განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა 

შესაძლებელია მხოლოდ უწყვეტი განათლებისა და პრაქტიკული 

უნარ-ჩვევების მიღების მწყობრი სისტემის შექმნის გზით. 

ადამიანური კაპიტალის ზრდისათვის მნისვნელოვანი 

დანახარჯების გაწევით საწირო როგორც ინდივიდის , ისე 

საზოგადოების მხრიდან.. 

ტურისტული ინდუსტრიის და სოციალურ-კულტურული სფეროს 

განვითარებისათვის  აუცილებელია. მარეგულირებელი 

ნორმატიულ-სამართებლივი ბაზის შემდგომი დახვეწა და 

ტურისტული ბიზნესის მართვის სისტემის განვითარება 

რეგიონულ დონეზე. ამ,ისათვის კი აუცილებელია , 

დივერსიფიცირებული საგანმანათლებლო პროდუქტის დანერგვა  
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თავი 3.   კლიმატის გათვალისწინება ტურისტულ ინდუსტრიაში  

 3.1 ტურისტულ-რეკრეაციული  რესურსების  პოტენციალის  

შეფასებისას  გამოყენებული  სხვადასხვა  ბიოკლიმატური 

პარამეტრების   მიმოხილვა                                                    

   საკურორტო-ტურისტული ინდუსტრია წარმოადგენს მსოფლიო 

ეკონომიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სექტორს, რომლის 

განვითარებაც უშუალოდაა დამოკიდებული მოცემული რეგიონის 

გეოგრაფიულ მდებარეობაზე, ტოპოგრაფიაზე, მცენარეულ 

საფარზე, ფაუნაზე, ეკოლოგიაზე, ამინდსა და კლიმატზე.  

  ამინდი და კლიმატი-ეს არის ორი ის ძირითადი ფაქტორი, 

რომელიც ადგილის  ბიოკლიმატურ  რესურსებს განსაზღვრავს. 

ამიტომ ამ რესურსების გამოკვლევას, რომელიც  აუცილებელია 

საკურორტო-ტურისტული დარგის ორგანიზაციისა და 

განვითარებისათვის ბევრ ქვეყანაში დიდი ყურადღება  ეთმობა. 

ადრეულ გამოკვლევებში გამოიყენებოდა უამრავი მარტივი და 

კომბინირებული მეტეოროლოგიური და კლიმატური ინდექსები 

კურორტებისა და ტურიზმისათვის და აგრეთვე  ადამიანის 

ორგანიზმის  მათ ცვლილებაზე რეაქციის  დასადგენად.  

როგორც ცნობილია, ადამიანის ჯანმრთელობა უშუალოდაა 

დამოკიდებული მისი ცხოვრების წესზე (50-55%), გარემომცველი 

სამყაროს პირობებზე (25- 30%) და ბოლოს სამედიცინო 

მომსახურებაზე. სხვადასხვა ანთროპოგენული დატვირთვა 

ადამიანების ყოველდღიურ საქმიანობაზე ამაღლებს მის 

ჯანმრთელობაზე  ზემოქმედების რისკებს [Amiranashvili და სხვ., 

2012, 2013b; Amiranashvili, 2015; Lagidze და სხვ., 2015].. 
].  

ამინდის პირობების, კლიმატის, ატმოსფერული პროცესების  

ხარისხის და სხვადასხვა ჰელიო-გეოფიზიკური და კოსმოსური 

ფაქტორების ზემოქმედების შესწავლა ადამიანის ორგანიზმზე 

ტარდება მსოფლიოს მასშტაბით ბევრ ქვეყნებში [Mc Michael და 
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სხვ., 2006; Golitzyn, 2009;    Kalkstein, 2011; Perevedentsev და სხვ., 2015;  

Povolotskaya და სხვ., 2018].  

.საკმაო რაოდენობის შრომები მიეძღვნა ცალკეული 

მეტეოროლოგიური და ჰელიო-გეოფიზიკური ელემენტების და 

აგრეთვე მათი კომპლექსური ზემოქმედების შესწავლას 

[Amiranashvili და სხვ., 2007, 2010c, 2012, 2018a; Vasin და სხვ., 2009], 

ჰაერის ტენიანობა, ქარის სიჩქარე, ატმოსფერული ტენიანობა, მზის 

აქტივობა (ვოლფის რიცხვი), გეომაგნიტური ველი, კოსმოსური 

სხივები, მზის რადიაცია [Palmer და სხვ., 2006;   Amiranashvili და 

სხვ., 2007, 2012, 2016a, 2016a; Zenchenko და სხვ., 2009; Shaposhnikov 

და სხვ., 2014; Caswell და სხვ., 2015;  Davis და სხვ., 2016; Azcárate და 

სხვ., 2016], მ სუბუქი ოინები [Slepykh და სხვ., 2006;  Amiranashvili და 

სხვ., 2008d, 2010a, 2011a, 2012, 2013a, 2014a, 2015a; Amiranashvili, 2017; 

Bliadze და სხვ., 2015; Bolashvili და სხვ., 2016;    Masikevich და სხვ., 

2018; Kudrinskaya და სხვ., 2018], აეროზოლები [Amiranashvili და სხვ., 

2012, 2014b; Hori და სხვ., 2012], ოზონი [Amiranashvili და სხვ., 2009, 

2010b, 2012], ტოქ ს ი კ ური  ნ ა რე ვ ე ბ ი  და  ს ხ ვ . [Amiranashvili 

და სხვ., 2012; Amiranashvili, 2015; Lagidze და სხვ., 2015]) ზოგადი 

ეკოლოგიური სიტუაციის ფორმირება და აგრეთვე ადამიანის 

ჯანმრთელობაზე. 

ასევე  ცნობილია სხვადასხვა დაავადებების დონის გაზრდა და 

მოსახლეობის სიკვდილიანობის დონის ზრდა [Tkachuk, 2012; 

Ruuhela და სხვ., 2017; Muthers და სხვ., 2017; Amiranashvili და სხვ., 

2018a],ატმოსფერული წნევის მკვეთრი ცვლილება  [Caswell და სხვ., 

2015], ატმოსფეროს გაჭუჭყიანების მაღალი დონეвысоком уровне 

загрязненности атмосферы [Amiranashvili და სხვ., 2012], 

გეომაგნიტური ქარიშხალი [Amiranashvili და სხვ., 2008a; Azcárate და 

სხვ., 2016] და  ს ხ ვ .. 

საკურორტო-ტურისტული ინდუსტრია წარმოადგენს მსოფლიო 

ეკონომიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სექტორს. ეს სექტორი არის 

დამოკიდებული  გეოგრაფიულ მდებარეობაზე, ტოპოგრაფიაზე, 

ლანდშაფტზე, მცენარეულ საფარზე, ფაუნაზე ეკოლოგიურ 

სიტუაციაზე კლიმატზე და ამინდზე და ირად არის 

დამოკიდებული [Vadachkoria და სხვ., 1987; Abegg, 1996; Matzarakis, 

de Freitas, 2001; Matzarakis და სხვ. 2004, 2010a; Matzarakis, 2006; 

Tarkhan-Mouravi და სხვ. 2008; Saakashvili და სხვ., 2008, 2010;   

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935115301122#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027311771630271X#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027311771630271X#!
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Amiranashvili და სხვ. 2011c; Shevchenko, 2012; Povolotskaya და სხვ., 

2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2017]. ამიტომ ამ რესუსების კვლევა 

არის ძალიან მნიშველოვანი და ისინი იქნება უშუალოდ 

გამოყენებული ტურისტულ ინდუსტრიაში.  

   საკურორტო-ტურისტული ინდუსტრია წარმოადგენს მსოფლიო 

ეკონომიკის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სექტორს, რომლის 

განვითარებაც უშუალოდაა დამოკიდებული მოცემული რეგიონის 

გეოგრაფიულ მდებარეობაზე, ტოპოგრაფიაზე, მცენარეულ 

საფარზე, ფაუნაზე, ეკოლოგიაზე, ამინდსა და კლიმატზე.  

  ამინდი და კლიმატი-ეს არის ორი ის ძირითადი ფაქტორი, 

რომელიც ადგილის  ბიოკლიმატურ  რესურსებს განსაზღვრავს. 

ამიტომ ამ რესურსების გამოკვლევას, რომელიც  აუცილებელია 

საკურორტო-ტურისტული დარგის ორგანიზაციისა და 

განვითარებისათვის ბევრ ქვეყანაში დიდი ყურადღება  ეთმობა. 

ადრეულ გამოკვლევებში გამოიყენებოდა უამრავი მარტივი და 

კომბინირებული მეტეოროლოგიური და კლიმატური ინდექსები 

კურორტებისა და ტურიზმისათვის და აგრეთვე  ადამიანის 

ორგანიზმის  მათ ცვლილებაზე რეაქციის  დასადგენად.  

 ბოლო ასი წლის მანძილზე  მსოფლიოში ჩატარებულია მთელი 

რიგი  გამოკვლევები [Landsberg, 1972; Sheleykhovskiy, 1948; Rusanov, 

1981].     , როგორც ბიოკლიმატოლოგიის, ბიომეტეოროლოგიის                  

ასევევ  სამედიცინო მეტეოროლოგიის მიმართულებით.  ნაშრომში  

, [Landsberg, 1972] ჩატარებულია ცალკეული მეტეოელემენტების და 

მათი კომპლექსების ადამიანის ჯანმრთელობაზე კვლევის 

ანალიზი  და მოცემულია  აგრეთვე  დაწვრილებითი  ინფორმაცია  

სხვადასხვა  ბიოკლიმატური  პარამეტრების  შესახებ, რომლებსაც 

იყენებენ სხვადასხვა ქვეყნებში ამავე  ნაშრომში  აღნიშნულია, რომ 

ინტერესი პრობლემის „ადამიანი და გარემო“ შესწავლის მიმართ 

დასავლეთის ქვეყნების სამეცნიერო ლიტერატურაში                 

ფიქსირდება    უკვე დიდი ხანია. ჩვენს მიერ გაანალიზებულია ეს 
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შრომები და მიღებული შედეგები გამოყენებულია წარმოდგენილ 

კვლევაში.     

ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე, მათ შორის 

საქართველოშიც  იყენებდნენ ბიოკლიმატურ პარამეტრს, ანუ  ე.წ. 

[Sheleykhovskiy, 1948; Rusanov, 1981; Svanidze, Papinashvili, 1992;  

Amiranashvili და სხვ., 2008a, 2008c, 2010a, 2010e, 2011d; Khazaradze, 

2017] ჰაერის ექვივალენტურ-ეფექტურ ტემპერატურას EET,            

რომელიც წარმოადგენს ჰაერის ტემპერატურის, ფარდობითი 

ტენიანობის და ქარის სიჩქარის კომპლექსს და აგრეთვე 

რადიაციულ-ექვივალენტურ  ეფექტურ ტემპერატურას REET, 

რომელიც არის ჰაერის ტემპერატურის, ფარდობითი ტენიანობის, 

ქარის სიჩქარის და მზის ნათების ინტენსივობის კომპლექსი. 

ბიოკლიმატური ინდექსების მნიშვნელობა ფიზიკური სიდიდეების 

გარდა შეიძლება აღწერილი იქნას ტერმინების მიხედვით, 

როგორიცაა, („სიცივე“, „კომფორტი“, „სითბო“). ასეთი ტერმინები 

უფრო გასაგებია მოსახლეობისათვის, ვიდრე ფიზიკური 

მახასიათებლები. აქვე გვინდა აღვნიშნოთ, რომ საქართველოს 

კლიმატის შეფასებისას მსგავსი ტერმინოლოგია იქნა 

გამოყენებული ცნობილი გეოგრაფის და ისტორიკოსის ვახუშტი 

ბაგრატიონის მიერ [Tsarevich Vakhushti, 1904].  

საიმედო კლიმატური მონაცემები წარმოადგენს მთავარ 

განმსაზღვრელ ფაქტორს ეკონომიკის ისეთი დარგების სწორი 

მენეჯმენტისა და დაპროექტებისათვის, როგორიცაა სოფლის 

მეურნეობა, მშენებლობა, წყლის რესურსების მართვა, ტურიზმი და 

საკურორტო მეურნეობა  

კლიმატი წარმოადგენს იმ ბუნებრივ რესურსს, რომელიც 

აუცილებელია ნებისმიერი ქვეყნის, ან რეგიონის ტურიზმის და 

კურორტოლოგიის განვითარებისათვის. ტურისტული ბაზრის და 

მასთან დაკავშირებული ტურისტული ინდუსტრიის საწარმოების 
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ფუნქციონირებას აქვს მკვეთრად გამოხატული სეზონური ხასიათი, 

რომელზედაც მოქმედებს სხვადასხვა ფაქტორები.Pპირველად 

ფაქტორებს წარმოადგენს ბუნებრივ-კლიმატური, ხოლო მეორადს 

ეკონომიკური,დემოგრაფიული, ფსიქოლოგიური, ტექნოლოგიური 

და სხვა  ფაქტორები .) [Landsberg, 1972; Steadman, 1994; BSR/ASHRAE 

Standard 55P, 2003; Tkachuk, 2011; De Freitas, Grigorieva, 2015].  

კლიმატი ახდენს ტურიზმზე, როგორც პირდაპირ, ასევე 

არაპიდაპირ გავლენას, ტურიზმის სექტორში კლიმატი ძირითადია 

ტურისტებისათვის. ამიტომ არახელსაყრელ კლიმატურ პირობებს 

და მათ ცვლილებას შეუძლია გავლენა იქონიოს ტურისტულ 

ნაკადზე, ან ტურისტული საქმიანობის სეზონურ მონაცვლეობაზე . 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ საკითხის შესწავლა 

საქართველოსათვის, ვინაიდან კლიმატის გლობალური 

ცვლილების  ფონზე თავი იჩინა რეგიონულმა კლიმატურმა 

ვარიაციებმა. ბოლო ათწლეულებში ჰაერის ტემპერტურის მკვეთრი 

გაზრდის გამო კლიმტის ცვლილება განსაკუთრებით გააქტიურდა 

[Climate Change 2007; Stocker და სხვ., 2013]. ამასთან ერთად ჰაერის 

ტემპერტურის და კლიმატის სხვა პარამეტრების ცვლილებას აქვს 

სივრცულ-დროითი, არაერთგვაროვანი ხასიათი, როგორც 

გლობალურ [Barriopedro და სხვ., 2006; Climate Change 2007; Gruza, 

Meshcherskaya, 2008; Stocker და სხვ., 2013], ასე რეგიონალური 

მასშტაბით (მათ შორის ისეთი მცირე ფართობის ქვეყნებშიც კი  

რთული რელიფით, როგორიც საქართველოა)  [Budagashvili და სხვ., 

1999; Tavartkiladze და სხვ., 2006; Amiranashvili და სხვ., 2011-2012, 

2015d; Rybak O., Rybak E., 2013; Acquaotta და სხვ., 2015; Elizbarashvili, 

2017]. 

ტურიზმის სეზონური საქმიანობა და ცვლილებები 

სამომხმარებლო სექტორში, რაც განპირობებულია კლიმატური 

ვარიაციებით, ზეგავლენას ახდენს ტურიზმის მონათესავე 
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სექტორებზე, როგორიცაა სოფლის მეურნეობა, ადგილობრივი 

რეწვა, მშენებლობა, წყლის რესურსების მართვა. ექსტრემალური 

ამინდი და კლიმატური მოვლენები პირდაპირ ზემოქმედებს 

ტურიზმის ინფრასტრუქტურაზე და დაწესებულებებზე, 

განსაკუთრებით კი ისეთებზე, რომლებიც მდებარეობენ კლიმატის 

ცვლილების მიმართ მოწყვლად სანაპირო ზოლში .  

მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ 

მნიშვნელოვნად გაიზარდა კლიმატის და ექსტრემალური 

კლიმატური მოვლენების პროგნოზირების მნიშვნელობა მთელ 

მსოფლიოში  ტურიზმის მდგრადი განვითარების 

უზრუნველსაყოფად. მსოფლიო ტურისტულმა ორგანიზაციამ 

ჩაატარა მთელი რიგი ღონისძიებები ტურიზმის მიმართულების 

მხარდასაჭერად. იგი აწვდის მსოფლიო ტურისტულ ორგანიზაციას 

ადრეულ გაფრთხილებებს ბუნებრივი კატასტროფების, 

მყინვარების უკან დახევის, წყლის რესურსების ცვლილების 

შესახებ. 

მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის და მსოფლიო 

მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის თანამშრომლობა განაპირობებს 

საერთაშორისო ტურიზმის აქტიურ განვითარებას, რაც თავის 

მხრივ პოზიტიურად მოქმედებს ტურისტული პროდუქტის 

ხარისხის გაზრდაზე და მომსახურების სერვისის გაუმჯობესებაზე. 

ტურიზმის სფეროში სეზონურობის შესწავლა საშუალებას იძლევა 

განისაზღვროს ბუნებრივ-კლიმატური პირობების გავლენის 

ხარისხი ტურისტული პროდუქტის ფორმირებაზე; გამოვლინდეს 

ის ფაქტორები, რომლებიც განაპირობებენ სეზონურობას 

ტურიზმში; შემუშავდეს ღონისძიებების სისტემა სეზონურობის 

არათანაბრობის შესამცირებლად ტურისტების მომსახურების 

დროს და საბოლოო ჯამში განისაზღვროს სეზონურობის 

ეკონომიკური გავლენა რეგიონსა და ტურფირმის დონეზე. 
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ტურიზმი დუალიზმით ხასიათდება და შეიცავს, როგორც 

გეოგრაფიულ, ასევე სოციალურ-ეკონომიკურ ასპექტს. ამდენად 

ძალიან მნიშვნელოვანია შეფასდეს მოცემული ტურისტული 

რეგიონის გეოგრაფიული ასპექტი, ანუ შეფასდეს მისი ტურისტულ-

რეკრეაციული რესურსების პოტენციალი. ამ მონაცემების 

გათვალისწინებით უნდა დამუშავდეს ტურისტული პროდუქტი, 

რომელიც იქნება კონკურენტუნარიანი ტურისტულ ბაზარზე 

გასაყიდად. 

 ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების პოტენციალის ერთ-ერთ 

ძირითად კომპონენტს წარმოადგენს კლიმატური რესურსები. 2003 

წელს მმო-ს და მტო-ს მიერ პირველად იქნა მიღებული 

რეზოლუცია, იმის შესახებ, რომ ამ ორგანიზაციებში შემავალ 

ქვეყნებში აუცილებელია შეფასდეს სხვადასხვა ტურისტული 

რეგიონების ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების პოტენციალი 

და დამუშავდეს შესაბამისი რეკომენდაციები. საქართველო არის 

ორივე ორგანიზაციის სრულუფლებიანი წევრი 1990 წლიდან. 

ამიტომ აუცილებელია შეფასდეს საქართველოს ტურისტულ-

რეკრეაციული რესურსების პოტენციალი. საქართველოს 

მრავალფეროვანი კლიმატური პირობები წარმოადგენს ტურიზმის 

განვითარების. უზარმაზარ პოტენციალს. თუმცა, საქართველოში 

კლიმატური პოტენციალის განსაზღვრა   ტურიზმის 

სტანდარტების შესაბამისად, ისევე  როგორც ეს არის  მიღებული 

განვითარებულ ქვეყნებში, ჯერ-ჯერობით ვერ განხორციელდა.  ეს 

კი გარკვეულწილად აფერხებს შედარდეს საქართველოს 

კლიმატური პოტენციალი   ტურიზმის განვითარების 

თვალსაზრისით სხვა ქვეყნების ტურისტულ კლიმატურ 

რესურსებთან. Aამან კი შეიძლება უარყოფითი გავლენა იქონიოს 

საქართველოში პოტენციური ტურისტების მოზიდვაზე.  

უნდა აღინიშნოს, რომ ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების 

შესაფასებლად  გამოიყენებოდა კლიმატური ინდექსები, რომლებიც 
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მიღებულია გამოყენებით კლიმატოლოგიაში და 

ბიომეტეოროლოგიაში.  არსებობს 200-ზე მეტი კლიმატური 

ინდექსი. ტურიზმის კლიმატური ინდექსი იყოფა სამ კატეგორიად. 

ელემენტარული კლიმატური ინდექსები წარმოადგენს რამოდენიმე 

მეტეოროლოგიური მონაცემების მნიშვნელობათა სინთეზს, მაგრამ 

იგი არ შეიცავს ბიომეტეოროლოგიურ ინფორმაციას და ამდენად 

ნაკლებად მისაღებია ტურისტულ ინდუსტრიაში რეკრეაციული 

რესურსების შესაფასებლად. ბიოკლიმატური და ტურიზმის 

კლიმატური ინდექსები  წარმოადგენს სხვადასხვა მეტეო-

ელემენტების კომპლექსს და კარგად ასახავს მათი მნიშვნელობების 

კომბინირებულ ეფექტს. 

ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების პოტენციალის 

შესაფასებლად ჩვენს მიერ პირველად საქართველოს პირობებში 

გამოყენებული იქნა კომპლექსური კლიმატური პარამეტრი K, 

რომელიც განისაზღვრება სხვადასხვა მეტეოელემენტების (ჰაერის 

ტემპერატურა, ატმოსფერული ნალექების რაოდენობა, 

ფარდობითი სინოტივე, მზის ნათების საშუალო ხანგრძლივობა) 

შეხამებათა საფუძველზე (.  

K=H.f/ A.A.   (3.1.), 

სადაც  

H - არის თბილ პერიოდში მოსული ნალექების რაოდენობა, მმ-ში ; 

 f- არის ყველაზე ცხელი თვის ფარდობითი სინოტივე, %-ში ; 

S - ჰორიზონტალურ ზედაპირზე მოსული მზის ნათების საშუალო 

ხანგრძლიობა, სთ-ში; 

 AA- ჰაერის ტემპერატურის (იანვარი და ივლისი) წლიური 

ამპლიტუდა; 
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იმისათვის, რომ უფრო ზუსტად იქნას გამოყოფილი ზონები 

ტურისტულ-რეკრეაცილი პოტენციალის მიხედვით, ამ ფორმულის 

საშუალებით ჩვენს მიერ საქართველოს სხვადასხვა კლიმატურ 

ზონებში მდებარე პუნქტებისავის გაანგარიშებული იქნა 

კომპლექსური კლიმატური პარამეტრი 54 

ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგურისათვის, დაკვირვებათა 

მონაცემების გამოყენებით  (1957-2010) წლებში. 

 ჩვენს მიერ საქართველოს ტერიტორია დაყოფილი იქნა ზონებად 

მოცემული კომპლექსური კლიმატური პარამეტრის მიხედვით. 

როგორც მიღებული მონაცემების ანალიზი გვიჩვენებს, ყველაზე  

მაღალი ტურიზმის კომპლექსური კლიმატური პარამეტრი იქნა 

მიღებული საქართველოს შავი ზღვისპირა რაიონებში. 
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pirobiTi niSnebi k –s mixedviT: 

~  

nax.3.1. turizmis klimaturi kompleqsuri parametris 

ganawileba saqarTvelos teritoriaze 

ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების მიზნით 

აუცილებელია ტურისტული რესურსების პოტენციალის 

დადგენა სეზონების და თვეების მიხედვით. ზემოთ 

აღნიშნული ტურიზმის კომპლექსური კლიმატური 

პარამეტრის საშუალებით კი მხოლოდ წლიური 

მნიშვნელობები გამოითვლება. ამავე დროს ამ ინდექსში 

კომპლექსურად არ არის ჩართული თერმო   ფიზიოლოგიური 
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კომპონენტი, რომელიც აუცილებელია ტურისტულ-

რეკრეაციული რესურსების შესაფასებლად. ამიტომ 

ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების პოტენციალის 

შესაფასებლად გამოყენებული იქნა ტურიზმის კლიმატური 

ინდექსი TCI, რომელიც მიღებულია მმო-ს მიერ. ინდექსი 

შეიცავს შვიდი პარამეტრის კომბინაციას, სამი არის 

დამოუკიდებელი, ხოლო ორი კი წარმოადგენს 

ბიოკლიმატურ კომბინაციას. 

                      TCI = 8·Cld + 2·Cla + 4·R + 4·S + 2·W       (3.2.), 

  სადაც, Cld -არის დღიური კომფორტულობის ინდექსი, 

რომელიც შეიცავს ჰაერის ტემპერატურის საშუალო 

მაქსიმუმს - (°C)  და ფარდობითი ტენიანობის მინიმუმს - f (%),   

- Cla არის დღეღამური კომფორტულობის ინდექსი, რომელიც 

შეიცავს ჰაერის საშუალო ტემპერატურას  და საშუალო 

ფარდობით ტენიანობას, R -არის ნალექების ჯამი (მმ),  S -მზის 

ნათების ხანგრძლივობა (სთ) და W - ქარის საშუალო სიჩქარე 

(მ/წმ). 

სხვა კლიმატური ინდექსებისაგან განსხვავებით TCI -ში 

შემავალი თითოეული პარამეტრი შეფასებულია ბალებში.     

                                            

 

 

TCI კატეგორია Category კატეგ. 

90 ÷ 100 იდეალური Ideal იდეალ. 

80 ÷ 89 შესანიშნავი Excellent შესანიშ. 

70 ÷ 79 ძალიან კარგი Very Good ძალ. კარგი 

60 ÷ 69 კარგი Good კარგი 
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50 ÷ 59 სასიამოვნო Acceptable სასიამ.  

40 ÷ 49 მისაღები Marginal მისაღ. 

30 ÷ 39 არახელსაყრელი Unfavorable არახელს.  

20 ÷ 29 
ძალიან 

არახელსაყრელი 
Very Unfavorable ძალ. არახელს. 

10 ÷ 19 
უკიდურესად 

არახელსაყრელი 
Extremely Unfavorable უკიდ. არახელს.  

- 30 ÷ 9 მიუღებელი Impossible მიუღებ. 

 
 

 

ნაშრომში გამოყენებულია  საქართველოს გარემოს ეროვნული 

სააგენტოს  მონაცემთა ბაზის  მონაცემები მეტეოროლოგიური 

პარამეტრების შესახებ 1961 წლიდან 2010 წლამდე. დაკარგული 

მონაცემები აღდგენილია სტანდარტული მეთოდების მიხედვით. 

მონაცემთა ანალიზი ჩატარდა მათემატიკური სტატისტიკის 

მეთოდების გამოყენებით [Kobisheva, Narovlianski, 1978]. 

 TCI მნიშვნელობების შედარება: I - 1961 ÷ 1985 და II - 1986 ÷ 2010. 

პერიოდს შორის ჩატარდა სტუდენტის კრიტერიუმის გამოყენებით  

ნაშრომში ჩატარებულია ორ დაკვირვების პერიოდს შორის  1961 

წლიდან 2010 წლამდე ტურიზმის კლიმატური ინდექსის 

კომპონენეტების ცვლილების კანონზომიერებანი საქართველოს 

ორი დინამიურად საპირისპირო გეოგრაფიული რეგიონების (აჭარა 

და კახეთი) მიხედვით. 

 

ცხრილი  3.2  

მეტეოსადგურების კოორდინატები და სიმაღლე ზღვის დონიდან 

 

პუნქტის 

დასახელება 
 

გრძედი, N° განედი, E° 

სიმაღლე, მ, 

ზღვ.დ. 
 

აჭარა 

ბათუმი 41.64 41.64 9 

ქობულეთი 41.82 41.78 3 

ხულო 41.64 42.3 921 
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გოდერძი 41.63 42.52 2025 

კახეთი 

თელავი 41.93 45.48 568 

დედოფლისწყარო 41.47 46.08 800 

ყვარელი 41.97 45.83 449 

საგარეჯო 41.73 45.33 802 

 

   

ცხრილი 3.2 წარმოდგენილია აჭარაში (ბათუმი, ქობულეთი, ხულო, 

გოდერძიკის უღელტეხილი - გოდერძი) და კახეთის (თელავი, 

დედრისლისწყარო, ყვარელი, საგარეჯო) რვა მეტეოროლოგიური 

სადგურების კოორდინატებისა და სიმაღლეების შესახებ 

ინფორმაცია, რომელთა მონაცემები გამოყენებულ იქნა TCI- ს 

კვლევებში. 

  აჭარაში სადგურები მდებარეობს 3-დან 2025 მ-მდე სიმაღლეზე და 

კახეთში 449-დან 802 მ-მდე ზღვის დონიდან.. ნახაზზე 3.1  

წარმოდგენილია საქართველოს ტერიტორიაზე ამ სადგურების 

ადგილმდებარეობა (მასშტაბი ქვედა მარჯვენა კუთხეშია). 
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ნახ. 3.1. აჭარასა  და  კახეთში მეტეოროლოგიური  

სადგურების   ადგილმდებარეობა  
 

აჭარა მდებარეობს საქართველოს დასავლეთ ნაწილში შავი 

ზღვის სანაპიროზე (ნახ. 1). აჭარის ტერიტორია  დაყოფილია ორ 

ნაწილად: ზღვისპირა აჭარა, რომელიც მოიცავს ხეობებს, 

დაბლობებს და აჭარის მაღალმთიანეთი. სანაპირო ზოლი მათი 

ბუნებრივი პირობებით. ხასიათდება სუბტროპიკული ჰაერის 

დამახასიათებელი მაღალი თერმული რეჟიმით (ბათუმი, 

ქობულეთი). მაღალმთიანი, სადაც მთის ბარიერების გამო შავი 

ზღვის გავლენა დასუსტებულია, გაცილებით ცივია და ზღვის 

დონიდან მაღალ სიმაღლეზე, ჰაერის ტემპერატურა (ხულო, 

გოდერძი). კლიმატი ნოტიო სუბტროპიკულია. ბათუმში: 6.9 და 

22.8(° C)  ქობულეთი: 5.5 და 23. (° C) 1, ხულო: 1.2 და 19.1(° C), 

გოდერძი: (° C) -7.7 და 12.5-ს(° C), ბათუმში: საშუალო თვიური 

ტემპერატურა (° C) იანვარში (ყველაზე ცივი თვე) იანვარსა და 

აგვისტოში საშუალო თვიური ჰაერის ტემპერატურაა შემდეგი: 
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ბათუმში: 10.8 და 26.4(° C), ქობულეთი: 10.4 და 27.0(° C), ხულო: 5.3 

და 25.4(° C), გოდერძი: -4.6 და 17.5(° C). 

აჭარა ცნობილია თავისი კურორტებით ულამაზესი 

პლაჟებით, ისტორიული ძეგლებით და სხვა ატრაქციონებით, 

რომლებიც ბევრ ტურისტს იზიდავს. გასული ათწლეულის 

მანძილზე აჭარის ტურისტული ინფრასტრუქტურის 

განვითარებაში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა და დღეს ის 

ახალ ეტაპზეა მისი სწრაფ განვითარებაში 

[https://www.advantour.com/eng/georgia/adjara.htm]. 

კახეთი მდებარეობს საქართველოს აღმოსავლეთ ნაწილში 

(ნახ. 1). ტერიტორია 11375 კმ 2, მოსახლეობა 314.7 ათასი ადამიანია 

(მათ შორის ქალაქის 71.4 ათასი ადამიანი), რეგიონის დედაქალაქია 

თელავი (მოსახლეობა 19.8 ათასი ადამიანია) [www.geostat.ge]. 

კახეთის უმეტესი კლიმატი სუბტროპიკული და 

სასიამოვნოა. კახეთში მთელი წლის განმავლობაში მოგზაურობის 

საშუალებაა და ზამთარში ერთადერთი ტერიტორია, რომელიც 

მიუდგომელია, არის თუშეთის მთიანი მხარე. ალაზნის ველზე, 

საშუალო იანვრის ტემპერატურა (ცივი თვე) დაახლოებით 0 ÷ 1 ° C, 

ივლისში (თბილ თვეში) - 22 ÷ 24 ° C. ალაზნის ხეობა და გომბორის 

ქედის ჩრდილოეთ კალთები ძალიან ხელსაყრელია ჯიშიანი 

ყურძნისთვის - სწორედ აქ მდებარეობს საქართველოს მთავარი 

ღვინის ცენტრი. 

თელავში: 1.2 და 23.5° C,  დედოფლისწყარო: -0.2 და 22.6° C,, 

ყვარელი: 1.8°  და 24.1° C,, საგარეჯო: 0.7 და 22.4° C,. თელავში: 4 

თვიანი ჰაერის საშუალო ტემპერატურა (° C) იანვარ-ივლისში 

საშუალო თვიური ჰაერის ტემპერატურა თელავში: 5.7 და 29.4 ° C, 

დედოფლისწყარო: 4.6 და 28.5° C, ყვარელი: 6.6 და 30.6° C,, 

საგარეჯო: 5.4 და 28.4° C,. 

კახეთში უამრავი ადგილია ულამაზესი ტბებით და 

ჩანჩქერებით, ძველი ღვინის ქარხნებითა და გამოქვაბულებით, 

კულტურული ძეგლებით, ჯანდაცვის კურორტებით და 

ტურისტებისთვის საინტერესო სხვა ობიექტებით.  აჭარაში, ბოლო 

წლებში კურორტისა და ტურიზმის დეპარტამენტის  მონაცემების 

თანახმად ტურისტული ინდუსტრიის განვითარებაში 

მნიშვნელოვანი პროგრესი გაკეთდა ბოლო ათწლეულის მანძილზე 

[https://ru.wikipedia.org. 
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3.2. ბათუმის  კლიმატი  და  კლიმატის  მიმდინარე  და  

სამომავლო  ცვლილების  სცენარები 

ტრადიციული ქართული სტუმართმოყვარეობა, უძველესი 

ისტორიული ძეგლები, მინერალური და თერმული წყლები და შავი 

ზღვის სანაპირო, რომლის სიგრძე 330 კილომეტრია არის  

საქართველოში ტურისტების მოზიდვის   მთავარი ატრაქციონი. 

ჩვენი ქვეყანა ორიენტირებულია და მიისწრაფის იქითკენ, რომ 

შეიქმნას ტურისტული მიმართულებით განვითარებადი ქვეყნის 

იმიჯი. 

ტურისტული ინდუსტრიის განვითარებისათვის კი აუცილებელია 

შეფასდეს  ტურისტული ბაზრის ფუნქციონირების  პირველადი 

ფაქტორის - ტურისტულ-კლიმატური რესურსების პოტენციალი და 

მათი განაწილების  თავისებურებანი დროსა და სივრცეში. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დედაქალაქი - ბათუმი 

საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროზე  ყველაზე სამხრეთით 

მდებარე   ერთ-ერთი საუკეთესო საკურორტო ქალაქია.  

კლიმატური პირობების მხრივ, ბათუმი მიეკუთვნება ზღვის 

სუბტროპიკული კლიმატის ნოტიო ოლქს (ნოტიო კლიმატური 

ზონა თბილი, რბილი ზამთრით და ცხელი ზაფხულით), ბათუმი-

აეროპორტის მეტეოსადგურის მონაცემებით საშუალო წლიური 

ტემპერატურა ამ ტერიტორიაზე 14.3°C -ია (1961-1990 წ.წ.), ყველაზე 

ცივი თვის (იანვარი) საშუალო +6.8°C, ხოლო ყველაზე ცხელი თვის 

(აგვისტო) საშუალო ტემპერატურა +22.3°C-ს შეადგენს. მთელი 

დაკვირვების პერიოდში დაფიქსირებული აბსოლუტური 

მინიმუმი მინუს 9°C-ია, ხოლო აბსოლუტური მაქსიმუმი +41°C. 

აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი (+10°CS-ზე მაღლა) 4455 გრადუსს 

შეადგენს. ჰაერის საშუალო წლიური ფარდობითი ტენიანობა 76%-

ია. ბათუმში ხშირია თავსხმა წვიმები, ნალექების წლიური ჯამი 
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საშუალოდ 2531 მმ-ია, რომლის უდიდესი რაოდენობა სექტემბერში 

მოდის და 308 მმ-ს შეადგენს, ხოლო უმცირესი მაისში – 89 მმ. ქარის 

საშუალო წლიური სიჩქარე ბათუმის აეროპორტის ტერიტორიაზე 

4.5 მ/წმ-ს უდრის, გაბატონებულია სამხრეთ-აღმოსავლეთისა და 

სამხრეთ-დასავლეთის მიმართულების ქარები. 

საქართველოში კლიმატის ცვლილების ნიშნები მე-20 საუკუნის 90-

იანი წლებიდან შეიმჩნევა. სურათი განსხვავებულია ქვეყნის 

სხვადასხვა რეგიონში.  გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო 

კონვენციის მიმართ საქართველოს მიერ მომზადებულ მესამე 

ეროვნულ შეტყობინებაში კლიმატურ პარამეტრებში ცვლილებების 

მიმდინარე ტენდენციები განხილულია ორ 1961-1985 და 1986-2010 

წ.წ. პერიოდს შორის. რამდენადაც კლიმატური პარამეტრების 

ექსტრემალური მნიშვნელობები უფრო მეტად მგრძნობიარეა 

კლიმატის ცვლილების მიმართ, ვიდრე მათი საშუალო სიდიდეები, 

აღნიშნული დოკუმენტის მომზადების ფარგლებში, დამატებით 

გამოთვლილ იქნა ექსტრემალური კლიმატური ინდექსები, 

რომელთა გამოთვლის მეთოდოლოგია შემუშავებულია IPCC-ს 

რეკომენდაციებით .მიღებული შედეგების თანახმად, უკანასკნელ 

პერიოდში საქართველოში ჰაერის საშუალო წლიურმა 

ტემპერატურამ ცვლილება განიცადა მხოლოდ ზრდის 

მიმართულებით. ბათუმში საშ. წლიური ტემპერატურა შედარებით 

უმნიშვნელოდ არის გაზრდილი (+0.2°C), თუმცა დათბობის 

ტენდენცია გაცილებით ინტენსიურია ზაფხულში (+0.9°C). 

გამოვლენილი დათბობა ყველა სეზონზე მდგრადია და 

დასტურდება ტრენდებით. როგორც სტატისტიკიდან ჩანს, 

დათბობის ტენდენცია ბათუმში უფრო მეტად ღამის ტემპერტურის 

აწევითაა განპირობებული, რაც ტრენდების ხასიათის მიხედვითაც 

დასტურდება.  
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ნალექთა წლიური ჯამები 1960-იანი წლებიდან ბათუმში 

უმნიშვნელოდ შეიცვალა. აქ ნალექების მატება შემოდგომის 

სეზონზე კომპენსირდება სხვა სეზონებზე მისი შემცირებით, თუმცა 

უარყოფითი ნიშნის ტრენდი გამოვლინდა მხოლოდ ზამთრის 

სეზონზე. ნალექების საშუალო რაოდენობის ცვლილების ხასიათი 

თანხვედრაშია ნალექების დღეღამური მაქსიმალური რაოდენობის  

ცვლილების ტენდენციებთან და მდგრადად იმატებს 

შემოდგომაზე, როდესაც დღე-ღამური ნალექების პიკები ისედაც 

მაქსიმალურია. ეს კი რასაკვირველია, ზრდის წყალდიდობის 

რისკს. ექსტრემალური ნალექების ინდექსების ცვლილებაც 

ადასტურებს, რომ იზრდება დღეები ნალექების უხვი (>90 მმ-ზე) 

რაოდენობით, ასევე, 1 დღეში გამოყოფილი ნალექების უდიდესი 

რაოდენობა და უწყვეტად ნალექიანი პერიოდები, თუმცა მცირდება 

შედარებით მცირენალექიან (>10, 20, 50 მმ-ზე) დღეთა რიცხვი.  

 

 ნახ. 3. 1. სხვადასხვა პერიოდების საშუალო  ტემპერატურის სეზონური  და წლიური 

მნიშვნე ლობე ბი  (ბათუმი,°C) 

 



59 
 

ნახ 

 

3.2.  სხვადასხვა  პერიოდების  ნალექების  რაოდენობის  სეზონური და 

წლიური მნიშვნელობები (ბათუმი,მმ ) 

საქართველოში კლიმატის სამომავლო ცვლილების საფუძველზე 

აგებული სცენარის თანახმად, 2050 წლისთვის ტემპერატურის 

ზრდა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გაგრძელდება და 

მოქცეული იქნება 1.0-1.5°C ფარგლებში. გამონაკლისს წარმოადგენს 

სწორედ აჭარის რეგიონი, სადაც ტემპერატურის 1.5-2.0°C -ით 

მატება არის მოსალოდნელი. აღსანიშნავია, რომ სცენარის 

მიხედვით ბათუმში საუკუნის შუა წლებისთვის მოსალოდნელია 

ზაფხულის ცხელი დღეების  (მაქსიმალური ტემპერატურა >25°C) 

10-15%, ხოლო ტროპიკული ღამეების (მინიმალური ტემპერატურა 

>200ჩ) 50-55%-ით გახშირება. 2021-2050 წ.წ. პერიოდის ნალექების 

საშ. წლიური ჯამები აჭარის სანაპირო ზოლში დაახლოებით 10-

15%-თ აღემატება მიმდინარე (1986-2010 წ.წ.) პერიოდის 

მნიშვნელობებს. 
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სეზონზე. ტერიტორიაზე. ბათუმშიც მოსალოდნელია ნალექების 

შემცირება საუკუნის შუა წლებთან შედარებით, თუმცა მიმდინარე 

პერიოდთან მიმართებაში, ნალექების საშუალო  რაოდენობა მაინც 

4-5%-ით მაღალი რჩება. ამავე დროს, აქაც, როგორც საქართველოს 

მთელ ტერიტორიაზე, ნალექების დეფიციტი მოსალოდნელია 

ზაფხულის პერიოდში. 

გარდა იმისა, რომ ბათუმში აღინიშნება საქართველოსთვის 

დამახასიათებელი დათბობის ზოგადი ტენდენცია, აჭარის 

დედაქალაქში კლიმატის ცვლილების შედეგები კიდევ უფრო 

მწვავდება ურბანიზაციით გამოწვეული „კუნძულის ეფექტით“ 

(მაღალი ტემპერატურის პირობებში ასფალტის, შენობების მიერ 

ხდება სითბოს შთანთქმა, რაც ქალაქის „გავარვარებას“ და სითბოს 

შენარჩუნებას იწვევს მზის ჩასვლის შემდეგაც), ამავე დროს, ისევე 

როგორც საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, ბათუმშიც 

დათბობის საკმაოდ გამოხატული სურათი უმეტესად 

განპირობებულია ზაფხულისა და შემოდგომის ტემპერატურის 

მატებით, რაც თავის მხრივ, თბური ტალღების გახშირებისა და 

გახანგრძლივების შედეგია. ამას თან ერთვის შავი ზღვის გავლენის 

ფაქტორი, რაც განაპირობებს ჰაერის მაღალ ტენიანობას, რომელიც 

სამომავლო სცენარების მიხედვითაც ბათუმში კვლავ მაღალი რჩება 

და წლის განმავლობაში საშუალოდ 74-76%-ს შეადგენს. ანუ, 

როგორც თანამედროვე პერიოდში, ისე მომვალშიც პროცესი 

განსაკუთრებით მწვავე ხასიათს ზაფხულის სეზონში მიიღებს, 

როდესაც ტემპერატურის ზრდისა და ნალექების კლების 

ტენდენციები გაცილებით ინტენსიურია, ვიდრე წლის სხვა 

სეზონების ფონზე, რაც უთუოდ იქონიებს გავლენას ადამიანის 

ჯანმრთელობასა და ტურისტულ ინდუსტრიაზე.   
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თავი 4. ტურიზმის  კლიმატურ ინდექსში შემავალი 

მეტეოროლოგიური პარამეტრების  დახასიათება  და  მათი 

ცვლილებების  თავისებურებანი აჭარაში და  კახეთში 

 

მონოგრაფიის ამ თავში წარმოდგენილია ტურიზმის კლიმატურ 

ინდექსში შემავალი შვიდი მეტეოროლოგიური ელემენტის 

(Tmean,°С; Tmax, °С; RHmean, %; RHmin, %; P, მმ; Sd, სთ; V, მ/წმ), 

მნიშვნელობები  აჭარისა და კახეთის რეგიონისათვის. 

დადგენილი იქნა ამ პარამეტრების ცვლილებათა 

კანონზომიერებანი დაკვირვებათა ორი  1986-2010 და 1961-1985 

წლებს შორის. 

. 

 4.1. ჰაერის  საშუალო ტემპერატურა  

 

ცხრილში 4.1. და ნახაზზე 4.1. მოცემულია ინფორმაცია ჰაერის 

საშუალო თვიური ტემპერატურის  (Tmean) ნახევარწლიური, 

წლიური მონაცემების შესახებ აჭარის და კახეთის რეგიონისათვის. 

როგორც მონაცემების ანალიზი გვიჩვენებს ჰაერის ტემპერატურის 
(Tmean) 
ცვლილება წლის, ცივი და თბილი პერიოდისათვის აჭარის 4 

პუნქტის მიხედვით არ არის მნიშვნელოვანი. ჰაერის მინიმალური 

თვიური ტემპერატურა არსებული 50 წლიანი პერიოდში 

დაიკვირვება გოდერძში და აღწევს (-12.3 °С), ხოლო მაქსიმალური 

ტემპერატურა აღინიშნება  ბათუმსა და ქობულეთში (26.5 °С). 

ჰაერის საშუალო ტემპერატურის Tmean  ცვლილების დიაპაზონი  

წლის, ცივი და თბილი  პერიოდებისათვის კახეთის 4 პუნქტის 

მიხედვით შეადგენს 11.0, 4,1, 17,8°С -დან (დედოფლისწყარო) 13,0. 

6,2 და 19,7°С-მდე (ყვარელი). ჰაერის მინიმალური თვიური 

ტემპერატურა 1961-2010 წლების მანძილზე დაიკვირვება 

დედოფლისწყაროში და აღწევს  (-6.0 °С), ხ ოლო მაქსიმალური   

ყ ვ ა რე ლშ ი -  (27.6 °С).  
ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერის ტემპერატურა წლის ცივი 

პერიოდის ყველა თვეში აღემატება კახეთის საშუალო 

ტემპერატურას 0.6-2.5 °С-ით. წლის თბილ პერიოდში-საშუალოდ 
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კახეთის მეტეო სადგურზე 0.3-2.4 °С-ით მაღალია, ვიდრე ბათუმსა 

და ქობულეთში. 
 

 

ნახ. 4.1.  ჰაერის ტემპერატურის მნიშვნელობები .1961-2010 წწ. 

აჭარისა და კახეთის ზოგიერთი პუნქტისათვის. 

 

ცხრილი 4.1.   ჰაერის ტემპერატურის მნიშვნელობები .1961-2010 წწ. 

პერიოდში აჭარისა  და  კახეთის  ზოგიერთი პუნქტისათვის . 

 

პუნქტი 

ჰაერის ტემპერატურის 

მონაცემები 

საშ. 
თვიური 

1961-2010 

საშ. 

1-

12 

საშ. 

10-

3 

საშ. 
4-9 

მინ. მაქს. მინ. მაქს. 

ბათუმი 14.5 10.1 19.0 1.8 26.5 6.9 22.8 

ქობულეთი 13.9 8.9 18.9 1.7 26.5 5.5 23.1 

ხულო 10.4 5.1 15.7 -4.1 23.5 1.2 19.1 
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გოდერძი 2.6 -3.3 8.5 
-

12.3 
17.4 -7.7 12.5 

თელავი 12.3 5.6 19.0 -4.8 27.5 1.2 23.5 

დედოფლისწყარო 11.0 4.1 17.8 -6.0 26.3 -0.2 22.6 

ყვარელი 13.0 6.2 19.7 -4.1 27.6 1.8 24.1 

საგარეჯო 11.4 4.9 17.9 -5.0 26.2 0.7 22.4 

 
 

                   

ჰაერის საშუალო ტემპერატურის Tmean  შიდა წლიური  განაწილებას  

ირივე რეგიონისათვის     აქვს კლასიკური სახე, რომელიც 

დამახასიათებელია ჩრდილოეთი ნახევასფეროსათვის-

ერთმოდალური განაწილება, რომელიც ახლოსაა ასიმეტრულთან. 
 

ცხრილი 4.2. ჰაერის საშუალო ტემპერატურის ცვლილება  

დაკვირვებათა ორ პერიოდს შორის. 

                                           

თვე 1 2 3 4 5 6 

პუნქტი ΔTmean, ºC 

ბათუმი       

ქობულეთი      0.5 

ხულო       

გოდერძი      0.6 

თელავი     -0.5 0.7 

დედოფლისწყარო   0.8  -0.6 1.4 

ყვარელი   0.8   0.8 

საგარეჯო   0.9   0.8 

თვე 7 8 9 10 11 12 

ბათუმი 1.0 1.4 0.6 0.9   

ქობულეთი 1.1 1.6 1.0 1.2   

ხულო 0.9 1.3     

გოდერძი 0.9 1.5 0.7 1.1   

თელავი  1.1 0.6 0.9   

დედოფლისწყარო 1.0 1.7 1.1 1.3   
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ყვარელი  1.1 0.6 0.9   

საგარეჯო  1.3 0.7 1.0   

 
 

 

 

   ნახ. .4.2.. სხვაობა ჰაერის საშუალო  ტემპერატურებს შორის 

დაკვირვებათა ორ პერიოდის მიხედვით. 

   

ცხრილში 4.2 და ნახაზზე 4.2. წარმოდგენილია დაკვირვებათა ორ 

პერიოდს შორის 1986-2010 და 1961-1985 წწ. ჰაერის  ტემპერატურის 

ცვლილება  (ΔTmean) აჭარა და კახეთის  რვა პუნქტის მიხედვით 
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როგორც მონაცემების ანალიზი გვიჩვენებს წლის სხვადასხვა 

თვეებში აჭარის და კახეთის საკვლევ პუნქტებში საშუალო თვიური 

ტემპერატურის ცვლილება წლის სხვადასხვა თვეებში დაიკვირვება 

16 შემთხვევაში, ხოლო კახეთში, 22 შემთხვევა დაიკვირვება.  
   

 

 ცხრილი 4.2. ჰაერის საშუალო ტემპერატურის ცვლილება  

დაკვირვებათა ორ პერიოდს შორის. 

                                           

თვე 1 2 3 4 5 6 

პუნქტი ΔTmean, ºC 

ბათუმი       

ქობულეთი      0.5 

ხულო       

გოდერძი      0.6 

თელავი     -0.5 0.7 

დედოფლისწყარო   0.8  -0.6 1.4 

ყვარელი   0.8   0.8 

საგარეჯო   0.9   0.8 

თვე 7 8 9 10 11 12 

ბათუმი 1.0 1.4 0.6 0.9   

ქობულეთი 1.1 1.6 1.0 1.2   

ხულო 0.9 1.3     

გოდერძი 0.9 1.5 0.7 1.1   

თელავი  1.1 0.6 0.9   

დედოფლისწყარო 1.0 1.7 1.1 1.3   

ყვარელი  1.1 0.6 0.9   

საგარეჯო  1.3 0.7 1.0   
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ამრიგად ორივე შემთხვევაში საკვლევ რეგიონებში აღინიშნება 

კლიმატის დათბობა. აჭარაში  ΔTmean  მნიშვნელობა ვარირებს 0.5-

დან 1.6 °С-მდე, ამპლიტუდა – 2.3 °С. საშუალოდ აჭარაში იზრდება 

საშუალო თვიური ტემპერატურა 1.0 °С,-ით, ხოლო კახეთში-0.8 °С-

ით. 

 

4.2. ჰაერის  საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა  

 

ცხრილში 4.3. და ნახაზზე 4.3. მოცემულია წლის, ცივი და 

ცხელი პერიოდების და წლის მანძილზე ჰაერის საშუალო 

მაქსიმალური ტემპერატურის მსვლელობა აჭარისა და კახეთის 

რეგიონებში. 
. 

ყველაზე დაბალი თვიური ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 

1961 წლიდან 2010 წლამდე. გოდერძი (-9.3 ° C) დაფიქსირდა, ხოლო 

მაქსიმალური - ხულოში (31.4 ° C). გოდერძი (-4.6 ° С, იანვარი), 

ხოლო მაქსიმუმი - ქობულეთში (27.0 ° С, აგვისტო).  

წელიწადში საშუალოდ საშუალო Tmax მნ ი შ ვ ნ ე ლობ ე ბ ი ს   

ვარიაცია, კახეთის ოთხ პუნქტში წლის ცივ და თბილ ნახევარში  

16.4, 9.2, 23.7 ° С (დედოფლისწყარო) 18.7, 11.4 და 26.0 ° С (ყვარელი). 

დედოფლისწყაროსა და ყვარლის უბნებში (-0.8 ° С) დაფიქსირდა 

ყველაზე დაბალი ყოველთვიური ჰაერის ტემპერატურა 50 წლის 

განმავლობაში, ხოლო ყველაზე მაღალი - ყვარელში (35.5 ° С). 

დედოფლისწყაროში  (4.6 ° C,იანვარი), ხოლო მაქსიმუმი - 

ყვარელში (30.6°C,ივლისი) დაფიქსირდა საშუალო  მაქსიმალური 

ტემპერატურა მთელი პერიოდის განმავლობაში. 

ბათუმსა და ქობულეთის სადგურებზე აპრილ-ოქტომბრის 

ჩათვლით საშუალოდ 0.6-2.2 ° C- ზე მაღალია, ვიდრე კახეთში.  
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ცხრილი 4.3 

                                          

პუნქტი 

 ჰაერის ტემპერატურის   

მონაცემები 

საშ. 
თვიური 

1961-2010 

საშ. 

1-

12 

საშ. 

10-

3 

საშ. 
4-9 

მინ. მაქს. მინ. მაქს. 

ბათუმი 18.7 14.4 23.0 5.1 30.5 10.8 26.4 

ქობულეთი 18.7 14.1 23.3 5.8 31.1 10.4 27.0 

ხულო 16.0 9.9 22.1 -0.1 31.4 5.3 25.4 

გოდერძი 6.8 0.3 13.4 -9.2 23.4 -4.6 17.5 

თელავი 17.7 10.5 24.9 0.0 34.6 5.7 29.4 

დედოფლისწყარო 16.4 9.2 23.7 -0.8 34.0 4.6 28.5 

ყვარელი 18.7 11.4 26.0 0.3 35.5 6.6 30.6 

საგარეჯო 17.0 10.0 24.0 -0.8 33.3 5.4 28.4 

 

 

 

 



68 
 

 

ნახ.. 4.3.  ჰაერის საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურის შიდა 

წლიური მსვლელობა 

ნახაზზე 4.1 და ცხრილში 4.1. წარმოდგენილია აჭარისა და კახეთის 

პუნქტებში მინიმალური და მაქსიმალური Tmax მნიშვნელობები 

ეს მნიშვნელობებია; ბათუმი: 10.8-26.4 ° C, ამპლიტუდა - 15.6 ° C; 

ქობულეთი: 10.4-27.0 ° С, ამპლიტუდა - 16.6 ° С; ხულო: 5.3-25.4 ° С, 

ამპლიტუდა - 20.1 ° С; გოდერძი: -4.5-17.5 ° С, ამპლიტუდა - 22.1 ° 

С; თელავი: 5.7-29.4 ° С, ამპლიტუდა - 23.7 ° С; დედოფლისწყარო: 

4.6-28.5 ° С, ამპლიტუდა - 23.9 ° С; ყვარელი: 6.6-30.6 ° С, 

ამპლიტუდა - 24.0 ° С; საგარეჯო: 5.4-28.4 ° С, ამპლიტუდა - 23.0 ° С. 

ისევე, როგორც წინა შემთხვევაში, ყველაზე მაღალი Tmax- ის 

მნიშვნელობები რვა პუნქტში  დაფიქსირებულია ,იანვარში ხოლო 

აგვისტოში აჭარაში ყველაზე მაღალი Tmax ღირებულებები 

დაფიქსირდა, ხოლო ივლისში კახეთში  (ცხრილი 4.3). 

ცხრილში 4.4 და  ნახაზზწე . 4.4 წარმოდგენილია აჭარისა და 

კახეთის მითითებულ პუნქტებში  დაკვირვების მეორე ნახევარში 

საშუალო თვიური ტემპერატურის ცვალებადობის შესახებ 

მონაცემები პირველ პერიოდთან   შედარებით, 
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აჭარის ოთხ პუნქტში დაიკვირვება  საშუალო თვიური ჰაერის 

ტემპერატურის ცვალებადობა 11 შემთხვევაში (მათ შორის 10 

შემთხვევაში - ΔTmax ის ზრდა) და კახეთში - 18 შემთხვევაში (17 

შემთხვევა) – Δtmax-ის ზრდა). 

ბათუმი - ΔTmax მნიშვნელობების ზრდა (ივლისი, აგვისტო), 

შემცირება (-0.9 ° С, ნოემბერი); ქობულეთი - ზრდა (ივნისი-

ოქტომბერი); ხულო - ზრდა (ივლისი, აგვისტო); გოდერძი - ზრდა 

(აგვისტო). აჭარაში, ΔTmax- ის ღირებულებების მაქსიმალური 

ზრდა დაფიქსირდა ქობულეთში (1.9 ° С, აგვისტო), მინიმალური - 

ქობულეთსა და ბათუმში (0.6 ° С, ივნისი და ივლისი). 

თელავი - Δtmax მნიშვნელობების ზრდა (მარტი, ივნისი-

ოქტომბერი); დედოფლისწყარო - ზრდა (ივნისი-ოქტომბერი); 

ყვარლის ზრდა (მარტი, ივნისი, აგვისტო-ოქტომბერი); საგარეჯო - 

შემცირება (-0.7 ° С, მაისი), ზრდა (აგვისტო). კახეთში, 

დედოფლისწყაროში (2.1 ° C, აგვისტო) აღინიშნა ΔTmax- ის 

მნიშვნელობის უდიდესი ზრდა, ყველაზე პატარა - თელავსა და 

ყვარელში (0.8 ° C, ივლისსა და სექტემბერში). 

ზოგადად, აჭარაში ΔTmax- ის მ ნ ი შ ვ ლება განსხვავდება -0.9-დან 

1.9 ° -მდე, ამპლიტუდა -2,8 ° С- მდე, ხოლო კახეთში - -0.7-დან 2.1 ° 

-მდე, ამპლიტუდა - ასევე 2.8 ° С. საშუალოდ, აჭარაში 

ყოველთვიური მაქსიმალური ჰაერის ტემპერატურის 

მნიშვნელოვანი ცვალებადობით, ΔTmax- ის ღირებულება 1.0 ° С-

ით იზრდება და კახეთში - 1.1 ° С. 

სხვაობა  საშუალო თვიურ მაქსიმალურ  ტემპერატურის 

მნიშვნელობებს  შორის 1986-2010. და 1961-1985 წწ აჭარისა და 

კახეთში მოცემულია ცხრილში 4.4 
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ცხრილი 4.4. 

სხვაობა   საშუალო თვიურ მაქსიმალურ  ტემპერატურის  

მნიშვნელობებს   შორის  1986-2010. და  1961-1985 წწ  შორის  

თვე 1 2 3 4 5 6 

ადგილი ΔTmax, ºC 

ბათუმი       

ქობულეთი      0.6 

ხულო       

გოდერძი       

თელავი   0.9   1.0 

დედოფლისწყარო      1.5 

ყვარელი   1.1   1.1 

საგარეჯო     -0.7  

თვე 7 8 9 10 11 12 

ბათუმი 0.6 1.0   -0.9  

ქობულეთი 1.5 1.9 1.2 0.9   

ხულო 1.1 1.7     

გოდერძი  1.1     

თელავი 0.8 1.6 1.1 1.1   

დედოფლისწყარო 1.3 2.1 1.4 1.0   

ყვარელი  1.4 0.8 0.9   

საგარეჯო  0.9     
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ნ ა ხ . 4.4. სხვაობა   საშუალო თვიურ მაქსიმალურ  ტემპერატურის 

მნიშვნელობებს   შორის  1986-2010. და  1961-1985 წწ   

  

 

 

 

 

 

4.3. ჰაერის  საშუალო ფარდობითი  ტენიანობა  

 

ცხრილში 4.5 და  ნახაზზე. 4.5   წარმოდგენილია საშუალო წლიური, 

წლის ცივი და თბილი პერიოდის და ყოველთვიური ჰაერის  

საშუალო ფარდობითი  ტენიანობის (RHmean) მაჩვენებელი აჭარისა 

და კახეთის საკვლევ  პუნქტებში. 
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წელიწადში RHmean-  საშუალო მნიშვნელობები, ცივი და თბილი 

პერიოდების  განმავლობაში, აჭარის ოთხივე პუნქტში არის , 71.9, 

70.2 და 73.7% დან (ხულო) 87.5, 88.9 და 86.0%-მდე (გოდერძი ).. 

ხულოში (38.2%) მთლიანი საანგარიშო პერიოდის მინიმალური 

ყოველთვიური  ტენიანობა დაფიქსირდა ხულოში (38.2%) და 

მაქსიმუმი  კ ი  - გოდერძში (99.6%). ხულოში (65,6%, აპრილში), 

ხოლო გოდერძის (91.9%, თებერვალი) დაფიქსირდა 50 წლიანი 

დაკვირვების მინიმა. 

კახეთის საშუალო მაჩვენებლების საშუალო წლიური 

მაჩვენებლების საშუალო წლიური ცვლილებები, შესაბამისად, 68.1, 

71.0, 65.8% (საგარეჯო) და 76.1, 79.9 და 72.3% (დედოფლისწყარო). 

დედოფლისწყაროში (44.1%) დადგენილია 50 წლიანი დაკვირვების 

პერიოდის ჰაერის მინიმალური ყოველთვიური ტენიანობა და 

მაქსიმალური - დედოფლისწყაროში (95.4%). საგარეჯოში (64.0%, 

ივლისი, აგვისტო) და მაქსიმუმ - ყვარელში (81.9%, დეკემბერი) 

დაფიქსირდა. 

ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერის საშუალო ტენიანობა მარტ-

ოქტომბრიდან 1.7-15.1% -ით უფრო მაღალია, ვიდრე კახეთში 

RHMan- ის მნიშვნელობები. ნოემბერში და დეკემბერში, ბათუმში 

და ქობულეთში RHmean მნიშვნელობები 1.6 და 0.3% დაბალია, 

ვიდრე კახეთის ოთხ პუნქტში. იანვარში განსხვავება არ არის 
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ცხრილი 4.5 

1961-2010 წ წ . პ ე რი ოდშ ი   ა ჭ ა რა ს ა  და  კ ა ხ ე თშ ი  ჰაერის  

ფარდობითი ტენიანობის  მონაცემები 

 

 

პუნქტი 

ჰაერის ფარდობითი 

ტენიანობის მონაცემები  

საშ. 
თვიური 

1961-2010 

საშ. 

1-

12 

საშ. 

10-

3 

საშ. 
4-9 

მინ. მაქს. მინ. მაქს. 

ბათუმი 75.2 71.3 79.0 54.6 89.0 67.5 80.7 

ქობულეთი 82.6 82.1 83.1 72.7 90.0 80.4 84.2 

ხულო 71.9 70.2 73.7 38.2 91.0 65.6 79.0 

გოდერძი 87.5 88.9 86.0 61.3 99.6 83.3 91.9 

თელავი 70.3 73.2 67.4 46.5 88.5 64.7 75.8 

დედოფლისწყარო 76.1 79.9 72.3 44.1 95.4 67.7 81.4 

ყვარელი 75.2 79.4 71.1 51.4 91.6 68.0 81.9 

საგარეჯო 68.1 71.0 65.8 46.0 90.0 64.0 74.3 
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ნახ.4.5. 1961-2010 წ .წ . პერიოდში აჭარასა  და  კახეთში ჰაერის  

საშუალო ფარდობითი ტენიანობის  სვლა  

ბათუმში საშუალო ფარდობითი ტენიანობის შიდა  წლიური სვლა 

მნიშვნელოვნად განსხვავდება ქობულეთში, ხულოში, გოდერძში 

და კახეთის 4 პუნქტში საშუალო ფარდობითი ტენიანობის შიდა  

წლიური სვლისაგან (ნახ. 4.5). საშუალოდ  ბათუმში, მაისიდან 

სექტემბრის თვეში თვეში RHmean- ის განაწილება  ახლოსაა 

ერთმოდალურ განაწილებასთან (79-81%) და მინიმუმ იანვარი-

დეკემბრის (68-69%) ამპლიტუდა - 13%. ქობულეთში ეს განაწილება 

ოქტომბრის მაქსიმუმს (84%) და თებერვლის მინიმუმთან (80%) 

ერთგვაროვანია; ამპლიტუდა - 4%. ხულოს თვეში RHmean 

გავრცელება უმნიშვნელოა სუსტი მწვერვალებით კიდეებზე, 

ივლისში-აგვისტოში (79%) და ყველაზე დაბალი ფასეულობები 

აპრილში და ნოემბერში (69%); ამპლიტუდა - 10%. გოდერძიში, ეს 

განაწილება ყველაზე მაღალია იანვარ-თებერვალში (92%), 

საშუალო მაქსიმალური ივლისი-აგვისტო (89%) და ორი მინიმუმი 

აღნიშნება  მაისსა და ოქტომბერში (83%); ამპლიტუდა - 9%. 
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კახეთში, ყველა პუნქტში, RHmean- ის შიდა გ ა ნ ა წ ილე ბ ა ს   აქვს 

ასიმეტრიული სახე. კახეთსი ჰაერის ფარდობითი  ტენიანობის  

მინიმალური მნიშვნელობა აღიშნება ივლისი-აგვისტო (64-69%) და 

ყველაზე მაღალი მნიშვნელობა კი  ფი ქ ს ი რდე ბ ა   ზამთარში (72-

81%); ამპლიტუდა კი - 17%. 

ცხრილში 4.6  და  ნ ა ხ ა ზზე  4.6 წარმოგიდგენთ მონაცემებს 1986-

2010 წლებში საშუალო თვიური ტენიანობის ცვალებადობის 

შესახებ . 1961-1985  წლის (ΔRHmean) მონაცემებთან შედარებით  

აჭარისა და კახეთის საკვლევ პუნქტებში. 

წარმოდგენილ საილუსტრაციო მასალადან გამომდინარეობს, რომ 

სხვადასხვა თვის განმავლობაში აჭარის ზოგიერთ პუნქტებში 

საშუალო თვიური ფარდობითი ტენიანობა მნიშვნელოვანდ 

ცვალებადია 16 შემთხვევაში (მათ შორის 8 შემთხვევაში 

დაიკვირვება - ΔRHmean  ზრდა) და კახეთში - 24 შემთხვევაში (მათ 

შორის 14 შემთხვევაში დაიკვირვება - ΔRHmea 

მ ნ ი შ ვ ნ ე ლობ ე ბ ი ს  ზრდა). 

ΔRHmean მნიშვნელობების  ცვალებადობა  პუნქტების მიხედვით 

შემდეგნაირად ნაწილდება. 

ბათუმი - ΔRHmean ,მიშვნელობების ზრდა (იანვარი), შემცირება 

(მაისი, ივლისი-სექტემბერი); ქობულეთი - ზრდა (ივნისი), 

შემცირება (ივლისი-სექტემბერი); ხულო - შემცირება (სექტემბერი); 

გოდერძი - ზრდა (თებერვალი-აპრილი, ივნისი, ივლისი, 

დეკემბერი). აჭარაში გოდერძიში (3.1%, აპრილში), მინიმუმ - 

ქობულეთში (0.8%, ივნისში) დაფიქსირდა ΔRHmean 

მნიშვნელობების მაქსიმალური ზრდა. ბათუმში ΔRHmean ებების 

ყველაზე დიდი კლება დაფიქსირდა (-3.6%, სექტემბერი), ყველაზე 

პატარა - ქობულეთში (-0.8%, ივლისი) 

თელავი - ΔRHmean მნიშვნელობების შემცირება (მარტი), ზრდა 

(ოქტომბერი-დეკემბერი); დედოფლისწყარო - შემცირება (მარტი); 

ყვარელი - ზრდა (ყველა თვე, ივლისის გარდა); საგარეჯო - 

შემცირება (თებერვალი-სექტემბერი). კახეთში ყვარელში 
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დაფიქსირდა მაქსიმალური ზრდა (5.4%, იანვარი), მინიმუმი - 

ყვარელში და თელავში (შესაბამისად 2.5%, სექტემბერი და 

ოქტომბერი). საგარეჯოში (-5.8%, მარტი), ყველაზე მცირე - 

საგარეჯოში (-2.1%, მაისი) დაფიქსირდა ΔRHmean- ის 

მნიშვნელობების ყველაზე დიდი კლება. 

აჭარაში, ΔRHmean- ის მნიშვნელობები მერყეობს -3.6-დან 3.1% -მდე, 

ამპლიტუდა 6.7% -ია და კახეთში -5.8-დან 5.4% -მდე, ხოლო 

ამპლიტუდა 11.2% -ია. საშუალოდ, აჭარაში საშუალო ფარდობითი 

თვიური ტენიანობის მნიშვნელოვანი ცვალებადობის მქონე 

სადგურისთვის, ΔRHmean ს ი დიდე  0.1% -ით იზრდება და 

კახეთში -კი  0.7% -ით. 

 

ცხრილი 4.6 

1986-2010 წ წ . და  . и 1961-1985 წ წ . შორის   . ჰაერის  საშუალო 

ფარდობითი  ტენიანობის  ცვლილება  აჭარისა  და  კახეთის  

პუნქტებში 

 

         პუნქტი 

ჰაერის ფარდობითი  

ტენიანობის მონაცემები 

საშ. 

თვიური 

1961-2010 
საშ. 

1-

12 

საშ. 

10-

3 

საშ. 
4-9 

მინ. მაქს. მინ. მაქს. 

ბათუმი 75.2 71.3 79.0 54.6 89.0 67.5 80.7 

ქობულეთი 82.6 82.1 83.1 72.7 90.0 80.4 84.2 

ხულო 71.9 70.2 73.7 38.2 91.0 65.6 79.0 

გოდერძი 87.5 88.9 86.0 61.3 99.6 83.3 91.9 

თელავი 70.3 73.2 67.4 46.5 88.5 64.7 75.8 

დედოფლისწყარო 76.1 79.9 72.3 44.1 95.4 67.7 81.4 

ყვარელი 75.2 79.4 71.1 51.4 91.6 68.0 81.9 

საგარეჯო 68.1 71.0 65.8 46.0 90.0 64.0 74.3 
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ნახ.4.6.1986-2010 წ წ . და  1961-1985 წ წ. შორის  . ჰაერის საშუალო 

ფარდობითი  ტენიანობის ცვლილება  აჭარისა და კახეთის პუნქტებში 
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4.4. ჰაერის საშუალო ფარდობითი  მინიმალური ტენიანობა 

 

აჭარისა და კახეთის რვა პუნქტში საშუალო წლიური, 

ნახევრადწლიური და ყოველთვიური მინიმალური ფარდობითი 

ჰაერის ტენიანობის მონაცემები მოცემულია ცხრილში 4.7 და 

ნახაზზე  4.7. 

წელიწადში RHmin- ის საშუალო მნიშვნელობა აჭარის ოთხ 

პუნქტში წლის ცივ და თბილ პერიოდში  60.8, 62.2 და 59.4% დან  

(ხულო) 80.4, 84.2 და 76.7%-მდე იცვლება (გოდერძი). ხულოში 

(33.2%) დაფიქსირდა მინიმალური ყოველთვიური  ჰაერის 

ფარდობითი ტენიანობა, ხოლო მაქსიმალური კი  გოდერძში 

(99.3%). ხულოში (53.2%, აპრილში), ხოლო გოდერძში (89,5%, 

იანვარი).  

კახეთის ოთხ  პუნქტში საშუალო თვიური მინიმალური 

ფარდობითი ტენიანობა წლის ცივ და თბილ ნახევარში საშუალოდ 

RHmin  იცვლება, შესაბამისად, 53.7, 57.7, 49.7%-დან (საგარეჯო) 

63.7, 67.9 და 59.5% -მდე (დედოფლისწყარო). თელავში  (32.0%), 

ხოლო დედოფლისწყაროში (88.5%) დაფიქსირდა  50 წლის    

მანძილზე მინიმალური ყოველთვიური ფარდობითი ტენიანობა. 

ამავე პერიოდში ჰაერის საშუალო ფარდობითი   ტენიანობის  

მინიმუმი საშუალოდ დაფიქსირდა საგარეჯოში (46.8%, აგვისტო) 

და მაქსიმალური კი- ყვარელში (70.9%, დეკემბერი). 

ბათუმსა და ქობულეთში საშუალო თვიური ტენიანობა წელიწადში 

თვეში 1.8-18.7% -ით მეტია კახეთთან შედარებით. 
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ცხრილი 4.7 

ჰაერის საშუალო წლიური, ნახევრადწლიური და ყოველთვიური  

მინიმალური ფარდობითი  ტენიანობის მონაცემები 

1961-2010 წ წ .. 

პუნქტი 

 

ჰაერის  ფარდობითი  

ტენიანობის მონაცემები 

საშ. 

თვიური 

1961-2010 

საშ. 

1-

12 

საშ. 

10-

3 

საშ. 
4-9 

მინ. მაქს. მინ. მაქს. 

ბათუმი 69.2 66.4 71.9 48.4 82.1 63.8 73.7 

ქობულეთი 73.5 72.3 74.6 57.2 85.3 71.4 76.5 

ხულო 60.8 62.2 59.4 33.2 86.8 53.2 66.9 

გოდერძი 80.4 84.2 76.7 48.0 99.3 72.8 89.5 

თელავი 56.9 61.6 52.2 32.0 78.2 48.7 65.5 

დედოფლისწყარო 63.7 67.9 59.5 36.2 88.5 55.4 69.8 

ყვარელი 60.3 66.1 54.5 32.9 87.0 51.4 70.9 

საგარეჯო 53.7 57.7 49.7 31.4 78.8 46.8 60.3 
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ნახ..4.7.. საშუალო წლიური, ნახევრადწლიური და ყოველთვიური 

მინიმალური ფარდობითი ჰაერის ტენიანობის მონაცემები 1961-

2010 წწ.. 

ბათუმში, თვეში RHmin-ის განაწილება მაქსიმალური არის ივნისში 

(74%) და დეკემბერში კი  ეცემა  (64%)-მდე; ამპლიტუდა-10%, 

ქობულეთში, ეს განაწილება მაისში მაქსიმუმს აღწევს (77%) და 

თებერვალში კი  (71%)-ია; ამპლიტუდა - 6%. ხულოში თვეში  

RHmin- ის განაწილება ასიმეტრიული  სახისა და  მაქსიმუმს 

შეადგენს (67%) და აპრილში კი (53%)-ია; ამპლიტუდა - 14%. 

გოდერძში, ეს განაწილება დეკემბერ-იანვარში (89%), მაქსიმალური 

საშუალო  ივლის- აგვისტოში აღინიშნება (80-81%) და ორი 

მინიმუმი  მაისში და სექტემბერ-ოქტომბერში (73%); ამპლიტუდა - 

8%. 

კახეთში ყველა პუნქტში, RHmin- ის შიდაწლიური განაწილება 

RHmean- ის მსგავსია (ნახ .4). მინიმალური ტენიანობის საშუალო 
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წლიური  ყველაზე მცირე მაჩვენებლები დაფიქსირდა ივლის-

აგვისტოში (47-57%) და ყველაზე მაღალი კი  RHmin - ზამთარში 

(57-71%); ამპლიტუდა - 24%. (იხ. ცხრილი 4.7),  

ცხრილში 4.8 და ნახაზზე. 4.8 წარმოგიდგენთ მონაცემებს 1986-2010 

წლებში საშუალო ყოველთვიური მინიმალური ტენიანობის 

ცვალებადობის შესახებ  1961-1985 (ΔRHmin) მონაცემებთან 

შედარებითა ჭარისა და კახეთის  პუნქტებში. 

როგორც მიღებული მონაცემების ანალიზი გვიჩვენებს აჭარის 

ოთხივე პუნქტში ყოველთვიური მინიმალური ფარდობითი 

ტენიანობის მონაცემები მნიშვნელოვნად იცვლება 17 შემთხვევაში 

(8 შემთხვევაში აღინიშნება - ΔRHmin-ის  მნიშვნელობების  ზრდა) 

და კახეთში - 21 შემთხვევაში (მათ შორის 13 შემთხვევაში - ΔRHmin 

მნიშვნელობების ზრდა). 

ბათუმი - ΔRHmin მნიშვნელობების შემცირება (აპრილი, მაისი, 

ივლისი-სექტემბერი, ნოემბერი), ქობულეთი ზრდა (იანვარი, 

დეკემბერი), შემცირება (ივლისი-სექტემბერი); ხულო -  არ არის 

მნიშვნელოვანი ცვლილებები; გოდერძი - ზრდა (იანვარი-აპრილი, 

ივნისი, დეკემბერი). 

თელავი - ΔRHmin მნიშვნელობების შემცირება (მარტი, ივნისი), 

ზრდა (ოქტომბერი, ნოემბერი); დედოფლისწყარო - შემცირება 

(მარტი); ყვარელი - ზრდა (ყველა თვე, ივლისის გარდა); საგარეჯო 

- შემცირება (თებერვალი-აპრილი, ივნისი, სექტემბერი). 

კახეთში, ΔRHmin მნიშვნელობების მაქსიმალური ზრდა 

დაფიქსირდა ყვარელში (6.4%, იანვარი), მინიმალური - თელავში 

(2.2%, ოქტომბერი). საგარეჯოში (4,7%, მარტი), ყველაზე მცირე - 

თელავში (-2.3%, ივნისი) დაფიქსირდა ΔRHmin მნიშვნელობების 

უდიდესი კლება. 
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აჭარაში, ΔRHmin მნიშვნელობების დიაპაზონი მერყეობს -3.6-დან 

4.7% -მდე (ამპლიტუდა -8,3%) და კახეთში -4.7-დან 6.4% -მდე 

(ამპლიტუდის 11.1%). საშუალოდ, აჭარაში ჰაერის საშუალო 

ყოველთვიური ფარდობითი ტენიანობის მნიშვნელოვანი 

ცვალებადობა არ აღინიშნება, ΔRHmin- ის მნიშვნელობა 0.4% -ით 

იზრდება კახეთში კი - 1.7% -ით. 

ცხრილი4.8. 1986-2010 гг. და  1961-1985 წლებს შორისჰაერის 

საშუალო ყოველთვიური ფარდობითი ტენიანობის ცვლილება 

დაკვირვებათა ორ პერიოდს შორის 1986-2010   

 

თვე 1 2 3 4 5 6 

ადგილი ΔRHmean,% 

ბათუმი 2.4    -1.4  

ქობულეთი      0.8 

ხულო       

გოდერძი  2.7 2.3 3.1  3.0 

თელავი   -3.0    

დედოფლისწყარო   -4.3    

ყვარელი 5.4 4.7 3.5 3.7 4.3 3.5 

საგარეჯო  -4.3 -5.8 -2.9 -2.1 -3.4 

თვე 7 8 9 10 11 12 

ბათუმი -3.0 -2.7 -3.6    

ქობულეთი -0.8 -1.2 -1.0    

ხულო   -3.0    

გოდერძი 2.0     2.2 

თელავი    2.5 3.7 2.6 

დედოფლისწყარო       

ყვარელი  3.5 2.5 3.9 4.0 4.4 

საგარეჯო -2.7 -3.3 -3.9    
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ნ ა ხ . 4.8. 1986-2010 гг. და 1961-1985 წლებს შორისჰაერის საშუალო 

ყოველთვიური ფარდობითი ტენიანობის ცვლილება 

დაკვირვებათა ორ პერიოდს შორის 1986-2010   
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4.5. ნალექების საშუალო რაოდენობა 

 

ცხრილში 4.9 და ნახზზე. 4.9 წარმოდგენილია აჭარისა და კახეთის 

საშუალო წლიური საშუალო, ყოველწლიური და ყოველთვიური 

ნალექების შესახებ მონაცემები. 

წელიწადში ნ ა ლე ქ ე ბ ი ს    საშუალო ჯამი  წლის , წლის ცივ და 

თბილ პერიოდში იცვლება  108.8, 114.6 და 102.9 მმ-დან  (გოდერძი) 

207,4, 244.3 და 170.5 მმ-დე  (ბათუმი ). ბათუმში დაფიქსირდა 

მინიმალური ყოველთვიური ნალექი  (0.0 მმ) და მაქსიმუმი ც   

(657.8 მმ). ნალექების ყოველთვიური რაოდენობის  მინიმუმი  

დაფიქსირდ ხულოში  (68.1 მმ, ივლისი), ხ ოლო  მაქსიმუმი - 

ბათუმში (310.1 მმ, სექტემბერი) და. 

წელიწადში საშუალოდ ნ ა ლე ქ ე ბ ი ს   ვარიაცია, კახეთის ოთხ 

პუნქტში  წლის ცივი და თბილი პერიოდის  განმავლობაში, 

იცვლება შესაბამისად: 50.8, 35.7, 65.9 მმ -დან (დედოფლისწყარო) 

დან 80.8, 57.5 და 104.0 მმ-მდე  (ყვარელი). მინიმალური 

ყოველთვიური ნალექი დაფიქსირდა  50 წლიანი გაზომვის 

პერიოდში 0.0 მმ (დედოფლისწყაროში) და მაქსიმალური ყვარელში 

(313.9 მმ). დედოფლისწყაროში დაფიქსირდა ყოველთვიური 

ნალექის მინიმალური რაოდენობა (24.3 მმ, დეკემბერი) და 

მაქსიმალური ყვარლის თვეში (126.9 მმ, მაისი). 

ბათუმსა და ქობულეთში საშუალოდ ყოველთვიური ნალექი 

იანვრიდან აპრილამდე და ივნისიდან დეკემბრის ჩათვლით 7.2-

143.7 მმ-ს აღემატება კახეთში მოსულ ნალექების ჯამს . მხოლოდ 

მაისში, ბათუმსა და ქობულეთში  მოსული ნ ა ლე ქ ე ბ ი ს  ჯამი 

21.9 მმ-ით დაბალია, ვიდრე კახეთის ოთხივე საკვლევ პუნქტში.  
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ცხრილი 4.9 

აჭარასა და კახეთში საშუალო წლიური, ნახევრადწლიური და 

ყოველთვიური ნალექების მონაცემები 1961-2010 წლებში 

 

 პუნქტი 

 
საშ. 

თვიური 

1961-2010 

საშ. 
1-12 

საშ. 
10-3 

საშ. 
4-9 

მინ. მაქს. მინ. მაქს. 

ბათუმი 207.4 244.3 170.5 0.0 657.8 89.6 310.1 

ქობულეთი 194.2 216.6 171.8 10.0 627.9 86.1 286.2 

ხულო 116.3 148.6 83.9 0.5 627.6 68.1 174.5 

გოდერძი 108.8 114.6 102.9 7.7 361.4 82.2 130.2 

თელავი 64.2 41.5 86.9 0.0 240.1 25.6 113.6 

დედოფლისწყარო 50.8 35.7 65.9 0.0 213.8 24.3 96.8 

ყვარელი 80.8 57.5 104.0 0.0 313.9 36.2 126.9 

საგარეჯო 64.0 45.5 82.5 0.0 286.6 28.5 104.7 
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ნ ა ხ ,  4.9.  1961-2010 წ .წ . ნალექების რაოდენობის განაწილება. 

 

ბათუმსა და ქობულეთში, ნალექების  თვეების მიხედვით 

განაწილება ასიმეტრიულია .. ბათუმში, P- ს მინიმუმი 

დაფიქსირდა მაისში (90 მმ) და ყველაზე მაღალი კი  სექტემბერ-

დეკემბერში (290-310 მმ); ამპლიტუდა - 220 მმ. ქობულეთში ეს 

განაწილება სექტემბერში (286 მმ) უფრო მკაფიოდ განსაზღვრულია, 

ხოლო მინიმუმ მაისში (86 მმ); ამპლიტუდა - 200 მმ. ხულოში, თვის 

განმავლობაში P- ს  მნიშვნელობა არის  ივნისში (94 მმ) და 

ნოემბერში (171-174 მმ). ივლისის აგვისტოს თვეში მინიმალური 

მნიშვნელობა  დაფიქსირდა (68-69 მმ); ამპლიტუდი - 106 მმ 

გოდერძში,  
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კახეთის საკვლევ პუნქტებში  ყოველთვიური ნალექების 

განაწილებას აქვს ასიმეტრიული სახე.  მაქსიმუმი დაიკვირვება  

მაის-ივნისში (89-127 მმ) და აგვისტო-ოქტომბერში (53-94 მმ) , 

ხოლო  მინიმუმი კი  დეკემბერში-იანვარში (25-47 მმ); ამპლიტუდა 

- 102 მმ (ცხრილი 4.9, ნახაზი  4.9). 

ცხრილში 4.10 და ნახაზზე  4.10 წარმოდგენილია აჭარისა და 

კახეთის საკვლევ პუნქტებში პირველი და   მეორე საკვლევ 

პერიოდში საშუალო ყოველთვიური ნალექების ცვალებადობის 

შესახებ მონაცემები. 

წარმოდგენილი მასალის მიხედვით, სხვადასხვა თვის 

განმავლობაში, აჭარის ოთხი პუნქტის  ნალექების საშუალო 

ყოველთვიურის  მნიშვნელოვანი ცვალებადობა დაფიქსირდა 10 

შემთხვევაში (მათ შორის მხოლოდ 3 შემთხვევა - ΔP 

მნიშვნელობების ზრდა) და კახეთში მხოლოდ 6 შემთხვევა (მათ 

შორის 2 შემთხვევა - ΔP მნიშვნელობების ზრდა). 

ზოგიერთ შემთხვევაში დაფიქსირდა საშუალო ყოველთვიური 

ნალექების შემდეგი ცვალებადობა. 

ბათუმი - ΔР მნიშვნელობების შემცირება (აპრილი, ივნისი); 

ქობულეთი - შემცირება (აპრილი); ხულო - ზრდა (იანვარი, 

ივლისი, სექტემბერი); გოდერძი - შემცირება (მარტი-მაისი, 

აგვისტო). 

აჭარაში ხულო (61 მმ, იანვარი), მინიმუმ - ხულოში (19 მმ, ივლისში) 

დაფიქსირდა ΔР მნიშვნელობების მაქსიმალური ზრდა. 

ქობულეთში (-34 მმ, აპრილი) ყველაზე მცირე - ბათუმში (-20 მმ, 

აპრილი) დაფიქსირდა ΔР მნიშვნელობების  უდიდესი კლება. 

თელავი - ΔР მნიშვნელოებების შემცირება (ივლისი), ზრდა 

(ოქტომბერი); დედოფლისწყარო - შემცირება (ივნისი); ყვარელი - 

მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ შეინიშნება; საგარეჯო - შემცირება 

(ივლისი, აგვისტო), ზრდა (ოქტომბერი). 

კახეთში, საგარეჯოში (17 მმ, ოქტომბერი), მინიმალური - თელავში 

(14 მმ, ოქტომბერი) დაფიქსირდა ΔР მნიშვნელობების 
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მაქსიმალური ზრდა. დედოფლისწყაროში (-36 მმ, ივნისში) 

ყველაზე მცირეა თელავში (-21 მმ, ივლისი). 

აჭარაში, ΔP- ის მნიშვნელობებები მერყეობს 34-დან 61 მმ-მდე 

(ამპლიტუდა - 95 მმ) და კახეთში - 36-დან 17 მმ-მდე (ამპლიტუდა - 

53 მმ). აჭარაში ყოველთვიური ნალექების მნიშვნელოვანი 

ცვალებადობის მქონე სადგურისთვის საშუალოდ, ΔP- ის 

მნიშვნელობა 8 მმ-მდე მცირდება, ხოლო კახეთში - 12 მდე.. 

 

ცხრილი 4.10 

სხვაობა  საშუალო ყოველთვიური ნალექების  მნიშვნელობებს  

შორის 1986-2010 წლებში. და  1961-1985 წწ  აჭარისა  და  კახეთის  

პუნქტებში 

თვე 1 2 3 4 5 6 

პუნქტი ΔP, მმ 

ბათუმი    -20  -27 

ქობულეთი    -34   

ხულო 61      

გოდერძი   -22 -27 -24  

თელავი       

დედოფლისწყარო      -36 

ყვარელი       

საგარეჯო       

თვე 7 8 9 10 11 12 

ბათუმი       

ქობულეთი       

ხულო 19  20    

გოდერძი  -27     

თელავი -21   14   

დედოფლისწყარო       

ყვარელი       

საგარეჯო -27 -23  17   
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ნახ. 4.10. სხვაობა   საშუალო ყოველთვიური ნალექების  

მნიშვნელობებს  შორის  1986-2010. და  1961-1985 წლებში 

 

 

 

4.6.  მზის  ნათების  საშუალო დღიური ხანგრძლივობა  

 

ცხრილში 4.11 და ნახაზზე . 4.11 მოცემულია   აჭარისა და კახეთის 

რვა პუნქტში  საშუალო წლიური, ნახევარწლიური, ყოველთვიური 

და ყოველდღიური მზის ნათების ხანგრძლივობის ((Sd) მონაცემები. 

მზის ნათების საშუალო  მნიშვნელობები წელიწადში, წლის ცივი 

და თბილი პერიოდის  განმავლობაში აჭარის ოთხივე პუნქტში 

განსხვავდება 5.2, 4. საათიდან. ბათუმი, ქობულეთი) და 6.5 საათი.-

დან  (ქობულეთი) 5.6, 4.4 და 6.7 საათამდე. (ხ ულო). მინიმალური 
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ყოველთვიური მზის ნათების საშუალო დღიური ხანგრძლივობა 

განსაზღვრული 50 წლიანი დაკვირვების  პერიოდისთვის შეადგენს 

1.2 საათს. (ყველა პუნქტში) და მაქსიმალური - ქობულეთში (10.2 

საათი). ქობულეთში (3.1 საათი, იანვარი) თვეში, ხოლო 

მაქსიმალური დაფიქსირდა ქობულეთში (7.9 საათი, ივნისი). 

წელიწადში .  მზის ნათების საშუალო დღიური ხანგრძლივობის 

ცვლილებები კახეთის ოთხ პუნქტში, ცივი და თბილი ნახევარი 

წლის განმავლობაში, არის: 5.7 საათიდან. (თელავი, 

დედოფლისწყარო), 4.0 საათი. (ყვარელი), 7.3 საათი. (თელავი, 

დედოფლისწყარო) 6.1 საათიდან 4.6 . (საგარეჯო) და 7.6 საათამდე 

(ყვარელი, საგარეჯო). მინიმალური ყოველთვიური მზის ნათების 

ხანგრძლივობა არის 1.3 საათი. (დედოფლისწყარო, ყვარელი) და 

მაქსიმალური - 11.9 საათი. (საგარეჯო). 50-წლიანი დაკვირვების 

პერიოდის თანახმად მინიმალური საშუალო დღეა, რომელიც 

გამოვლინდა ყვარელში (3.2 საათი, დეკემბერი) და მაქსიმალური - 

საგარეჯოში (8.9 საათი, აგვისტო). 

ბათუმსა და ქობულეთში საშუალოდ, ყოველთვიური მზის 

ნათების დრიური ხანგრძლიობა აპრილიდან სე ნოემბრის 

ჩათვლით, საშუალოდ 0.2-0.7 სთ-ზე მეტია, ვიდრე კახეთში SD- ს 

მნიშვნელობები; არ განსხვავდება თებერვალში. დანარჩენ  

თვეებში, ბათუმსა და ქობულეთში SD- ს მნიშვნელობები კახეთის 4 

პუნქტში არის  საშუალოდ 0.3-2.5 საათი. 
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ცხრილი 4.11 

 საშუალო წლიური, ნახევარწლიიური  და ყოველთვიური  

სინათლის ხანგრძლივობის მონაცემები 

                        

პუნქტი 

მონაცემები 
საშ. 

თვიური 

1961-2010 

საშ. 

1-

12 

საშ. 

10-

3 

საშ. 
4-9 

მინ. მაქს. მინ. მაქს. 

ბათუმი 5.2 4.0 6.4 1.2 9.8 3.2 7.5 

ქობულეთი 5.2 4.0 6.5 1.2 10.2 3.1 7.9 

ხულო 5.6 4.4 6.7 1.2 10.0 3.3 7.7 

გოდერძი 5.4 4.2 6.6 1.2 9.7 3.3 7.3 

თელავი 5.7 4.2 7.3 1.5 12.0 3.6 8.5 

დედოფლისწყარო 5.7 4.1 7.3 1.3 11.6 3.4 8.4 

ყვარელი 5.8 4.0 7.6 1.3 11.7 3.2 8.8 

საგარეჯო 6.1 4.6 7.6 2.1 11.9 3.9 8.9 

 

 



92 
 

 

ნ ა ხ .4.11. საშუალო წლიური, ნახევარწლიური  და ყოველთვიური  

ნზის  ნათების   ხანგრძლივობის  მონაცემები. 

.ცხრილი 4.12 

 

თვე 1 2 3 4 5 6 

ადგილი ΔSd, სთ 

ბათუმი   0.4    

ქობულეთი   0.4    

ხულო   0.4    

გოდერძი   0.4    

თელავი   0.7 -0.5  -0.7 

დედოფლისწყარო   1.1   -0.5 

ყვარელი   0.7    

საგარეჯო   0.6   -0.5 

თვე 7 8 9 10 11 12 

ბათუმი 0.6  0.5   -0.3 

ქობულეთი 0.5  0.5   -0.3 

ხულო 0.6  0.6   -0.4 
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გოდერძი 0.6  0.6   -0.3 

თელავი -0.5      

დედოფლისწყარო       

ყვარელი    -0.4   
 

 

აჭარაში ყოველთვიური  მზის ნათების  ხანგრძლიობის დღიური  

განაწილება ივნისისა და სექტემბრის თვეებში უკიდურესად 

იშვიათია და გააჩნია ექსტრემუმები ივნისსა და სექტემბერში: 

ბათუმში - 7.5 და 6.4 საათი; ქობულეთი - 7.9 და 6.5 საათი; ხულო - 

7.7 და 7.1. საათი; გოდერძი - 7.2. და 7.3 საათი აჭარის ყველა 

პუნქტზე Sd- ის მინიმალური მნიშვნელობები დეკემბრიდან 

იანვარში დაფიქსირდა (3.1-3.5 საათი). ამპლიტუდა: ბათუმი - 4.4 

საათი, ქობულეთი - 4.8 საათი, ხულო - 4.4 საათი, გოდერძი - 3.9 

საათი. 

კახეთში, მზის ნათების  შიდა წლიური განაწილება უფრო მეტად 

სიმეტრიულია. ამ თვეში SD- ს მ ნ ი შ ვ ნ ე ლობებია: თელავში - 8.2-

8.5 საათი; დედოფლისწყარო - 8.0-8.4 საათი; ყვარელი - 8.4-8.8 

საათი; საგარეჯო - 8.6-8.9 საათი ამპლიტუდა - კახეთში ყველაზე 

დაბალი. დეკემბრიდან იანვარში დაფიქსირდა (3.2-4.0 საათი). 

თელავი - 4.9 საათი; დედოფლისწყარო - 5.0 საათი; ყვარელი - 5,5 

საათი; საგარეჯო - 5.0 საათი (ცხრილი 4.11,  ნ ა ხ აზი  4.11). 

ცხრილში 4.12 და ნ ა ხ ა ზზე  . 4.12 წარმოდგენილია მონაცემები 

1986-2010 წლებში მზის ნათების საშუალო ყოველთვიური 

ხანგრძლივობის ცვალებადობის შესახებ 1961-1985 წლებთან 

შედარებით  (ΔSd) აჭარისა და კახეთის საკვლევ  პუნქტებში. 

წლის განმავლობაში სხვადასხვა თვის განმავლობაში 

წარმოდგენილი საილუსტრაციო მასალის მიხედვით, აჭარის ოთხი 
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პუნქტით ΔSd-ს მნიშვნელოვანი ცვალებადობა დაფიქსირდა 16 

შემთხვევაში (მათ შორის 12 შემთხვევა - აღინიშნა ΔSd-ს  ზრდა) და 

კახეთში - 11 შემთხვევაში (მათ შორის მხოლოდ - ΔSd 

მნიშვნელობების ზრდა მარტში). 

ΔSd - მნიშვნელობების  ცვალებადობა ინდივიდუალურ პუნქტებში. 

აჭარა - მარტში, ივლისსა და სექტემბერში ყველა პუნქტზე 

დაფიქსირდა ΔSd მნიშვნელობების ზრდა (დიაპაზონი - 0.4 დან 0.6 

საათამდე) და შემცირება, ასევე  - დეკემბერში (დიაპაზონი - -0.3-დან 

-0.4 საათამდე). 

თელავი - ΔSd-ს  მნიშვნელობების ზრდა (მარტი), შემცირება 

(აპრილი, ივნისი, ივლისი); დედოფლისწყარო - (მარტი), შემცირება 

(ივნისი); ყვარელი - ზრდა (მარტი), შემცირება (ოქტომბერი); 

საგარეჯო - ზრდა (მარტი), შემცირება (ივნისი, ოქტომბერი). 

კახეთში, დედოფლისწყაროში (1.1 საათი, მარტი), მაქსიმალური - 

საგარეჯოში (0.6 საათი, მარტი) დაფიქსირდა ΔSd- ის 

ღირებულებების მაქსიმალური ზრდა. თელავში ΔSd- ის 

ღირებულებების ყველაზე დიდი კლება დაფიქსირდა (-0.7 საათი, 

ივნისი), ყველაზე პატარა - ყვარელში (-0.4 საათი, ოქტომბერი). 

აჭარაში, ΔSd-ს  მ ნ ი შ ვ ნ ე ლობები განსხვავდება -0.4-დან 0.6 

საათამდე. (ამპლიტუდა - 1.0 საათი) და კახეთში - -0.7 საათიდან 1.1 

საათამდე (ამპლიტუდა - 1.8 საათი). საშუალოდ, აჭარაში მზის 

შუადღის საშუალო ყოველთვიური ხანგრძლივობის 

მნიშვნელოვანი ცვალებადობით სადგურისთვის, ΔSd- ის 

მნიშვნელობა  0.3 საათით იზრდება და კახეთში 0.1 საათით 

მცირდება 
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ნახ. 4.12 

 

 

 

 

 

4.7. ს  ქარის  საშუალოსიჩქარე 

 

ცხრილში 4.13 და ნახაზზე  4.13  წარმოდგენილია აჭარისა 

და კახეთის რვა პუნქტში საშუალო  წლიური,  წლის ცივ და თბილ 

პერიოდში და ყოველთვიური ქარის სიჩქარის (V) მონაცემების 

განაწილება თვეების მიხედვით.. 

წელიწადში V- ის საშუალო მნიშვნელობები, აჭარის ოთხი 

პუნქტის მიხედვით,წლის  ცივი და თბილი პერიოდის 

განმავლობაში იცვლება 1.7, 1.8 მ /წმ  (ბათუმი) და 1.7 მ / წმ (ბათუმი, 

ხულო)-დან  4.8, 5.4 და 4.2 მ / წმ-მდე (გოდერძი). მინიმალური 

ყოველთვიური ქარის სიჩქარე განსაზღვრული 50 წლიანი  

პერიოდის თვის შეადგენს 0.5 მ / წმ-ს (ბათუმი) და  მაქსიმუმ 9.6 მ / 

წ) (გოდერძი). ბათუმსა და ხულოში (1.5 მ / წ, შესაბამისად, 

აგვისტოსა და ივლისში) დაფიქსირდა მაქსიმალური 
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ყოველთვიური ქარის სიჩქარე, ხოლო მაქსიმუმ გოდერძი (6.3 მ / წმ, 

იანვარი). 

კახეთის ოთხი პუნქტისთვის წელიწადში V- ის საშუალო 

მნიშვნელობების ცვლილების დიაპაზონი , წლის ცივი და თბილი 

პერიოდის  განმავლობაში,შესაბამისად შეადგენს  0.9, 0.9, 1.0 მ / წმ 

(ყვარელი) 1.6, 1.6 მ / წმ-დან  (საგარეჯო) და 1.5 მ / წმ-მდე  (თელავი) 

დედოფლისწყარო, საგარეჯო). მინიმალური ყოველთვიური ქარის 

სიჩქარე განსაზღვრული 50 წლიანი  პერიოდისთვის  შეადგენს 0.2 მ 

/ წმ (დედოფლისწყარო, ყვარელი) და მაქსიმალური 4.6 მ. 

(დედოფლისწყარო). 50 წლიანი პ ე რი ოდი ს  

და კ ვ ი რვ ე ბ ე ბ ი ს  მ ი ხ ე დვ ით მინიმალური საშუალო 

სიჩქარეა ყვარელში (0.7 მ / წმ, დეკემბერში) და მაქსიმუმ 

დედოფლისწყაროში (1.8 მ / წ, აპრილში. 

ბათუმის და ქობულეთის საშუალო ქარისსაშუალო სიჩქარე 

წელიწადში თვეში 0.8-1.5 მ / სთ აღემატება კახეთში ქარის სიჩქარეს.. 
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ნახ. 4.13. 1961-2010 წლებში აჭარასა და კახეთში საშუალო 

თვიური ქარი სიჩქარე 

. 

ბათუმში საშუალო წლიური ქარის სიჩქარის შიდა წლიური 

განაწილება ერთგვაროვანია. ქობულეთში ეს განაწილება სუსტი 

ასიმეტრიული სახისაა.. ხულოში, გოდერძსა  და ქობულეთში V- ის 

მნიშვნელობების განაწილებას თვეების მიხედვით  აქვს 

ასიმეტრიული სახე. V- ს სასაზღვრო მნიშვნელობებია: ბათუმში - 

2.1 მ / წმ (ოქტომბერი) და 1.5 მ / წმ (აგვისტო), ამპლიტუდა 0.6 მ / წმ; 

ქობულეთი - 3.5 მ / წმ (იანვარი) და 2.6 მ /წმ ს(სექტემბერი), 

ამპლიტუდა - 0.9 მ / წმ; ხულო - 2.3 მ / წმ (იანვარი) და 1.5 მ / წმ 

(ივლისი, აგვისტო), ამპლიტუდა - 0.8 მ / წმ; გოდერძი - 6.3 მ / წმ 

(იანვარი) და 4.0 მ / წმ (აპრილი, აგვისტო), ამპლიტუდა - 2.3 მ / წმ.. 

კახეთში, თელავში V- ის მნიშვნელობების შიდაწლიური 

განაწილებას  აქვს  ასიმეტრიული ფორმა. დედოფლისწყაროსა და 

ყვარელში ეს განაწილება ბიმდოლის სიახლოვესა, მარცხენა 

ასიმეტრიით. საგარეჯოში, V- ის მნიშვნელობების წლიური 

განაწილება დეკემბერ-თებერვალში უკიდურესად 

ასიმეტრიულია . 

შესაბამისად, V- ს უკიდურესი ღირებულებებია: თელავში - 1.2 მ / წ 

(ნოემბერი-იანვარი) და 1.7 მ / წ (აპრილი), aplituet - 0.5 ms; 

დედოფლისწყარო - 1.7 და 1.8 მ / წ (თებერვალი, აპრილი) და 1.3 მ / 

წმ (ივლისი-ოქტომბერი), ამპლიტუდა 0.5 მ / წმ; ყვარელი - 1.1 მ / წ 

(მარტი, მაისი) და 0.7 მ / წ (დეკემბერი), ამპლიტუდა - 0.4 მ / წ; 

საგარეჯო - 1.7 მ / წ (მარტი) და 1.4 მ / წ (ივლისი, აგვისტო), 

ამპლიტუდა - 0.3 მ / წმ (ცხრილი 4.13, სურათი 4.13). 

  

ცხრილში 4.14 და ნახაზზე 4.14 წარმოდგენილია აჭარისა და 

კახეთის მითითებულ  პირველი (ΔV) შედარებით მეორე პერიოდში 

საშუალო ყოველთვიური ქარის სიჩქარის ცვალებადობის შესახებ 

მონაცემები. 
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აჭარაში საკვლევი პუნქტების საშუალო თვიური სიჩქარის 

მნიშვნელოვანი ცვალებადობა დაფიქსირდა 30 შემთხვევაში (მათ 

შორის 27 შემთხვევა - ΔV მნიშვნელობების შემცირება) და კახეთში 

- 44 შემთხვევაში (ΔV მნიშვნელობების კლება ყველა პუნქტების 

მიხედვით). 

ზოგიერთ შემთხვევაში, ΔV  მ ნ ი შ ვ ნ ე ლობების ცვალებადობა 

ასეთია. 

ბათუმი - ΔV მნიშვნელობების შემცირება (თებერვალი, ნოემბერი, 

დეკემბერი), ზრდა (ივლისი-სექტემბერი); ქობულეთი - შემცირება 

(ივნისი-ოქტომბერი); ხულო - შემცირება (ყველა თვე); გოდერძი - 

შემცირება (თებერვალი-აპრილი, აგვისტო-ოქტომბერი, 

დეკემბერი). აჭარაში ბათუმში (0.2 მ / წმ, სექტემბერი და 0.1 მ / წმ, 

ივლისი, აგვისტო) ΔV მნიშვნელობების მაქსიმალური და 

მინიმალური ზრდა დაფიქსირდა. გოდერძი (-1.2 მ / წმ, 

თებერვალი), ყველაზე პატარა - ბათუმში (-0,1 მ / წმ, ნოემბერი) 

დაფიქსირდა ΔV- ის მნიშვნელოვანი შემცირება. 

თელავში, ყვარელში და საგარეჯოში - ყველა თვეში, 

დედოფლისწყაროში - თებერვალში და მაისიდან ოქტომბრამდე 

კახეთში, ყველა სადგურში, ΔV ღირებულებების შემცირება. 

აჭარაში ΔV მნიშვნელობები მერყეობს -1.2 დან 0.2 მ / წმ-მდე 

(ამპლიტუდა 1.4 მ / წმ) და კახეთში -0.9-დან -0.3 მ / წ მ-მდე 

(ამპლიტუდა 0.6 მ / წმ). აჭარასა და კახეთში ქარის სიჩქარის 

მნიშვნელოვანი ცვალებადობით სადგურის საშუალო 

ტემპერატურაზე ΔV მნიშვნელოებები შემცირდა 0.5 მ / წმ-ით. 

 

ცხრილი 4.14 

სხვაობა ქარის საშუალო თვიურ  სიჩქარეებს შორის 1986-2010 . და  

1961-1985 წლებში 
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თვე 1 2 3 4 5 6 

ადგილი ΔV, მ/წმ 

ბათუმი  -0.3     

ქობულეთი      -0.2 

ხულო -0.7 -0.8 -0.6 -0.6 -0.6 -0.7 

გოდერძი  -1.2 -0.6 -0.7   

თელავი -0.6 -0.6 -0.7 -0.9 -0.7 -0.7 

დედოფლისწყარო  -0.5  -0.6 -0.3 -0.5 

ყვარელი -0.3 -0.3 -0.3 -0.4 -0.5 -0.5 

საგარეჯო -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 

 

 

4.14   სხვაობა ქარის  საშუალო თვიურ სიჩქარეებს შორის  

დაკვირვების ორ პერიოდს შორის 1986-2010 . და 1961-1985 წ. წ .  
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თავი 5. აჭარის  ტურისტულ-რეკრეაცილი რესურსების  

პოტენციალის  განსაზღვრა   კლიმატის  გლობალური დათბობის 

ფომზე 

 

იმისათვის, რომ დავადგინოთ, განიცდის, თუ არა აჭარის 

ტურისტული რეკრეაციული რესურსები კლიმატის ცვლილების 

ზეგავლენას, ჩვენს მიერ ზემოთ აღნიშნული მეთოდიკის მიხედვით 

გაანგარიშებულ იქნა ტურისტული კლიმატური  ინდექსი TCI 

აჭარის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სიმაღლეზე 

მდებარე კლიმატური სადგურებისათვის (ბათუმი, ქობულეთი, 

ხულო, გოდერძი). საანგარიშო პერიოდი გავყავით ორ ნაწილად 

(1961-1985წწ.) და (1986-2010წწ.) ტურიზმის კლიმატური ინდექსის 

ცვლილების კანონზომიერებათა დადგენის მიზნით. განვიხილოთ 

მიღებული შედეგების ანალიზი თითოეული კლიმატური 

სადგურისათვის ცალ-ცალკე. 

ტურიზმის კლიმატური ინდექსის განაწილება თვეების მიხედვით 

ქალაქ ბათუმში 1961-2010 წლების პერიოდში  გვიჩვენებს, რომ 

ტურიზმის კლიმატური ინდექსი    (ცხრილი 5.1) მხოლოდ  

ზამთრის პერიოდში არის ‘’არახელსაყრელი’’ და ნაკლებია 39-ზე, 

გაზაფხულსა და  ზაფხულში  არის ‘’ძალიან კარგი’’, და 

ტურისტული კლიმატური ინდექსი  აღემატება 70-ს. შემოდგომაზე  

სექტემბერსა და ოქტომბერში ტურიზმის კლიმატური ინდექსი 

ნაკლებია 70-ზე და ეკუთვნის  თჩI-ის კატეგორიას “კარგი’’-, ხოლო  

ნოემბერში კი ტურიზმის კლიმატური ინდექსი ბათუმში აღემატება 

50-ს და ეკუთვნის  თჩI-ის კატეგორიას  -“სასიამოვნო” და აქ 

ტურისტული რეკრეაციული რესურსების პოტენციალი საკმაოდ 

მაღალია სეზონის მიუხედავად .  
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ცხრილში 5.1 და ნახაზზე 5.1 მოცემულია ტურიზმის კლიმატური 

ინდექსის საშუალო თვიური, მინიმალური და მაქსიმალური  

მახასიათებლები 1961-2010 წლებისათვის.  

 

ცხრილი 5.1   ტურიზმის  კლიმატური  ინდექსის  საშუალო  

თვიური, მინიმალური და მაქსიმალური   მახასიათებლები  

1961-2010 წლებისათვის. 

 

თვე 1 2 3 4 5 6 

საშ. 35.7 39.4 43.8 59.6 74.7 74.1 
მინ. 26.0 25.0 34.0 45.0 52.0 66.0 
მაქს. 52.0 61.0 73.0 85.0 86.0 86.0 

საშ. (II) 35.3 38.9 43.8 60.5 74.4 75.2 

საშ. (I) 36.1 39.9 43.7 58.8 75.0 73.1 

(II) - (I) არა არა არა არა არა 2.1 

თვე 7 8 9 10 11 12 

საშ. 66.6 64.0 67.9 64.5 50.2 38.3 

მინ. 57.0 53.0 61.0 49.0 36.0 30.0 

მაქს. 81.0 85.0 79.0 89.0 84.0 60.0 

საშ. (II) 66.7 63.1 68.5 64.9 49.0 37.4 

საშ. (I) 66.6 64.8 67.4 64.1 51.5 39.2 

(II) - (I) არა არა არა არა არა არა 
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ნახ. 5.1 ტურიზმის  კლიმატური ინდექსი TCI ბათუმში 1961-

2010,  1961-1985 და 1986-2010 წ.წ.  

 

ცხრილი 5.2 

ტურიზმის კლიმატური ინდექსის  კომპონენტების  ცვლილება  

დაკვირვების  ორ პერიოდს  შორის  

თვე 1 2 3 4 5 6 

Cld, საშ. 2.4 2.5 2.7 3.6 4.8 4.9 
(II) - (I) -0.2 არა არა არა არა არა 

Cla, საშ. 1.9 2.0 2.1 2.5 3.2 4.8 
(II) - (I) არა არა არა არა არა 0.1 

R, საშ. 0.3 0.7 0.7 2.0 2.3 0.9 

(II) - (I) არა არა არა არა არა 0.6 

S, საშ. 1.4 1.7 2.0 2.4 3.1 3.5 

(II) - (I) არა არა 0.2 არა 0.2 არა 

W, საშ. 3.1 3.2 3.5 4.1 4.2 3.6 

(II) - (I) არა არა არა არა არა არა 

თვე 7 8 9 10 11 12 
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Cld, საშ. 4.5 4.2 4.9 4.8 3.5 2.6 

(II) - (I) არა არა არა არა -0.4 არა 

Cla, საშ. 5.0 5.0 4.8 3.3 2.5 2.2 

(II) - (I) არა არა არა 0.3 არა არა 

R, საშ. 0.9 0.8 0.1 0.2 0.4 0.1 

(II) - (I) არა არა არა არა არა არა 

S, საშ. 2.8 2.9 3.0 2.5 1.9 1.3 

(II) - (I) 0.3 არა 0.3 არა არა -0.2 

W, საშ. 2.9 2.8 3.4 4.3 4.1 3.6 

(II) - (I) არა -0.2 არა 0.2 არა არა 

 

 

ნახ 5.2. ტურიზმის  კლიმატური ინდექსის  თვიური 

მნიშვნელობების  ტრენდი ბათუმში  

 

დადგენილ იქნა ტურიზმის კლიმატური ინდექსის  TCI და მისი 

კომპონენტების  მახასიათებლები  დაკვირვებათა სამი  პერიოდის 

მიხედვით,  ტურიზმის კლიმატური ინდექსის TCI  მნიშვნელობებს 

შორის სხვაობა 1986-2010 და 1961-1985  წლებს შორის 

განსაზღვრული  იქნა  “სტიუდენტის” კრიტერიუმის საშუალებით 

(3). სხვაობა  ითვლება არსებითად, როდესაც α ≤0.15 -ს  (ე.ი. 

საიმედობა არ არის 85%-ზე ნაკლები).  
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როგორც ტურიზმის კლიმატური ინდექსის და მისი კომპონენტების 

მახასიათებლების თვიური ვარიაციები გვიჩვენებს, ბოლო 25 წლის 

მანძილზე  აღინიშნება ტურიზმის კლიმატური ინდექსის ზრდა 

მხოლოდ ივნისის თვეში, მაგრამ ეს ზრდა არ მოქმედებს 

αტურიზმის კლიმატური  ინდექსის  კატეგორიაზე ’’ძალიან კარგი’’, 

რომელიც  იგივე რჩება. 

დადგენილი იქნა ქალაქ ბათუმში ტურიზმის კლიმატურ ინდექსში 

შემავალი თითოეული პარამეტრის  განაწილებათა 

კანონზომიერებანი თვეების მიხედვით დაკვირვებათა სამი 

პერიოდისათვის (1986-2010, 1961-1985,  და 1961-2010 წწ.).  

როგორც მონაცემების ანალიზი გვიჩვენებს, ტურიზმის 

კლიმატური ინდექსის  ძირითადი პარამეტრებია, დღიური 

კომფორტულობის ინდექსი, დღეღამური კომფორტულობის 

ინდექსი, მზის ნათების ხანგრძლივობა ,  

ქარის  სიჩქარის თვიური მნიშვნელობები არ იცვლება არსებითად 

ორ პერიოდს შორის. ტურიზმის კლიმატურ ინდექსში შემავალი 

კომპონენტის ატმოსფერული ნალექების მნიშვნელობები 

შესამჩნევად იზრდება ივნისის თვეში, სხვაობა პირველ და მეორე 

პერიოდის მონაცემებს  შორის აღწევს 0,6-ს.   

 

ტურიზმის კლიმატური ინდექსის  თვიური მნიშვნელობები 

ბათუმში ორ საკვლევ პერიოდს შორის (1985-2010) და (1961-1985) არ 

განიცდის  მნიშვნელოვან ცვლილებას. მხოლოდ ივნისის თვეში 

აღინიშნება სუსტად გამოხატული დადებითი ტრენდი, ხოლო 

აგვისტოში ტრენდი არის აგრეთვე სუსტი, მაგრამ უარყოფითი . 

თბური ტალღა ჯანმრთელობის კონტექსტში განიხილება, როგორც 

პერიოდი მდგრადი სითბური დატვირთვით, ან ზედმეტად ცხელი 
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ამინდით, რაც იწვევს სიცხესთან დაკავშირებული 

ჯანმრთელობისთვის საზიანო ერთი, ან რამდენიმე შედეგის 

დადგომას, მათ შორის სიკვდილიანობას, ავადობას და 

გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებას. 

აშშ ოკეანისა და ატმოსფერული საკითხების ეროვნული 

ადმინისტრაციის (NOAA) განსაზღვრებით, თბური ტალღა ესაა 

„პერიოდი ანორმალურად და არაკომფორტული ცხელი და 

უჩვეულოდ ნოტიო ამინდით. როგორც წესი, თბური ტალღა 

გრძელდება ორი ან მეტი დღე “. ამავე განმარტების თანახმად, 

საკმაოდ რთულია განზოგადებული განმარტების შექმნა თბური 

ტალღების გეოგრაფიულად ცვლადი ბუნებისა და ზეგავლენის 

გამო, რაც დამოკიდებულია თითოეული რეგიონის ადგილობრივ 

კლიმატზე და მოსახლეობის აკლიმატიზაციის უნარზე. 

უკანასკნელ პერიოდში თბური ტალღების შესწავლა გახდა  

მნიშვნელოვანი  მისი პოტენციურად გამანადგურებელი 

სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტის გამო. დიდი ზემოქმედება 

მოსალოდნელია ჯანმრთელობას, ენერგომომარაგებას, წყლის 

ხელმისაწვდომობას, ტურიზმსა, სოფლის მეურნეობას, ტყეებსა და 

ეკოსისტემებთან  მიმართებაში.  

ინტენსიური თბური ტალღები ზემოქმედებას ახდენს მთელ რიგ 

სექტორებზე, დაწყებული მოსახლეობით და სამთავრობო 

ორგანიზაციებისა და მრეწველობის, ჯანდაცვის, კომუნალური 

მომსახურების, სოფლის მეურნეობისა და ინფრასტრუქტურის 

ჩათვლით. ზემოქმედება შეიძლება იყოს პირდაპირი, ან 

არაპირდაპირი, მათ შორისაა: 

• მოსახლეობის ავადობისა და სიკვდილიანობის გაზრდილი 

მაჩვენებელი, განსაკუთრებით მოხუცებსა და ინვალიდებში; 

• ღია სივრცეში მომუშავეთა გაზრდილი დატვირთვა; 
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• ტყის ხანძრების გაზრდილი რისკი; 

• ცხოველების სტრესი; 

• ნათესებისა და მცენარეულობის დაზიანება; 

• გაზრდილი ენერგომოთხოვნა, მაგ. ჰაერის 

კონდიცირებაზე; 

• ინფრასტრუქტურის ენერგომომარაგების გადატვირთვა; 

• ტურიზმის პრიორიტეტების ცვლილებები მაღალი 

ტემპერატურის გამო;  

• გაზრდილი მოთხოვნა წყალზე, მაგ მოსახლების მხრიდან 

სასმელ წყალზე, ელექტრო სადგურების, საცხოვრებელი და 

სამუშაო გარემოს გაგრილებისთვის; 

• ინფრასტრუქტურის (შენობები, გზები, რკინიგზა და სხვ.) 

გადატვირთვა; და 

• სპორტული აქტივობებისა და გარე ჰაერზე დასვენების 

გაზრდილი რისკი. 

დღემდე არ არსებობდა თბური ტალღის რაოდენობრივი 

მაჩვენებლები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებული იქნეს 

სხვადასხვა კლიმატური ზონისათვის. ამჟამად მსოფლიო 

მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის კლიმატის კომისიის 

კლიმატური რისკებისა და სექტორზე მორგებული კლიმატური 

ინდექსების ექსპერტთა ჯგუფის მიერ (ჭMO ჩჩლ Eთ-ჩღშჩI ) 

შემოთავაზებული იქნა თბური ტალღის მახასიათებელი ახალი 

რაოდენობრივი ინდექსები (თბური ტალღების რაოდენობა 

ხანგრძლივობა,  სიხშირე, ამპლიტუდა, საშუალო მაგნიტუდა და 

მათი საანგარიშო პროგრამული უზრუნველყოფა ).  

აღნიშნული მეთოდოლოგია ეყრდნობა თბური ტალღების და მისი 

მახასიათებლების რამდენიმე განმარტებას: 

თბური ტალღა - არანაკლებ სამდღიანი პერიოდი, როდესაც ჭარბი 

სითბოსა და სითბური სტრესის კომბინირებული ეფექტი 

უჩვეულოა ადგილობრივი კლიმატური პირობებისთვის. 



107 
 

ჭარბი სითბო - უჩვეულოდ დიდი სითბო, რომელიც არასაკმარისად 

ნეიტრალდება ღამის განმავლობაში უჩვეულოდ მაღალი ღამის 

ტემპერატურის გამო. სამდღიანი გასაშუალების მაქსიმალური და 

მინიმალური ტემპერატურები შეედარება კლიმატურ საბაზისო 

(ნორმატიულ) მნიშვნელობებს. 

სითბური სტრესი -  პერიოდი ისეთი ტემპერატურით, რომელიც 

საშუალოდ აღემატება წარსული პერიოდის მნიშვნელობებს. 

სამდღიანი გასაშუალების მაქსიმალური და მინიმალური 

ტემპერატურები შეედარება გასული 30 დღის საშუალო 

მნიშვნელობებს. 

ჭარბი სითბოს ფაქტორი - ჭარბი სითბოსა და სითბური სტრესის 

კომბინირებული ეფექტის მახასიათებელი (ინდექსი), რომელიც 

წარმოადგენს თბური ტალღების ზემოქმედების, დატვირთვის, 

ხანგრძლივობისა და სივრცული განაწილების რაოდენობრივ 

მაჩვენებელს. 

აღნიშნული მეთოდოლოგიით თბური ტალღების სიმძაფრის 

კატეგორიები ფასდება ჭარბი სითბოს ფაქტორზე  დაყრდნობით და 

მკაცრი თბური ტალღა განისაზღვრება, როგორც მოვლენა, როდესაც  

აღემატება გარკვეულ ზღვრულ მნიშვნელობას, რომელიც 

დამოკიდებულია ადგილის კლიმატურ პირობებზე, ხოლო 

ექსტრემალური თბური ტალღა - მოვლენა, როდესაც  ორჯერ 

აღემატება მკაცრი თბური ტალღისთვის მიღებულ ზღვრულ 

მნიშვნელობას, იწვევს რა გაცილებით მეტ ნეგატიურ 

ზემოქმედებას.  

აღნიშნული მეთოდოლოგიის გამოყენებით დათვლილი იქნა 

თბური ტალღის დადგომის ზღვრული ტემპერატურის ნიშნულები 

ბათუმისთვის (ცხრ. 3.2.), ასევე, შეფასებული იქნა თბური 

ტალღების რაოდენობის , ხანგრძლივობის,  სიხშირის, 



108 
 

ამპლიტუდისა და საშუალო მაგნიტუდის ცვლილების 

ტენდენციები ბათუმის მეტეოროლოგიური სადგურის 

მონაცემებზე დაყრდნობით 1961-1985 და 1986-2010 წწ., ასევე 

მომავლის სცენარზე დაყრდნობით, 2020-2049 წ.წ. პერიოდისთვის 

(ცხრ. 3.3). 

მიღებული შედეგების მიხედვით, თბური ტალღის დადგომის 

ზღვრული ტემპერატურის მნიშვნელობები ბათუმში ზაფხულის 

პერიოდში წანაცვლებულია მატების მიმართულებით, საშუალოდ 

0.5-1.0 გრადუსით. გამოვლენილი დათბობის ფონზე, გაზრდილია 

თბური ტალღების მაქსიმალური ხანგრძლივობა ,  როგორც 

მიმდინარე პერიოდში, ისე მომავლის სცენარის მიხედვითაც, ხოლო 

თბური ტალღების საშ. რაოდენობა  - შემცირებულია, რაც 

მიუთითებს უფრო ხანგრძლივი და მკაცრი თბური ტალღების 

გახშირების ტენდენციაზე. 

აღსანიშნავია, რომ თბური ტალღების ზოგიერთი მახასიათებლის 

ცვლილების ტენდენციები მდგრადია.  მაგ. თბური ტალღების 

სიხშირე ხასიათდება ზრდის საიმედო ტენდენციით, რომლის 

ცვლილების სიჩქარეა 5.5 დღე/10 წელიწადში. გარდა ამისა, 

ბათუმის 1961-2010 წ.წ. პერიოდის მონაცემების ანალიზმა აჩვენა, 

რომ, თბური ტალღების ხანგრძლივობა და სიხშირე უფრო სწრაფად 

გაიზარდა, ვიდრე თბური ტალღების რაოდენობა, ხოლო თბური 

ტალღების საშუალო ინტენსივობა და ყველაზე ცხელი დღის 

ტემპერატურა (თბური ტალღების ამპლიტუდა) მაქსიმალური 

ტემპერატურის მიხედვით შემცირების ტენდენციას ავლენს, თუმცა 

აღნიშნული ტენდენციები არ არის ნიშვნადი და ტრენდით არ 

დასტურდება. ნახ. 3.5.-ზე წარმოდგენილია ბათუმში თბური 

ტალღების რაოდენობისა და ხანგრძლივობის დინამიკა  1961-2010  

წ.წ. პერიოდში. 
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ცხრილი 5.3 

 

სხვადასხვა  სეზონში TCI - ს  კატეგორია  ბათუმში 

თვე (ზამთარი) 12 1 2 

კატეგორია (საშ.) არახელს. არახელს.  არახელს.  

კატეგორია (მინ.) 
არახელს. 

ძალ. 

არახელს. ძალ. არახელს. 

კატეგორია მაქს.) კარგი სასიამ. კარგი 

თვე (გაზაფხული) 3 4 5 

კატეგორია (საშ.) მისაღ. კარგი ძალ. კარგი 

კატეგორია (მინ.) არახელს. მისაღ. სასიამ. 

კატეგორია მაქს.) ძალ. კარგი შესანიშ. შესანიშ. 

თვე (ზაფხული) 6 7 8 

კატეგორია (საშ.) ძალ. კარგი კარგი კარგი 

კატეგორია (მინ.) კარგი სასიამ. სასიამ. 

კატეგორია მაქს.) შესანიშ. შესანიშ. შესანიშ. 

თვე (შემოდგომა) 9 10 11 

კატეგორია (საშ.) კარგი კარგი სასიამ. 

კატეგორია (მინ.) კარგი მისაღ. არახელს. 

კატეგორია მაქს.) ძალ. კარგი შესანიშ. შესანიშ. 

 
პრაქტიკული თვალსაზრისით  ტურიზმის კლიმატური ინდექსის 

გამოყენების მიზნით ცხრილი 5.1. საშუალებით შედგენილი იქნა 

ცხრილი 5.3., რომელშიც მოცემულია ინფორმაცია TCI-ის თვიური, 

მაქსიმალური, მინიმალური და მრავალწლიური განაწილების 

შესახებ 

საშუალოდ შიდა წლიური განაწილება TCI -ის მონაცემებისა 

თელავში შეესაბამება კატეგორიას  “არახელს.” ÷ “ძალ. კარგი” 

ვინაიდან ბათუმში TCI კატეგორია “არახელს.” დაიკვირვება 
ზამთარში, ხელსაყრელი სასიამოვნო ბიოკლიმატური პირობები 

ტურისტისათვის აქ არსებობს მარტიდან ნოემბრის ჩათვლით . 
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ცხრილი 5.4 

კატეგორიებით საშუალო დღეთა რიცხვი ბათუმში სამ სხვადასხვა  

პერიოდში 

წლები 1961-2010 1961-1985 1986-2010 

მიუღებ. 0 0 0 

უკიდ. არახელს.  0 0 0 

ძალ. არახელს.  8 9 7 

არახელს.  68 63 72 

მისაღ. 62 65 60 

სასიამ. 44 46 41 

კარგი 101 103 99 

ძალ. კარგი 60 56 63 

შესანიშ.  23 23 23 

იდეალ. 0 0 0 

მისაღ.-იდეალ. 290 293 286 

% წელიწადიდან 79.3 80.3 78.3 

თვე წელიწადში 

(საშ.) 
9.5 9.6 9.4 

 

ცხრილში 5.4. წარმოდგენილია დღეთა რიცხვი TCI-ის სხვადასხვა 

კატეგორიებით დაკვირვების სამ სხვადასხვა პერიოდში. კერძოდ 
როგორც მონაცემების ანალიზიდან ჩანს დღეთა რიცხვი 

კატეგორიით “მისაღ.”-“იდეალ.”, ცოტათი შემცირდა მხოლოდ 2-

3%. 
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     5.2. ქობულეთის  ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების 

პოტენციალის  შეფასება . 

 

ქობულეთი მდებარეობს შავი ზღვის სანაპიროზე ბათუმთან 30 კმ. 

მანძილზე. მისი  მიკროკლიმატური თავისებურებანი, 

განაპირობებს მის განსხვავებას   სანაპირო ზოლის კურორტების 

საერთო პროფილისაგან. ქობულეთში  მეტია მზიანი დღეების 

რაოდენობა, ვიდრე ბათუმში, ფართობით ტენიანობა და მოსული 

ატმოსფერული ნალექების რაოდენობა კი ნაკლებია მისი 

ადგილმდებარეობის გამო - მთები დაშორებულია ზღვის 

ნაპირიდან. საერთო ვენტილაცია ქობულეთში განპირობებულია 

ადგილობრივი ქარებით, ბრიზებით  იგი უფრო უკეთესია და 

შედეგად იონიზაციაც უფრო ძლიერია. ზაფხულის სიცხე თითქმის 

არც იგრძნობა. საუკეთსო თვეებია აპრილი, მაისი და აგვისტოდან 

ნოემბრამდე. 

ტურიზმის კლიმატური ინდექსის თანახმად ტურისტულ-

რეკრეაციული რესურსების პოტენციალი  მაღალია დაწყებული 

აპრილიდან ოქტომბრის ჩათვლით.  ცხრილი 3.5..  საშუალო 

მნიშვნელობა ტურიზმის კლიმატური ინდექსისა არის ქობულეთში 

-55, მინიმალური -24 და მაქსიმალური -88. 
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TCI-ის  მნიშვნელობები სამ სხვადასხვა  პერიოდში –(1961-2010, 

1961-1985 (I) и 1986-2010 (II) წ წ . და  მ ი ს ი  ც ვ ლილე ბ ა  

თვე 1 2 3 4 5 6 

საშ. 34.1 36.9 42.6 59.0 74.4 73.5 
მინ. 25.0 24.0 34.0 42.0 48.0 62.0 
მაქს. 52.0 56.0 67.0 81.0 87.0 83.0 

საშ. (II) 33.9 36.9 43.5 61.5 74.0 72.9 

საშ. (I) 34.4 36.9 41.8 56.6 74.8 74.1 

(II) - (I) არა არა არა 4.9 არა არა 

თვე 7 8 9 10 11 12 

საშ. 64.1 60.6 67.8 64.5 49.8 36.7 

მინ. 46.0 41.0 58.0 52.0 35.0 29.0 

მაქს. 80.0 78.0 86.0 88.0 83.0 61.0 

საშ. (II) 61.5 56.3 66.8 65.7 50.3 36.6 

საშ. (I) 66.7 65.0 68.8 63.4 49.2 36.8 

(II) - (I) -5.2 -8.8 -2.0 არა არა არა 

 

 

ნახ. 5. 3. ტურიზმის კლიმატური ინდექსის თჩI საშუალო თვიური 

მახასიათებლები ქობულეთში 1961-2010, 1961-1985 და  1986-2010 
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ტურიზმის კლიმატური ინდექსის  მახასიათებლების ორ საკვლევ 

პერიოდს შორის განსხვავება 1961-1985 და 1986-2010წწ.  

დადგენილი იქნა აგრეთვე “სტიუდენტის” კრიტერიუმის 

მიხედვით. 

ქობულეთში  ტურიზმის კლიმატური ინდექსის საშუალო თვიური 

მახასიათებლები ბოლო 25 წლის მანძილზე მნიშვნელოვნად 

შეიცვალა მხოლოდ აპრილის თვეში (4.9), ამავე დროს ამ 

ცვლილებამ განაპირობა ტურიზმის კლიმატური ინდექსის 

კატეგორიის  ცვლილება.  კატეგორია “სასიამოვნო”  გადავიდა 

უფრო მაღალ რეიტინგში  “კარგი”, ე.ი, კლიმატური პირობები 

ტურიზმის თვალსაზრისით  ამ თვეში გაუმჯობესდა. ივლისში, 

აგვისტოში და სექტემბერში ბოლო პერიოდში შემცირდა  

ტურიზმის კლიმატური ინდექსი  (შესაბამისად -5.2 და-2.0).  1961-

1985 წელთან შედარებით, მიუხედავად ამისა, ივლისში და 

სექტემბერში არ |შეცვლილა ტურიზმის კლიმატური ინდექსის 

კატეგორია და დარჩა იგივე  “კარგი” . აგვისტოში ტურიზმის 

კლიმატური ინდექსის  კატეგორიის შემცირებამ  განაპირობა 

გადასვლა კატეგორიიდან  “კარგი  კატეგორიაში ‘’სასიამოვნო”.  

TCI-ის წრფივი ცვლილების ტრენდი მოცემული 4 თვის  მიხედვით 

წარმოდგენილია ნახაზზე 5.4. 

ცხრილი 5.6 

1961-2010წწ. ტურიზმის კლიმატური ინდექსის კომპონენტები და  

მათი ცვლილება  . 1986-2010 (II)  წ წ , 1961-1985 (I)  წ წ . 

შ ე და რე ბ ი თ.. 

თვე 1 2 3 4 5 6 

Cld, საშ. 2.3 2.4 2.7 3.7 4.8 4.8 
(II) - (I) არა არა არა არა არა -0.2 
Cla, საშ. 1.8 1.8 2.1 2.5 3.1 4.9 
(II) - (I) არა არა არა არა არა 0.1 
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R, საშ. 0.4 0.6 0.8 2.0 2.4 0.7 

(II) - (I) არა არა არა 0.8 არა არა 

S, საშ. 1.3 1.6 1.9 2.4 3.2 3.7 

(II) - (I) არა არა 0.2 0.2 არა არა 

W, საშ. 2.6 2.6 3.0 3.5 3.5 3.8 

(II) - (I) არა არა არა არა არა არა 

თვე 7 8 9 10 11 12 

Cld, საშ. 4.0 3.7 4.7 4.9 3.5 2.6 

(II) - (I) -0.9 -1.0 -0.4 0.1 არა არა 

Cla, საშ. 5.0 4.9 4.8 3.1 2.4 2.0 

(II) - (I) -0.1 -0.3 0.2 0.3 არა არა 

R, საშ. 0.9 0.5 0.2 0.4 0.7 0.2 

(II) - (I) არა არა არა არა არა არა 

S, საშ. 2.8 2.9 3.0 2.6 1.8 1.3 

(II) - (I) 0.3 არა 0.3 არა არა -0.2 

W, საშ. 3.9 3.8 3.7 3.6 3.6 3.1 

(II) - (I) -0.4 -0.5 არა 0.3 არა არა 

 

 

 

                ნახ.  5.4. TCI-ის მნიშვნელობები 1961-2010 წლებში. 
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ცხრილი 5.7 

სხვადასხვა  სეზონში TCI - ს  კატეგორია  ქობულეთში 

თვე (ზამთარი) 12 1 2 

კატეგორია (საშ.) არახელს.  არახელს.  არახელს.  

კატეგორია (მინ.) 
ძალ. 

არახელს. 

ძალ. 

არახელს. ძალ. არახელს. 

კატეგორია მაქს.) კარგი სასიამ. სასიამ. 

თვე (გაზაფხული) 3 4 5 

კატეგორია (საშ.) მისაღ. სასიამ. ძალ. კარგი 

კატეგორია (მინ.) არახელს. მისაღ. მისაღ. 

კატეგორია მაქს.) კარგი შესანიშ. შესანიშ. 

თვე (ზაფხული) 6 7 8 

კატეგორია (საშ.) ძალ. კარგი კარგი კარგი 

კატეგორია (მინ.) კარგი მისაღ. მისაღ. 

კატეგორია მაქს.) შესანიშ. შესანიშ. ძალ. კარგი 

თვე (შემოდგომა) 9 10 11 

კატეგორია (საშ.) კარგი კარგი სასიამ. 

კატეგორია (მინ.) სასიამ. სასიამ. არახელს. 

კატეგორია მაქს.) შესანიშ. შესანიშ. შესანიშ. 

 

ცხრილში 5.7 წარმოდგენილია ინფორმაცია საშუალო, მინიმალური 

და მაქსიმალური ტურიზმის კლიმატური ინდექსის მიხედვით.  

TCI კატეგორია  “ძალ. არახელს.”, ხ ოლო მ ა ქ ს ი მ ა ლური – 

“შესანიშ.”. TCI-ის შიდაწლიური განაწილება შეესაბამება 

კატეგორიას  “არახელს. ÷ “ძალ. კარგი.”  ხოლო ბათუმსა და 

ქობულეტში ” ბიოკლიმატური პირობები არის ხელსაყრელი  

მარტიდან ოქტომბრის ჩათვლით.  
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ცხრილი 5.8 

 TCI-ის  სხვადასხვა კატეგორიებით დღეთა რიცხვი  ქობულეთში 

დროის  სამ  პერიოდში 

წლები 1961-2010 1961-1985 1986-2010 

მიუღებ. 0 0 0 

უკიდ. არახელს.  0 0 0 

ძალ. არახელს.  14 15 13 

არახელს.  74 73 74 

მისაღ. 58 56 61 

სასიამ. 36 33 39 

კარგი 105 106 105 

ძალ. კარგი 62 69 55 

შესანიშ.  16 13 18 

იდეალ. 0 0 0 

მისაღ.-იდეალ. 278 278 278 

% წელიწადიდან 76.0 76.0 76.0 

თვე წელიწადში 

(საშ.) 
9.1 9.1 9.1 

 

 

  

5.3. ხულოს  ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსების  

პოტენციალის  შეფასება  

. TCI-ის  და მისი კომპონენტების და მათი ცვლილების  

სტატისტიკურiი მონაცემები დაკვირვების ორ პერიოდში (1986-

2010 (II)  წ წ , 1961-1985 (I)  წ წ .მოცემულია ცხრილში 5.9. 

 



117 
 

ცხრილი 5.9 

1961-2010წწ. ტურიზმის კლიმატური ინდექსის  კომპონენტები  

ხულოშიდა მათი ცვლილება . 1986-2010 (II)  წ წ , 1961-1985 (I)  წ წ . 

 

თვე 1 2 3 4 5 6 

საშ. 31.1 36.3 44.2 58.3 73.6 77.2 
მინ. 20.0 18.0 29.0 41.0 46.0 66.0 
მაქს. 55.0 53.0 58.0 85.0 87.0 90.0 

საშ. (II) 30.4 35.5 43.5 58.7 72.9 76.7 

საშ. (I) 31.8 37.1 45.0 57.9 74.3 77.8 

(II) - (I) არა არა არა არა არა არა 

თვე 7 8 9 10 11 12 

საშ. 77.6 75.4 75.1 59.4 44.7 32.0 

მინ. 63.0 59.0 55.0 40.0 29.0 22.0 

მაქს. 90.0 85.0 93.0 91.0 79.0 56.0 

საშ. (II) 76.2 74.0 74.6 60.2 44.6 31.9 

საშ. (I) 78.9 76.8 75.6 58.6 44.8 32.1 

(II) - (I) -2.7 -2.8 არა არა არა არა 

 

 

Рис. 5.5.  
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როგორც ხულოს ტურიზმის კლიმატური ინდექსის მონაცემების 

ანალიზი გვიჩვენებს მისი საშუალო მნიშვნელობები იცვლება 31.1-

დან 77.6-მდე  (ი ა ნ ვ ა რი  და  ი ვ ლი ს ი ) მ ი ნ ი მ ა ლური  და  

მ ა ქ ს ი მ ა ლური    18.0 (თე ბ ე რვ ა ლი )  93.0-მდე  (сентябрь). 

 TCI-ის შესამჩნევი ცვლილება  დაიკვირვება ივლისსა და 

აგვისტოში (მ ც ი რდე ბ ა , მ ა გ რა მ  კ ა ტე გ ორი ა  ა რ 

იცვლება.)  TCI-ს წრფივი ტრენდი ხულოში აღნიშნული თვეების 

მიხედვით ნ ა ხ ა ზზე  5.10. არის მოცემული. 

 

ცხრილი 5.10 

ტურიზმის კლიმატური ინდექსის  კომპონენტების  საშუალო 

თვიური მონაცემები და  მათი ცვლილება  დაკვირვების  ორ 

პერიოდს  შორის  1986-2010 (II)  და  1961-1985 (I)  წ წ . 

თვე 1 2 3 4 5 6 

Cld, საშ. 1.8 1.9 2.3 3.2 4.6 5.0 
(II) - (I) არა არა არა არა არა არა 

Cla, საშ. 1.4 1.4 1.7 2.2 2.7 3.4 
(II) - (I) არა არა არა არა არა არა 

R, საშ. 1.2 1.7 2.1 2.5 2.4 2.2 

(II) - (I) არა არა -0.6 არა არა არა 

S, საშ. 1.4 1.8 2.1 2.6 3.4 3.6 

(II) - (I) არა არა 0.2 არა არა არა 

W, საშ. 1.8 2.0 2.9 3.9 4.1 3.8 

(II) - (I) 0.2 არა 0.3 არა 0.2 არა 

თვე 7 8 9 10 11 12 

Cld, საშ. 4.8 4.6 4.9 3.8 2.6 1.9 

(II) - (I) -0.2 -0.4 არა არა არა არა 

Cla, საშ. 4.4 4.5 3.3 2.5 2.0 1.6 

(II) - (I) არა 0.4 არა არა არა არა 

R, საშ. 3.1 3.0 2.0 1.2 1.3 0.7 
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(II) - (I) არა არა -0.6 არა არა არა 

S, საშ. 2.8 3.0 3.3 2.8 2.1 1.5 

(II) - (I) 0.3 არა 0.3 არა არა არა 

W, საშ. 3.3 3.2 4.0 4.2 3.4 2.2 

(II) - (I) -0.5 -0.4 არა 0.4 არა 0.2 

 

 

 

 

ნახ. 5.10. TCI-ის  ტრენდი  ხულოში 1961-2010 წლებში. 

 

ცხრილი 5.11 

სხვადასხვა  სეონში TCI - ს  კატეგორია  ხულოში 

თვე (ზამთარი) 12 1 2 

კატეგორია (საშ.) არახელს.  არახელს. არახელს.  

კატეგორია (მინ.) 
ძალ. 

არახელს. 

ძალ. 

არახელს. 

უკიდ. 

არახელს. 

კატეგორია მაქს.) სასიამ. სასიამ. სასიამ. 

თვე (გაზაფხული) 3 4 5 

კატეგორია (საშ.) მისაღ. სასიამ. ძალ. კარგი 
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კატეგორია (მინ.) 
ძალ. 

არახელს. 
მისაღ. მისაღ. 

კატეგორია მაქს.) სასიამ. შესანიშ. შესანიშ. 

თვე (ზაფხული) 6 7 8 

კატეგორია (საშ.) ძალ. კარგი ძალ. კარგი ძალ. კარგი 

კატეგორია (მინ.) კარგი კარგი სასიამ. 

კატეგორია მაქს.) იდეალ. იდეალ. შესანიშ. 

თვე (შემოდგომა) 9 10 11 

კატეგორია (საშ.) ძალ. კარგი სასიამ. მისაღ. 

კატეგორია (მინ.) სასიამ. მისაღ. ძალ. არახელს. 

კატეგორია მაქს.) იდეალ. იდეალ. ძალ. კარგი 

  

  ცხრილი  5.9-ის მონაცემების მიხედვით პრაქტიკული მიზნით 

მისი გამოყენებისათვის საკურორტო მეურნეობაში შედგენილია 

ცხრილი 5.11. , რომელშიც მოცემულია სხვადსხვა თვეებში 

ტურიზმის კლიმატური ინდექსის საშუალო, მაქსიმალური და  

მინიმალური მნიშვნელობების შესახებ ინფორმაცია. 

 როგორც ცხრილის მონაცემები გვიჩვენებს ხულოში TCI  მინიმუმი 

შეესაბამება კატეგორიას “უკიდ. არახელს. ”, ხ ოლო 

მ ა ქ ს ი მ ა ლური “იდეალ.”. საშუალო შიდაწლიური განაწილება 

ტურიზმის კლიმატური ინდექსისა ხულოსი შეესაბამება 

კატეგორიას არახელსაყრელი.   

 

ცხრილი 5.12 

 TCI-ის  სხვადსხვა კატეგორიების  მიხედვით საშუალო დღეთა  

რიცხვი  დაკვირვებათა  სამი პერიოდისათვის  

წლები 1961-2010 1961-1985 1986-2010 

მიუღებ. 0 0 0 

უკიდ. არახელს.  1 1 0 

ძალ. არახელს.  39 35 43 
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არახელს.  53 47 58 

მისაღ. 56 66 46 

სასიამ. 40 39 41 

კარგი 37 32 43 

ძალ. კარგი 83 84 83 

შესანიშ.  54 56 51 

იდეალ. 2 5 0 

მისაღ.-იდეალ. 273 281 264 

% წელიწადიდან 74.7 77.0 72.3 

თვე წელიწადში 

(საშ.) 
9.0 9.2 8.7 

 

ცხრილი 5.12 წარმოდგენილია ხულოში წელიწადში საშუალოდ 

საშუალოდ დღეების რაოდენობა სამი პერიოდის განმავლობაში TCI- 

ს სხვადასხვა კატეგორიის მიხედვით.. კერძოდ, ამ ცხრილის 

მიხედვით 1986-2010 წლების  განმავლობაში 1961-1985 შედარებით. 

დღეების რაოდენობა TCI ის  - "იდეალური" კატეგორია მკვეთრად 

შემცირდა (შესაბამისად 281 და 264 დღე). 

         ტურიზმის კლიმატური ინდექსის თვიური მონაცემების 

შედარებამ  ორ საკვლევ პერიოდში 1986-2010 და 1961-1985 წლებში 

გვიჩვენა, რომ ბოლო 25 წლის მანძილზე აღინიშნება უმნიშვნელო 

შემცირება ივლისსა (-2.7) და აგვისტოში (-2.8), მაგრამ ეს შემცირება 

არ მოქმედებს ტურიზმის კატეგორიაზე, რომელიც იგივე რჩება 

“ძალიან კარგი. 

 ტურიზმის კლიმატური ინდექსის კომპონენტები ორ პერიოდს 

შორის 1986-2010 და 1961-1985 წწ. ხულოში იცვლება 

უმნიშვნელოდ.. როგორც მიღებული მონაცემების ანალიზი 

გვიჩვენებს მხოლოდ ტურიზმის კლიმატურ ინდექსში შემავალი 
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ატმოსფერული ნალექების რაოდენობის შემცირება აღინიშნება 

ბოლო 25 წლის მანძილზე,  სექტემბერში (-0,6). 

ნახაზზე 3.10. მოყვანილია ტურიზმის კლიმატური ინდექსის და 

საშუალო თვიური მონაცემების წრფივი ტრენდების 

მნიშვნელობები ხულოში 1961-2010. ამ მონაცემების ანალიზი 

გვიჩვენებს, რომ TCI -ის მნიშვნელობების ტრენდი ორ  საკვლევ 

პერიოდში 1985-2010 და 1961-1985 წლებს შორის არის უმნიშვნელო. 

მნიშვნელობები ხულოში 1961-2010. ამ მონაცემების ანალიზი 

გვიჩვენებს, რომ TCIის  მნიშვნელობების ტრენდი  ორ  საკვლევ 

პერიოდში 1985-2010 და 1961-1985 წლებს შორის არის უმნიშვნელო 

 

5.4 გოდერძის  უღელტეხილის  ტურისტულ-რეკრეაციული 

რესურსების  პოტენციალის  შეფასება  

მიღებული  მეთოდიკის  თანახმად  განსაზღვრულია  ტურიზმის 

კლიმატური ინდექსის მახასიათებლები გოდერძის 

უღელტეხილზე (შემდგომში გოდერძი)   1961-2010 წლებისათვის 

(ცხრილი 5.13.), ხოლო მისი ცვლილების გრაფილი მოცემულია 

ნახაზზე 5.7. 

ტურიზმის კლიმატური ინდექსი გოდერძში  წელიწადში 

რამოდენიმე თვე   - დეკემბერი, იანვარი თებერვალი, მარტი 

ნაკლებია 30-ზე. დაკვირვების მთელ პერიოდში 1961-2010წ,  

მინიმალური მნიშვნელობები აღინიშნება დეკემბერსა და იანვარში 

28-29, ხოლო მაქსიმალური  ივლისსა და აგვისტოში  -  84-87. 
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ცხრილი 5.13 

5.. ტურიზმის  კლიმატური ინდექსი გოდერძის გადასასვლელზე  

და  მისი ცვლილება  დაკვირვების  ორ პერიოდს შორის 1961-2010, 

1961-1985 (I)  და  1986-2010 (II)  წ წ . 

. 

თვე 1 2 3 4 5 6 

საშ. 18.7 22.1 29.9 40.4 46.7 51.5 
მინ. 4.0 6.0 15.0 24.0 30.0 39.0 
მაქს. 35.0 34.5 41.0 55.0 62.0 73.0 

საშ. (II) 18.1 21.8 31.5 42.2 48.5 52.4 

საშ. (I) 19.3 22.4 28.2 38.6 45.0 50.6 

(II) - (I) არა არა 3.3 3.6 3.5 არა 

თვე 7 8 9 10 11 12 

საშ. 59.8 62.5 53.3 41.5 31.1 20.7 

მინ. 45.0 38.0 38.0 25.0 16.5 4.0 

მაქს. 84.0 87.0 77.0 70.0 51.0 37.0 

საშ. (II) 62.4 65.9 55.2 42.9 31.2 20.4 

საშ. (I) 57.3 59.1 51.3 40.1 31.0 21.0 

(II) - (I) 5.0 6.8 3.9 არა არა არა 

 

ნახ . 5.7 . ტურიზმის   კლიმატური ინდექსის   თვიური 

მნიშვნელობები  სამ  პერიოდში 
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 TCI-ის საშუალო თვიური მნიშვნელობები გოდერძიში 50 წლიანი 

დაკვირვების თანახმად იანვარში 18.7-და ნ  ე ც ე მ ა   62.5-მდე  

(ა გ ვ ი ს ტო), მ ი ნ ი მ ა ლური  და  მ ა ქ ს ი მ ა ლური   4.0-დან  

(ი ა ნ ვ ა რი , დე კ ე მ ბ ე რი )   87.0-მდე (ა გ ვ ი ს ტო) 

შ ე ს ა ბ ა მ ი ს ა დ.. 

TCI-ს შიდაწლიური განაწილება მოცემულია ნახაზზე 

5.7..როგორც მონაცემების ანალიზი მნიშვნელოვანი ცვლილება 

(ზრდა) დაიკვირვება მარტიდან მაისამდე და ივლისიდან 

სექტემბრამდე. ამავე დროს უნდა აღინიშნოს, რომ ამ თვეებში 

დაიკვირვება ტურიზმის კიმატური ინდექსის კატეგორიის გაზრდა 

ერთი საფეხურით. გრაფიკზე 5.8 წარმოდგენილია ტურიზმის 

კლიმატური ინდექსის ტრენდი გოდერძიში. 

. 

ცხრილი 5.14 

ტურიზმის კლიმატური ინდექსის  კომპონენტების  საშუალო 

თვიური მონაცემები და  მათი ცვლილება  დაკვირვების  ორ 

პერიოდს  შორის  1986-2010 (II)  და  1961-1985 (I)  წწ . 

 

თვე 1 2 3 4 5 6 

Cld, საშ. 0.6 0.7 1.2 1.8 2.4 2.8 
(II) - (I) არა -0.2 არა არა არა არა 

Cla, საშ. 0.1 0.2 0.7 1.4 1.9 2.2 
(II) - (I) არა არა არა არა არა არა 

R, საშ. 0.1 0.2 0.7 1.4 1.9 2.2 

(II) - (I) არა არა არა არა არა არა 

S, საშ. 1.4 1.7 2.0 2.4 3.2 3.3 

(II) - (I) არა არა 0.2 არა არა არა 

W, საშ. 0.2 0.2 0.5 1.5 2.3 3.0 
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(II) - (I) არა 0.1 არა არა არა არა 

თვე 7 8 9 10 11 12 

Cld, საშ. 3.7 3.7 2.8 2.2 1.5 1.0 

(II) - (I) არა 0.3 არა არა არა არა 

Cla, საშ. 2.5 2.5 2.2 1.7 1.2 0.4 

(II) - (I) 0.1 არა არა 0.1 არა არა 

R, საშ. 2.5 2.5 2.2 1.7 1.2 0.4 

(II) - (I) 0.1 არა არა 0.1 არა არა 

S, საშ. 2.9 3.2 3.4 2.7 1.9 1.4 

(II) - (I) 0.3 არა 0.3 არა არა არა 

W, საშ. 3.1 3.1 2.9 1.9 0.9 0.3 

(II) - (I) არა არა არა არა არა 0.1 

 

 

 

ნახ. 5.8. TCI-ის  ტრენდი გოდერძიში 1961-2010 წლებში. 

 

 

 

 



126 
 

ცხრილი 5.15 

სხვადასხვა  სეზინში TCI - ს  კატეგორია  გოდერძის  

გადასასვლელზე 

 

თვე (ზამთარი) 12 1 2 

კატეგორია (საშ.) 
ძალ. 

არახელს. 

უკიდ. 

არახელს. 
ძალ. არახელს. 

კატეგორია (მინ.) მიუღებ. მიუღებ. მიუღებ. 

კატეგორია მაქს.) არახელს. არახელს. არახელს. 

თვე (გაზაფხული) 3 4 5 

კატეგორია (საშ.) არახელს. მისაღ. მისაღ. 

კატეგორია (მინ.) 
უკიდ. 

არახელს. 

ძალ. 

არახელს. 
არახელს. 

კატეგორია მაქს.) მისაღ. სასიამ. კარგი 

თვე (ზაფხული) 6 7 8 

კატეგორია (საშ.) სასიამ. კარგი კარგი 

კატეგორია (მინ.) არახელს. მისაღ. არახელს. 

კატეგორია მაქს.) ძალ. კარგი შესანიშ. შესანიშ. 

თვე (შემოდგომა) 9 10 11 

კატეგორია (საშ.) სასიამ. მისაღ. არახელს. 

კატეგორია (მინ.) არახელს. 
ძალ. 

არახელს. 
უკიდ. 

არახელს. 

კატეგორია მაქს.) ძალ. კარგი ძალ. კარგი სასიამ. 

 

  ცხრილი  5.13-ის მონაცემების მიხედვით პრაქტიკული მიზნით 

მისი გამოყენებისათვის საკურორტო მეურნეობაში შედგენილია 

ცხრილი 5.15. , რომელშიც მოცემულია სხვადსხვა თვეებში 

ტურიზმის კლიმატური ინდექსის საშუალო, მაქსიმალური და  
მინიმალური მნიშვნელობების შესახებ ინფორმაცია. 

როგორც მიღებული მონაცემების ანალიზი გვიჩვენებს 

გოდერძიში მთლიანად მინიმალური მნიშვნელობა შეესაბამება 

კატეგორიას “მიუღებ.”,ხ ოლო მ ა ქ ს ი მ ა ლური  – “შესანიშ.” 
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.საშუალოდ შიდაწლიური განაწილება  TCI შეესაბამება   “უკიდ. 

არახელს. ” ÷ “კარგი”.ცხრილი 5.15. -ის მიხედვით ტურისტისათვის 

ხელსაყრელი პირობები დაიკვირვება შვიდი თვის განმავლობაში. 
 
 

ცხრილი 5.16 

TCI-ის  სხვადსხვა კატეგორიების  მიხედვით საშუალო დღეთა  

რიცხვი  დაკვირვებათა  სამი პერიოდისათვის  

 

წლები 1961-2010 1961-1985 1986-2010 

მიუღებ. 9 5 13 

უკიდ. არახელს.  37 37 37 

ძალ. არახელს.  64 79 49 

არახელს.  67 67 67 

მისაღ. 78 78 78 

სასიამ. 64 68 60 

კარგი 32 22 43 

ძალ. კარგი 11 7 15 

შესანიშ.  4 2 5 

იდეალ. 0 0 0 

მისაღ.-იდეალ. 189 178 200 

% წელიწადიდან 51.7 48.7 54.7 

თვე წელიწადში (საშ.) 6.2 5.8 6.6 
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თ ავ ი  6. კ ახეთის  რ ეგიონის  ტურისტულ რეკრეაციული პოტენციალ ის  

შე ფასება კლ იმატის ცვლ ილების გათვალ ისწინებით  

 საქართველოს ფარგლებში კახეთი _ ერთ-ერთი დიდი რეგიონია, 

რომელიც ადმინისტრაციულად, როგორც კახეთს, ასევე 

ისტორიულ თუშეთს მოიცავს. კახეთის რეგიონის მაღალ ტურისტულ-

რეკრეაციულ პოტენციალს განაპირობებს  კახეთის მრავალფეროვანი   კლიმატური 

ზონები და ლანდშაფტები , აგრეთვე   მდიდარი  ისტორიული მემკვიდრეობა.  

კახეთი ცნობილია ისტორიულ ძეგლთა სიმრავლით. არაერთი ეკ-

ლესია-მონასტერი თუ ციხე-სიმაგრე იპყრობს ტურისტებისა და 

ექსკურსანტების ყურადღებას. კახეთის გამორჩეულად ცნობილი 

კულტურული ძეგლებია: ნინოწმინდა, ბოდბე, ხორნაბუჯი, 

უჯარმა, სიღნაღი, გურჯაანის ყველაწმინდა, ალავერდი, ახალი 

და ძველი შუამთა, იყალთო, გრემი, ნეკრესი და სხვ. კახეთის 

ტერიტორია უხვადაა მოფენილი  ისტორიული ძეგლებით,  რის  გამოც  რეგიონის  

დიდი ნაწილი შემეცნებითი ტურიზმის ზონას  წარმოადგენს. რელიგიურ და 

პილიგრიმულ ტურიზმსაც დიდი პოტენციალი  აქვს კახეთის 

რეგიონში, რადგან თითოეული ეკლესია-მონასტერი ძველი ტრა-

დიციის მატარებელია. 

ღვინის ტურიზმის განვითარებისათვის კახეთის რეგიონში  

უდიდესი პოტენციალი გააჩნია. კახეთის მეღვინეობის ისტორია ჩვ. 

წ. აღ-მდე III-II საუკუნეში იწყება და ტურისტების ყურაღებას 

დღესაც მნიშვნელოვნად იპყრობს წინანდლის ენოთეკა.  

საკურორტო ზონებიდან კახეთის ტერიტორიაზე გამოირჩევა  მთათუშეთი, 
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რომლის მაღალი ტურისტულ-რეკრეაციული  პოტენციალი,  პრაქტიკულად   

აუთვისებელი   რჩებოდა წ ლ ე ბ ი ს  მ ა ნ ძ ი ლ ზ ე  კომუნიკაციების არარსებობის  

გამო. ცივ-გომბორის  ქედისა და კავკასიონის  სამხრეთი  ფერდობების 

ცალკეულ ტერიტორიებზე არსებობს აგრეთვე საკურორტო    ადგილები   

(გომბორი,   ცივი  კოდა,   თეთრი  წყლები, ახალსოფელი, თორღვას აბანო, 

არხილოსკალო, უჯარმა, ახტალა  და სხვ.). უნდა აღინიშნოს, რომ  უჯარმა და 

ახტალა  ცნობილია სამკურნალო ტალახებით და  კავკასიონის მაღალმთიანი  ზონა 

კი ალპინიზმისა და მთიანი სპორტული ტურიზმის განვითარების ფართო 

შესაძლებლობებს შეიცავს.  

კახეთის  მაღალ   ტურისტულ პოტენციალს არსებითად განაპირობებს აგრეთვე   

დაცული ტერიტორიების დიდი რაოდენობა . კახეთის ტერიტორიაზე 

ექვსი დაცული ტერიტორიაა _ ბაწარას, ბაბანეულის, 

მარიამჯვრის, ვაშლოვანის ნაკრძალები, თუშეთისა და ლაგოდე-

ხის ეროვნული პარკები ილტოს, იორისა  და ჭაჭუნას აღკვეთილები,  ალაზნის 

ჭალის, არწივის ხეობის, ტახტი-თეფას  ბუნების ძეგლები  და სხვ.). 

  გლობალური დათბობის ზეგავლენით კახეთის კლიმატმა შესამჩნევი  

ცვლილებები განიცადა,   რასაც მოწმობს    კლიმატის   ცვლილების   

კონვენციისთვის საქართველოს   მეორე და მესამე  ეროვნულ  შეტყობინებაში  

მიღებული შედეგები. ამიტომ საჭირო გახდა კლიმატური ელემენტების  უკვე 

დაწყებული და პროგნოზით მოსალოდნელი ცვლილების გათვალისწინებით 

კახეთის ტურისტულ-რეკრეაციული პოტენციალის შესაძლო  ცვლილების 

შეფასება  თანამედროვე  მეთოდებისა და კრიტერიუმების გამოყენებით. ამ მიზნის 

მისაღწევად გამოყენებული იქნა აჭარის რეგიონისთვის ანალოგიური 
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გამოკვლევების ჩატარების უახლესი გამოცდილება . 

განვლილ  ნახევარ  საუკუნეში გლობალური  დათბობის ზეგავლენით კახეთის   

ტერიტორიაზე  ტურიზმის კლიმატური  ინდექსის  ცვლილების შესაფასებლად  

ზემოთ ნახსენები დროის ორი პერიოდისთვის გამოთვლილ იქნა  TCI საშუალო 

მნიშვნელობები კახეთის 5 მეტეოსადგურის მონაცემებით. შედეგები მოყვანილია 

ცხრილში 3.2. ამ ცხრილში ფრჩხილებში მოცემულია სადგურის სიმაღლე  ზღვის 

დონიდან, TCI კატეგორიების  ნუმერაცია შეესაბამება ზემოთ მოყვანილი  ცხრილი 

3.1.1-ის ნუმერაციას. 

ცხრილში  3.1.2 მოყვანილ  TCI ინდექსის თვეების მიხედვით საშუალო  მნი- 

შვნელობებთან ერთად გარკვეულ ინტერესს შეიცავს შესაბამისი ექსტრემალური 

მნიშვნელობებიც, რომლებიც წარმოდგენილია ცხრილში 3.1.3. 

ბოლო   ორი  ცხრილის  ანალიზი საგულისხმო  დასკვნების  გამოტანის 

შესაძლებლობას იძლევა . კერძოდ: 

- კახეთის  ყველა   განხილულ  მეტეოსადგურზე ორ საკვლევ  პერიოდს შორის  

TCI ინდექსის  კატეგორიები   არ შეცვლილა.  ეს  მოწმობს  იმას, რომ 1970-

იანი   წლებიდან   დაწყებულ   გლობალურ    დათბობას    ჯერ არ მოუხდენია 

არსებითი  გავლენა   კახეთის  რეგიონში  ტურიზმის ხელშემწყობ    პირობებზე.   

ტურიზმის კლიმატურ   ინდექსში   შემავალი თითოეული პარამეტრის  

(დღიური და  დღეღამური კომფორტულობის ინდექსები, ნალექთა  ჯამი, 

მზის ნათების ხანგრძლივობა  და  ქარის სიჩქარე)     ცვალებლადობის    

დეტალურმა   ანალიზმა    აჩვენა, რომ საკვლევ პერიოდებს შორის ამ 

პარამეტრების თვიური მნიშვნელობები უმნიშვნელო ვარიაციას  განიცდის, 
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თუმცა კონკრეტულ მეტეოსადგურზე ცალკეული პარამეტრის  ცვლილება  

შეიძლება  შესამჩნევი  იყოს.  კერ- ძოდ,  ნალექთა  ინდექსის თვიური 

მნიშვნელობები  პირველ  და მეორე პერიოდებს შორის თელავში ივნისში 

შემცირდა 9-დან 7%-მდე, ხოლო ოქტომბერში  გაიზარდა 19-დან 21%-მდე,  

მაგრამ  ასეთ გადახრებს  TCI თვის საშუალო მნიშვნელობებზე გავლენა  არ 

მოუხდენია. 

აღსანიშნავია,   რომ მიღებული  შედეგი   განსხვავდება   ანალოგიური 

მიდგომით აჭარის რეგიონისთვის გამოვლენილი  თავისებურებებისგან, სადაც  

დროის იგივე პერიოდებს  შორის  ზღვისპირა და  მაღალმთიან სადგურებზე 

დაფიქსირდა  TCI კატეგორიების  შეცვლა  წლის სამივე სეზონზე (ზამთრის გარდა); 

 

ც ხრილი 6.1. 1986-2010  (მეორე პ ერიოდში ,  +)  დ ა  2 0 7 1-2100    წწ. 

( ს აპროგნოზო   პ ე რიო დში , ●)  მონაცემებით. 

მეტეოსადგუ

რი 

საგარეჯო 

(802 მ) 

თელავი 

(568 მ) 

ყვარელი 

(449 მ) 

სიღნაღი 

(795 მ) 

დედოფლისწყა

რო 

(800 

მ)  

TCI 

თვ

ე 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 იანვარი   ● ∆ 

+ 

  ● ∆ 

+ 

 ●  ∆ 

+ 

  ● ∆ 

+ 

  ● ∆ 

+ 

თებერვალი   ●    ●    ●     ∆

● 

+ 

   ∆● 

+ 

მარტი   ∆

● 

+ 

  ●    ●     ∆

● 

+ 

   ∆

● 

+ 

 

აპრილი ●  ∆ 

+ 

 ● ∆ 

+ 

  ● ∆ 

+ 

  ● ∆ 

+ 

  ● ∆ 

+ 

  

მაისი ∆

● 

+ 

   ∆ 

+ 

●   ∆ 

+ 

●   ∆

● 

+ 

   ∆

● 

+ 

   

ივნისი ∆ 

+ 

 ●  ∆ 

+ 

 ●  ∆ 

+ 

  ●  ∆ 

+ 

●  ∆ 

+ 

 ●  

ივლისი ∆ 

+ 

  ● ∆ 

+ 

   ● ∆ 

+ 

 ●  ∆ 

+ 

 ● ∆ 

+ 

  ● 
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აგვისტო ∆ 

+ 

  ● ∆ 

+ 

  ●  ∆ 

+ 

 ●  ∆ 

+ 

 ● ∆ 

+ 

 ●  

სექტემბერი ∆ 

+ 

●   ∆ 

+ 

●   ∆ 

+ 

  ●  ∆

● 

+ 

  ∆

● 

+ 

   

ოქტომბერი ● ∆ 

+ 

  ● ∆ 

+ 

   ∆

● 

+ 

  ∆

● 

+ 

   ● ∆ 

+ 

  

ნოემბერი  ● ∆ 

+ 

  ● ∆ 

+ 

●   ∆ 

+ 

  ● ∆ 

+ 

  ● ∆ 

+ 

 

დეკემბერი  ●  ∆ 

+ 

 ●  ∆ 

+ 

●   ∆ 

+ 

  ● ∆ 

+ 

  ● ∆ 

+ 

 

ცხრილი 6. 2.   კახეთში  ტ ურიზმის     კლიმატური      ინდექსის 

ე ქ სტრემალ ური  მნ იშვნელ ობების  განაწილ ება თვეების მიხედვით 1961-2010  

წწ . პ ერიოდის მონაცემები 

 

მეტეოსადგ

ური 

საგარეჯ

ო 

თელავ

ი 

ყვარელ

ი 

სიღნაღ

ი 

დ ე დ ოფლ ისწყა

რ ო  
TCI 

თვე 

 

min 

 

max 

 

min 

 

max 

 

min 

 

max 

 

mi

n 

 

ma

x 

 

min 

 

max 
იანვარი 29 56 37 55 31 54 33 59 33 53 
თებერვალი 27 58 37 60 31 62 36 62 33 57 
მარტი 37 72 37 71 31 78 37 79 33 63 
აპრილი 40 88 40 89 40 91 46 92 40 87 
მაისი 57 90 54 87 63 88 63 92 56 93 
ივნისი 65 92 55 90 53 87 44 82 57 90 
ივლისი 65 89 56 88 54 80 45 74 58 88 
აგვისტო 69 91 57 84 44 81 42 81 59 90 
სექტემბერი 65 96 62 90 63 87 60 90 63 91 
ოქტომბერი 42 88 42 89 39 90 41 87 36 87 
ნოემბერი 29 71 37 67 37 73 40 71 37 84 
დეკემბერი 29 62 31 60 31 60 32 60 29 58 
           

 

კახეთის      განხილულ     მეტეოსადგურებზე      TCI    საშუალო      თვიური 

მნიშვნელობები  მთელი წლის განმავლობაში  არ ჩამოდის „მისაღები“ 
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კატეგორიის   დაბლა,   რაც მოწმობს    კახეთის    რეგიონში    ტურიზმის 

განვითარების  მეტად მაღალ  პოტენციალს.  ამ თვალსაზრისით მიღებული 

შედეგი აგრეთვე  განსხვავდება  აჭარისთვის მიღებული შედეგისგან, სადაც  

ზამთრის თვეებში TCI საშუალო  მნიშვნელობები  გადასულია კატეგორიაში   

5   („არახელსაყრელი“).    რაც შეეხება   კატეგორიების ექსტრემალურ 

მნიშვნელობებს,       მათი      სიდიდეები     განხილულ სადგურებზე იშვიათად 

ჩამოდის  „მისაღებ“   კატეგორიაზე  დაბლა  (40 ბალზე ნაკლები)  ზამთრისა 

და გაზაფხულის თვეებში.  სამაგიეროდ, აპრილიდან  ოქტომბრის  თვის 

ჩათვლით TCI მნიშვნელობები  ხშირად გადადის „შესანიშნავ“ და 

„იდეალურ“  კატეგორიებში  (80 ბალზე მეტი). 

- გარე კახეთსა    და   თელავში    მაისიდან   სექტემბრის    ჩათვლით   TCI 

მნიშვნელობები  „ძალიან   კარგ“ კატეგორიას   მიეკუთვნება,  ხოლო 

ყვარელსა და სიღნაღში ივლის-აგვისტოში ადგილი აქვს TCI კატეგორიის 

ერთი საფეხურით დაკლებას. 

- ის ფაქტი, რომ ზამთრის თვეებში ყველა  განხილულ მეტეოსადგურზე TCI 

საშუალო მნიშვნელობა  „მისაღებ“  კატეგორიაზე დაბლა არ ჩამოდის, 

შეიძლება აიხსნას იმით, რომ  ზამთარში კახეთში, მაღალმთიანი ზონის 

გამოკლებით,  საშუალო  მინიმალური ტემპერატურები, როგორც  წესი,არ 

ჩამოდის  მინუს 3, მინუს 5 0C-ზე დაბლა, ნალექები არ არის უხვი (თვის ჯამები 

იცვლება 20-40   მმ ფარგლებში,  რაც  წლიური ნორმის  დაახლო- ებით 5% 

შეადგენს), მზის ნათების ხანგრძლივობა  შეადგენს  100-150 სთ თვეში, ჰაერის 

საშუალო ფარდობითი სინოტივე არ აღემატება 70-80%, ხოლო ქარის 

საშუალო სიჩქარე  იცვლება შუალედში 2-3 მ/წმ. ყოველივე ეს განაპირობებს  
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კახეთის ტერიტორიის უმეტეს ნაწილზე ზამთრის სეზონშიაც საკმაოდ  

კომფორტული კლიმატური პირობების  არსებობას. 

ზამთრის განმავლობაში თოვლიან დღეთა ჯამური რაოდენობა 1960-იანი 

წლების მონაცემებით იცვლებოდა 10-დან (ლაგოდეხი) 30-მდე (საგარეჯო). აქვე  

უნდა ითქვას,  რომ  ბოლო  25 წლის მანძილზე კლიმატის დათბობასთან 

დაკავშირებით ეს რიცხვები შესამჩნევად უნდა იყოს დაკლებული . 

რაც  შეეხება  კახეთის მაღალმთიან  ზონას, TCI კატეგორიები, სათანადო 

მონაცემების   უქონლობის  გამო, სადგურ  ომალოსთან   საორიენტაციოდ 

გამოთვლილ  იქნა  მხოლოდ  1950-1965 წლებისთვის არსებული საცნობარო 

მასალების გამოყენებით. მიღებული შედეგების თანახმად, „არახელსაყრელ“ 

კატეგორიაში აღმოჩნდა  მხოლოდ იანვარი  და  თებერვალი. „მისაღებ“ და 

„სასიამოვნო“  კატეგორიებში შევიდა მარტი, აპრილი, ნოემბერი და დეკემბერი,  

ხოლო   „ძალიან   კარგ“ კატეგორიაში   გაერთიანდა   5   თვე მაისიდან 

ოქტომბრის ჩათვლით. იმის გათვალსიწინებით, რომ  საანალიზო 

მეტეოსადგურის მონაცემების მიღებიდან გავლილი ნახევარი საუკუნის მანძილზე 

კლიმატი ომალოში,   სავარაუდოდ,  უნდა დამთბარიყო,  ადვილი შესაძლებელია,  

რომ ამჟამად  „ძალიან  კარგ“  კატეგორიასთან მჭიდროდ იყოს მიახლოებული 

აპრილი და ოქტომბერიც. რაც შეეხება ზამთრის თვეებს, ამ პერიოდში ნალექების  

საკმაო  რაოდენობის  გამო  (წლიური ნორმის 15%) აქ პერსპექტიულად უნდა 

ჩაითვალოს  სამთო-სათხილამურო  სპორტის განვითარება . 

განვლილ ორ პერიოდთან ერთად კლიმატის ცვლილების საპროგნოზო 

მოდელის  გამოყენებით   გამოთვლილ  იქნა  აგრეთვე   TCI კატეგორიების 
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პროგნოზირებული   მნიშვნელობები    2071-2100  წწ. პერიოდისთვისაც.   ამ 

მნიშვნელობების   საშუალო   ყოველთვიური  სიდიდეები ასევე   დატანილია 

ცხრილში 3.1 ● ნიშნით. სამ შემთხვევაში ისრიანი ნიშნით ●  აღნიშნულია 

მომდევნო,  მე-5 კატეგორიაში  „არახელსაყრელი“   (ბალების  ინტერვალი 

30÷39) მოხვედრილი მნიშვნელობები. 

მოყვანილ  მონაცემთა  ანალიზიდან გამომდინარეობს,  რომ  მიმდინარე 

ზეგავლენით წლის შედარებით გრილ/ცივ პერიოდში (ოქტომბრიდან აპრილის  

ჩათვლით)  კახეთის  ხუთივე მეტეოსადგურზე მოსალოდნელია  TCI ინდექსის 

უფრო მაღალ კატეგორიაში გადასვლა, ანუ ტურიზმის ხელშემწყობი კლიმატური  

პირობების   გაუმჯობესება.  ამავე დროს,   წლის  თბილ/ცხელ პერიოდში 

(მაისიდან სექტემბრის  ჩათვლით) უნდა ველოდოთ  შებრუნებულ პროცესს, 

როდესაც      გაზრდილ     ტემპერატურასთან      დაკავშირებული დისკომფორტული 

პირობები   იწვევს   TCI  მნიშვნელობების   გადასვლას უფრო დაბალ 

კატეგორიაში.  ეს ტენდენცია განსაკუთრებით მკაფიოდ ვლინდება ივლის-

აგვისტოს თვეებში,  როდესაც  თელავსა  და  ყვარელში აღინიშნა ინდექსების 

გადასვლა ცხრილში არშესულ მე-5 „არახელსაყრელ“ კატეგორიაში . 

ამრიგად,  ისევე როგორც  აჭარის  რეგიონში,  გლობალური დათბობის 

პროგნოზირებულ პირობებში კახეთის რეგიონშიც მოსალოდნელი იქნება 

ტურიზმის ხელშემწყობი პირობების გაუმჯობესება ზამთარსა და გარდამავალ 

პერიოდებში და მათი გაუარესება ზაფხულის თვეებში. 
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      საქართველოს სამივე (სანაპირო, მთიანი და ალპური) კლიმატურ 

ზონაში ამჟამად ხელსაყრელი კლიმატური პირობები არსებობს 

ზაფხულის ტურიზმის განსავითარებლად, თუმცა ტურიზმის 

კლიმატური ინდექსის პროგნოზირებულ მაჩვენებლებზე 

დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ მიმდინარე საუკუნის შუა 

პერიოდისათვის ზღვისპირა ზონაში კლიმატის დათბობის 

პირობებში მოსალოდნელი იქნება კომფორტულობის გარკვეული 

შემცირება. გარდა ამისა, ტურისტული სეზონის დროს 

ტემპერატურის მატება შესაძლოა გამოიწვიოს დიარეით მიმდინარე 

ინფექციურ დაავადებათა რიცხვის ზრდა და თბური ტალღების 

გახშირება, რაც აუცილებელს გახდის წინასწარი შეტყობინების 

სასახურის ჩაოყალიბებას. მოსალოდნელია აგრეთვე კლიმატის 

ექსტრემალურ მოვლენებთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის 

პრობლემების - ტრავმებისა და ფსიქიკური აშლილობების 

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისათვის  შემდეგი 

ღონისძიებების ჩატარებაა აუცილებელი: 

შესწავლილ უნდა იქნეს ტურიზმის განვითარებისათვის ქვეყანაში 

არსებული პოტენციალი და რესურსები რეგიონების მიხედვით 

სრულყოფილი მონაცემთა ბაზის შექმნის მიზნით. საჭიროა 

დეტალურად აღინუსხოს არსებული ინფრასტრუქტურის 

ობიექტები, აგრეთვე ტურიზმის ცალკეული დარგების 

განვითარებისათვის რეგიონებში არსებული ბუნებრივი და სხვა 

სახის რესურსები და ამ ინფორმაციის საფუძველზე შეიქმნას 

მონაცემთა შესაბამისი ბაზა. 

რეგიონებში არსებული რესურსების შესახებ საინფორმაციო ბაზის 

გამოყენებით უნდა შემუშავდეს, ტურიზმის დარგის კომპლექსური 

განვი-თარებისათვის გრძელვადიანი სტრატეგია; 
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საჭიროა შემუშავდეს შესაბამისი მექანიზმები ტურიზმის სექტორის 

დივერსიფიცირებისა და შიდა ტურიზმის განვითარების მიზნით, 

რომელიც ხელს შეუწყობს ტურიზმის სხვადასხვა სახეობის 

განვითარებას ქვეყანაში, მათ შორიs 

 კულტურული ტურიზმი; 

 კურორტებზე დასვენება; 

 ეკოტურიზმი; 

 სათავგადასავლო ტურიზმი; 

 აგროტურიზმი; 

 სამედიცინო ტურიზმი (ბალნეოლოგიური კურორტები 

მინე¬რალური წყლებით, გოგირდის აბანოები, სამკურნალო 

ტალახი ახტალაში და ა.შ.); 

 საქმიანი და პროფესიული ტურიზმი; 

 სპორტული ტურიზმი (ალპინიზმი და სხვ.). 

ქვეყანაში ტურისტული ნაკადის ზრდის უზრუნველსაყოფად უნდა 

შემუშავდეს ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების 

ხელშემწყობის შესაბამისი პირობები, მათ შორის საგზაო 

ტურისტული ნიშნებისა და საინფორმაციო დაფების განთავსება. 

სტრატეგიის თავში 5.5. მოცემულია დაცული ტერიტორიების 

როლის გაზრდისა და რეგიონის მდგრადი განვითარების პროცესში 

განსახორციელებელი ღონისძიებები: 

1. დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის პროცესში 

გათვალის-წინებული უნდა იქნეს ადგილობრივი მოსახლეობის 
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სოციალური, ეკო¬ნო¬მიური და კულტურული უფლებები, წეს-

ჩვეულებები და ტრადიციები; 

2. ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური 

მდგომარე¬ო¬ბის გაუმჯობესების მიზნით, დაცული 

ტერიტორიების სისტემის პარა¬ლე¬ლურად, უნდა მომზადდეს 

დამხმარე ზონის პროექტები, რაც ხელს შეუწ¬ყობს შემოსავლის 

ალტერნატიული წყაროს შექმნას (მაგალითად, ეკოტუ¬რიზმის 

განვითარება, ოჯახური სასტუმროების და საზოგადოებრივი 

კვე¬ბის ობიექტების მოწყობა, გიდების დაქირავება და ა.შ.); 

3. რეგიონის ადმინისტრაციის მიერ უნდა მოხდეს შესწავლა 

დაცული ტერიტორიების მიმდებარე ტერიტორიებზე მცხოვრები 

მოსახლეობის შე¬საძლო ჩართვისა ამ ტერიტორიების ფარგლებში 

განვითარებულ ტურის¬ტულ საქმიანობაში; რეგიონის 

განვითარების სტრატეგიულ დოკუ¬მენტებში ტურისტულ 

საქმიანობებში ადგილობრივი მოსახლეობის როლის მკაფიოდ 

ჩამოყალიბება; 

4. დაცული ტერიტორიების კატეგორიების განსაზღვრისა და 

შექმნის პროცესში გათვალისწინებული უნდა იყოს ადგილობრივი 

თვითმმართველობისა და მოსახლეობის ინტერესები. 2012 წელს 

დამთავრდა მუშაობა გარემოს დაცვის მოქმედებათა მეორე 

ეროვნულ პროგრამაზე (2012-2016), რომელშიც წარმოდგენილია 

პრობლემები და გრძელვადიანი მიზნები გარემოს დაცვის 

სფეროში. 

  გარემოსდაცვითი პოლიტიკის ინტეგრაცია აუცილებელი 

ინსტრუმენტია ეკონიმიკური, სოციალური და გარემოს 

ინტერესების დასაბალანსებლად იმგვარად, რომ მოხდეს მთლიანი 

სარგებლის მაქსიმიზაცია და კონფლიქტების შეუსაბამებობების 

მინიმიზაცია. სულ უფრო მეტად ხდება იმის გაცნობიერება, რომ 
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გარემოს, განვითარების და სოციალური საკითხები 

ურთიერთდამოკიდებულია, ჯანმრთელი გარემო კი აუცილებელი 

წინაპირობაა სოციალური კეთილდღეობისა და ეკონომიკური 

განვითარებისათვის.  იმავდროულად, გარემოსდაცვითი 

პოლიტიკის ინტეგრაცია მრავალი ქვეყნისათვის ერთ-ერთი 

ძირითადი გამოწვევაა მმართველობის სფეროში. 
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დასკვნა  

ტურისტული პოტენციალის მქონე სხვადასხვა ქვეყანაში 

ჩატარებული შეფასებების თანახმად საქართველოს მსგავს 

გეოგრაფიულ და კლიმატურ პირობებში კლიმატის დათბობამ 

შეიძლება გამოიწვიოს ტურისტული სექტორისთვის მთელი რიგი 

როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი შედეგები. მოსალოდნელ 

დადებით შედეგებს მიეკუთვნება: 

ტურისტული სეზონის გახანგრძლივება, რასაც თან სდევს 

მომსახურების სათანადო სფეროებისა და ინფრასტრუქტურის 

გაფართოება, ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავლებისა და 

ცხოვრების დონის შესაბამისი ზრდა. საქართველოში, მიმდინარე 

საუკუნის შუა პერიოდისათვის, ზღვის სანაპირო ზონაში ამ 

ნაზარდმა შესაძლებელია ერთი თვე შეადგინოს და ტურისტული 

სეზონი ნოემბერშიც გაგრძელდეს. ანალოგიურად, მთიან ზონაში 

მოსალოდნელი იქნება კლიმატის კომფორტული პირობების 

გაუმჯობესება მაისის თვეში, ხოლო მაღალმთიან ზონაში - 

ტურისტული სეზონის გახანგრძლივება სექტემბერში. 

   მოსალოდნელი უარყოფითი შედეგებიდან აღსანიშნავია: 

 ზღვის სანაპირო ზონაში ზედმეტად ცხელი ამინდების 

მოჭარბება (სიცხის ტალღების გახანგრძლივება) ივლის-აგვისტოში, 

რაც ამ თვეებში შედარებით დისკომფორტულ პირობებს შეუქმნის 

ტურისტებს. 

 ძლიერი შტორმების სიხშირის ზრდის შედეგად ზღვის 

სანაპირო ზონაში მოსალოდნელია უშუალოდ სანაპირო ზოლში და 

ზღვის მიმდებარე ნაწილში ტურიზმისა და დასვენების პირობების 

გაუარესება, ძლიერ ღელვასთან დაკავშირებული საფრთხეების 

ზრდა, აგრეთვე პლაჟების ინტენსიური წარეცხვა და სანაპირო 

ზოლის დატბორვა. 
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 ზაფხულში უხვი თქეში ნალექების მოსვლის შედეგად 

სანაპირო ზონაში მთებიდან ჩამომდინარე მდინარეთა ხეობებში 

წყალმოვარდნებისა და ღვარცოფების საშოშროების ზრდა. ეს 

ფაქტორი განსაკუთრებით დიდ საშიშროებას უქმნის მთიან ზონაში 

განთავსებულ ტურისტულ ობიექტებს, როლებიც, უეტესწილად, 

მდინარეთა ნაპირებზეა განლაგებული.; 

 საქართველოში ტურისტული სეზონის დროს 

ტემპერატურის მატებამ შესაძლოა გამოიწვიოს დიარეით 

მიმდინარე ინფექციურ დაავადებათა რიცხვის ზრდა და თბური 

ტალღების გახშირება, რაც აუცილებელს გახდის წინასწარი 

შეტყობინების სამსახურის ჩამოყალიბებას. მოსალოდნელია 

აგრეთვე კლიმატის ექსტრემალურ მოვლენებთან დაკავშირებული 

ჯანმრთელობის პრობლემების - ტრავმებისა და ფსიქიკური 

აშლილობების გახშირებაც. ამ პრობლემებთან საბრძოლოველად 

მიზანშეწონილი იქნება ჯანდაცვის სექტორის ჩართვა 

კატასტროფების მენეჯმენტის სისიტემაში. 

 მაღალმთიან ზონაში 2050 წლამდე ზამთრის საშუალო 

ტემპერატურის მატების შეთხვევაში მოსალოდნელი იქნება 

სათხილამურო სეზონის 1-1,5 თვით შემოკლება, თუმცა პროგნოზის 

თანახმად, ნალექთა რაოდენობა ამავე დროს, სავარაუდოდ, 

თითქმის 30%-ით გაიზრდება, რაც გარკვეულწილად 

დააკომპენსირებს დათბობის უარყოფით შედეგებს. 

 ჰაერის ტემპერატურასთან ერთად ზღვის ზედაპირის 

ტემპერატურის მნიშვნელოვანმა მატებამ (+30C) შესაძლოა 

გამოიწვიოს ზღვის სანაპირო ზოლში მობინადრე მოლუსკებისა და 

სხვა სახეობების მასობრივი დაღუპვა, რაც უარყოფით ზეგავლენას 

მოახდენს ტურიზმის სპეციფიკური დარგის დაივინგის 

განვითარებაზე. 
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    „ტურიზმის სტრატეგიული განვითარების“ თანახმად, 2018 

წლამდე საქართველოში ტურიზმის განვითარების სტრატეგიულ 

მიმართულებებად დასახელდა: 

 გზების ხარისხის გაუმჯობესება; 

 მრავალფეროვანი ტურისტული პროდუქტების ფორმირება 

შემდეგი მიმართულებებით: ეკოტურიზმი, აგროტურიზმი, 

გამაჯანსაღებელი, სპა,  კულტურული, სამთო ტურიზმი და სხვ. 

 ტურიზმის განვითარების ხელშემწყობი ფინანსური და 

ეკონომიკური ბერკეტების ამოქმედება, რაშიც შედის: უცხოური 

ინვესტიციების მოზიდვა, ტურისტული ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სწორად დაგეგმვა, საგადასახადო შეღავათების 

დაწესება სამშენებლო და ტურისტული ბიზნესისათვის, 

თავისუფალი ტურისტული ზონების შექმნა და სხვ. 

         ამ ჩამონათვალის შედარება კლიმატის მოსალოდნელ 

ცვლილებასთან დაკავშირებული უარყოფითი შედეგების 

ნუსხასთან საშუალებას იძლევა სამომავლო პერიოდში, 2015 

წლიდან ტურიზმის სტრატეგიის შედგენისას რეკომენდირებული 

იქნას შემდეგი ღონისძიებების გათვალისწინება: 

 ტურისტული სეზონის მოსალოდნელ 

გახანგრძლივებასთან დაკავშირებით ყურადღება მიექცეს 

ტურისტული ინფრასტრუქტურის შესაბამის გაფართოებას; 

 სანაპირო ზოლზე ზღვის ზემოქმედების გაძლიერების 

მხედველობაში მიღებით გათვალისწინებული იქნას ტურიზმის 

ობიექტებთან ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება; 

 მთის მდინარეთა ხეობებში წყალმოვარდნებისა და 

ღვარვოფების საშიშროების პროგნოზირებულ ზრდასთან 



143 
 

დაკავშირებით ტურიზმის ობიექტებთან დამცავი ღონისძიებების 

ჩატარება და ზაფხულის სეზონში მონიტორინგის სისტემების 

მოწყობა; 

 ზაფხულის ტურისტულ სეზონში ტემპერატურის 

მოსალოდნელი ზრდის გათვალისწინებით დიარეულ და სხვა 

დაავადებათა საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური და სამკურნალო 

ღონისძიებების გაფართოება და გაძლიერება. 

      საქართველოს სამივე (სანაპირო, მთიანი და ალპური) კლიმატურ 

ზონაში ამჟამად ხელსაყრელი კლიმატური პირობები არსებობს 

ზაფხულის ტურიზმის გასავითარებლად, თუმცა ტურიზმის 

კლიმატური ინდექსის პროგნოზირებულ მაჩვენებლებზე 

დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ მიმდინარე საუკუნის შუა 

პერიოდისათვის ზღვისპირა ზონაში კლიმატის დათბობის 

პირობებში მოსალოდნელი იქნება კომფორტულობის გარკვეული 

შემცირება. გარდა ამისა, ტურისტული სეზონის დროს 

ტემპერატურის მატება შესაძლოა გამოიწვიოს დიარეით მიმდინარე 

ინფექციურ დაავადებათა რიცხვის ზრდა და თბური ტალღების 

გახშირება, რაც აუცილებელს გახდის წინასწარი შეტყობინების 

სასახურის ჩაოყალიბებას. მოსალოდნელია აგრეთვე კლიმატის 

ექსტრემალურ მოვლენებთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის 

პრობლემების - ტრავმებისა და ფსიქიკური აშლილობების 

გახშირებაც. ამ პირობებთან საბრძოლველად მიზანშეწონილი 

იქნება ჯანდაცვის სექტორის ჩართვა კატასტროფების მენეჯმენტის 

სისტემაში.  

   აღსანიშნავია, რომ სამედიცინო ტურიზმის განვითარების 

ხელშეწყობა 2010 წელს მიღებული ტურიზის განვითარების  

სტრატეგიის ერთ-ერთი ძირითადი ნაწილია. იგივე სტრატეგიის 

ნაწილს წარმოადგენს შემდეგი კომპონენტები, რომლებიც 

საყურადღებოა სამედიცინო მომსახურების გაუმჯობესებისა და 
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შესაბამისად, რეგიონის ტურისტული პოტენციალის ეფექტური 

გამოყენების თვალსაზრისით; 

    ინფექციურ დაავადებათა მართვის გაუმჯობესება და 

ეპიდსიტუაციის მართვა; 

    წყალმოარაგების, საკანალიზაციო სისტემის გამართვა და სრული 

რეაბილიტაცია. ამ მიმართულებით მიზნობრივი პროგრამების 

განხორციელება; 

   მოხუცთა თავშესაფრის შექმნა; დევნილებისა და ეკომიგრანტების 

სოციალური პირობების გაუმჯობესება; გადაუდებელი 

სამედიცინო დახმარების საკითხებში სამედიცინო პერსონალის 

მომზადება; 

   კერძო სექტორის წილის გაზრდა სამედიცინო სერვისების 

მიწოდებაში - კერძო სამედიცინო დაზღვევის განვითარება. 

 გამომდინარე იქიდან, რომ კლიმატის ცვლილებას საკმაოდ 

სერიოზული გავლენა აქვს ტურიზმის სექტორზე ჯანდაცვისა და 

ტურისტების კომფორტულობის მიმართულებებით (დიარეული 

დაავადებები, თბური ტალღები), საჭირო იქნება კლიმატ-

დამოკიდებული დაავადებებით გამოწვეული მოსალოდნელი 

რისკების უფრო საფუძვლიანი კვლევა და ჯანდაცვის სექტორის 

განსაკუთრებული მობილიზაცია ტურისტულ სეზონზე. 

მოსალოდნელი საფრთხეების უფრო საფუძვლიანი კვლევა და 

ჯანდაცვის სექტორის განსაკუთრებული მობილიზაცია 

ტურისტულ სეზონზე. მოსალოდნელი საფრთხეების პრევენცია და 

წინასწარი შეტყობინების სისტემის შექმნა უნდა იყოს ჯანდაცვის 

სექტორის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ტურიზმთან დაკავშირებით.  

 მეორე მნიშვნელოვანი მიმართულება უნდა იყოს 

ინფორმირებულობის ამაღლება საქართველოს ტერიტორიაზე 
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მიმდინარე კლიმატის ცვლილებაზე, მომავალ პროგნოზზე, 

კლიმატ-დამოკიდებულ დაავადებათა იდენტიფიკაციის 

საშუალებებზე და მათი თავიდან აცილების, რისკის შემცირების ან 

მკურნალობის საშუალებებზე. 

 ინფექციური (დიარეული) დაავადებების შემთხვევაში, 

რომელთა გამომწვევი ხშირად არის მაღალი ტემპერატურა 

ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, ექსტრემალური გეოლოგიური 

თუ ამინდის მოვლენები (მეწყერები, ღვარცოფები, 

წყალმოვარდნები, შტორმები და ა.შ.), რისკების ეფექტურად 

შემცირების მიზნით ჯანდაცვის სისტემა ჩართული უნდა იყოს 

კატასტროფების მენეჯმენტის სისტემაში, თუმცა კიდევ უფრო 

მნიშვნელოვანია პრევენციული ღონისძიებების გატარება 

ჯანდაცვის სისტემის მიერ ინფექციური დაავადებების აფეთქების 

წინააღმდეგ. 

 ტემპერატურის ზრდისა და თბური ტალღების 

მოსალოდნელი ზრდის ფონზე აუცილებელი იქნება გულ-

სისხლძარღვთა დაავადებების მქონე რისკ-ჯგუფებთან 

განსაკუთრებული პროგრამებით მუშაობა, და მათთვის 

სპეციალური თავდაცვითი რეკომენდაციების მომზადება და 

ოპერატიულად მიწოდება საფრთხის წარმოქმნის შემთხვევაში. 

• უნდა გაძლიერდეს კავშირი ჯანდაცვის სექტორსა და 

მეტეოროლოგიურ   სამსახურებს შორის და შეიქმნას საინფორმაციო 

ცენტრი. 
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