
საქართველოს აგროტურისტული პოტენციალი 

 

თამარ ტეფნაძე 
ელ-ფოსტა: tamotefnadze9@gmail.com 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის გეოგრაფიის დეპარტამენტი. 

ი. ჭავჭავაძის #5  

 

უკანასკნელ პერიოდში აგროტურიზმის პოპულარიზაციამ განაპირობა მსოფლიოს მრავალ 

წამყვან ქვეყანაში ცალკეული რეგიონების აგროტურისტული პოტენციალის შეფასება.  

პოტენციალის პერსპექტივის გამოვლენაში იგულისხმება ზოგადად არსებული რესურსების 

ერთობლივი ანალიზი, მაგრამ უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით 

არსებული კვლევათა რაოდენობა საკმაოდ მცირეა.    

 აქედან გამომდინარე  პოტენციალის შეფასება ზოგადად მოითხოვს სოციალურ-

ეკონომიკური  და ისტორიულ-კულტურული გარემოს ერთობლივ შესწავლას. ასეთი 

ერთობლივი კვლევების დროს შესაძლებელია წამოიჭრას  სხვადასხვა პრობლემები , 

უმთავრესად: მონაცემთა მიმოფანტულობა  - სხვადასხვა კვლევით ორგანიზაციებში, 

კვლევის ერთიანი მეთოდიკის არ არსებობა, რომელიც  საშუალებას მოგვცემდა განგვეხილა 

ზემოთ დასახელებული ერთ ჭრილში ,რის შედეგადაც  შეფასდებოდა სხვადასხვა 

ტერიტორიების აგროპოტენციალი.  

საკითხი აქტუალურია იმ კუთხითაც, რომ აგროტურისტული შეფასების შედეგები შეიძლება 

იქცეს ქვეყნის სტრატეგიული განვითრების საყრდენ წერტილად. ეს ამზადებს იმ 

მნიშვნელოვან ნიადაგს საქართველოსთვის , რიომ ქვეყანამ მაქსიმალურად გამოიყენოს 

რესურსული პოტენციალი . 

ეს კვლევა სწორედაც რომ ეხება საქართველოს აგროტურისტული პოტენციალის 

გამოვლენასა და შეფასებას. კვლევა შემდეგ ეტაპებად განხორციელდა: 

    1)  მონაცემთა სისტემატიზაცია ,რის შედეგადაც, გეოინფორმაციული სისტემების   

მეშვეობით,შეიქმნა ერთიანი მონაცემთა ბაზა(39 ატრიბუტით). 

    2)აგროტურისტულ პოტენციალზე სხვადასხვა ფაქტორების ანალიზი და ვიზუალიზაცია. 

    საბოლოო ჯამში დადგინდა, რომ საქართველო მდიდარია ბუნებრივ-ტურისტული 

ღირშესანიშნაობით.  აგროტურისტულ პოტენციალს შეუძლია დიდი წვლილი შეიტანოს 

საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში . აგროტურიზმის ფუნქციები 

გაცილებით ფართოა: ქანქარისებური მიგრაციის შემცირება, მეურნეობისა და სოფლების  

შენარჩუნება, სუფთა ეკოლოგიური გარემოს შექმნა.  

საბოლოოდ, კვლევის ფარგლებში განხილულია თითოეული ფაქტორის მნიშვნელობა.ამ 

კვლევით დადგინდა რომ, საქართველოს აგროტურისტული პოტენციალის განაწილების 

თავისებურება, კონკრეტულად,  თუ რომელი ადმინისტრაციული  ერთეულია დაბალი თუ 

მაღალი აგროტურისტული პოტენციალის მქონე. 
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