
1 

 

 

 

 

 

 

სახელმძღვანელო 
 

 

ქართულ ენაში მომზადების პროგრამის 

სტუდენტებისათვის 

 

 

 

 
ენისა და საგნის ინტეგრირებული სწავლების კურსი 

 

 

გეოგრაფია 
 

 

 

 

 
გამომცემლობა „მერიდიანი“ 

 

თბილისი 2015 



2 

 

ენობრივი კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტი 

 

 
პროექტი 

„არაქართულენოვან სტუდენტთა აკადემიური მხარდაჭერა ქართულ ენაში მომზადების 

პროგრამის ფარგლებში“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

გამოცემულია ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველოს“ ფინანსური მხარდაჭერით. 

ავტორის/ავტორების მიერ საინფორმაციო მასალაში გამოთქმული მოსაზრება  შესაძლოა არ  

გამოხატავდეს ფონდ ”ღია საზოგადოება-საქართველოს” პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ 

არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე. 

 

 Published with the financial support of the Open Society Georgia Foundation. The views, opinions and 

statements expressed by the authors and those providing comments are theirs only and do not 

necessarily reflect the position of Open Society Georgia Foundation. Therefore, the Open Society 

Georgia Foundation is not responsible for the content of the information material 
 

 
ავტორი: დემეტრე ქირია 

 

კონცეფციის ავტორები: კახა გაბუნია, ჭაბუკი ქირია 

                 

რედაქტორი: ქეთევან გოჩიტაშვილი 

 

 

 
ISBN    

 

 



3 

 

 

 

თემა 1 

გეოგრაფიის საგანი 

 

 

გეოგრაფია საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ერთიან კომპლექსს წარმოადგენს,  

რომელიც შეისწავლის დედამიწის გეოგრაფიულ გარემოს, მის სტრუქტურასა და დინამიკას, მისი 

კომპონენტების სივრცულ განაწილებას და ურთიერთზემოქმედებას. 

გეოგრაფიული კვლევის მნიშვნელოვანი ობიექტია ადამიანის და ბუნების ურთიერთგავლენა, 

გეოგრაფიული გარემოს კომპონენტების განაწილებისა და ურთიერთგავლენის კანონები 

ლოკალურ, რეგიონულ, ეროვნულ, კონტინენტურ, ოკეანურ და გლობალურ დონეებზე. 

ტერმინი გეოგრაფია ბერძნული წარმოშობისაა და სიტყვასიტყვით „დედამიწის აღწერას“ 

ნიშნავს: geo – „მიწა“, graphein – „აღწერა“. 

გეოგრაფია კაცობრიობის უდიდესი და უმნიშვნელოვანესი დარგია, რომელიც, პირველ 

რიგში, მიზნად ისახავს დედამიწის მთელი გეოგრაფიული (ლანდშაფტური) გარსის კომპლექსურ 

შესწავლას, მის აგებულებასა და მნიშვნელობას.  

გეოგრაფია ზუსტი საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებაა. გეოგრაფიაში გამოიყოფა ორი 

ძირითადი მიმართულება: ფიზიკური გეოგრაფია და საზოგადოებრივი გეოგრაფია.  

ფიზიკური გეოგრაფია შეისწავლის დედამიწის ზედაპირის ბუნებას, არკვევს ბუნებრივი 

პროცესებისა და მოვლენების მიზეზებსა და მათი განვითარების კანონზომიერებებს. 

საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესწავლის ზოგად ობიექტს შეიძლება წარმოადგენდეს 

ნებისმიერი საზოგადოებრივი მოვლენა, პროცესი და სისტემა, რომელსაც აქვს ან შეიძლება 

პოტენციურად გააჩნდეს სივრცითი სტრუქტურა. 

გეოგრაფია ერთ-ერთი უძველესი მეცნიერებაა. პირველი ცდები გეოგრაფიული მოვლენების 

მეცნიერულად ახსნისა მიეკუთვნება ძვ. წ. მე-6 საუკუნის ბერძენ ფილოსოფოსებს, ე.წ. მილეთის 

სკოლის წარმომადგენლებს: თალესს, ანაქსიმანდრეს და სხვებს. 

განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს კარტოგრაფია - მეცნიერება საგნებისა და მოვლენების 

კონკრეტული სივრცის და მისი დროის მიხედვით ცვალებადობის შესახებ.  

წარსულში გეოგრაფია აღწერითი ხასიათისა იყო, ამჟამად მისი ძირითადი ამოცანაა 

დედამიწის ბუნების, მოსახლეობისა და მეურნეობის შესწავლა. 

გეოგრაფიის მთავარი მიზანია საზოგადოების გონივრული ტერიტორიული ორგანიზაციისა 

და ბუნებათსარგებლობის საშუალებების გამოკვლევა, საზოგადოების ეკოლოგიურად უსაფრთხო 

განვითარების სტრატეგიის ფუნდამენტის შექმნა. გეოგრაფიის, როგორც მეცნიერების შესწავლის 

ზოგადი ობიექტია გეოგრაფიული გარსი, ანუ ლანდშაფტური გარსი, რომელშიც ერთმანეთს 

ეხებიან და ურთიერთქმედებენ ლითოსფერო, ჰიდროსფერო, ატმოსფერო და ბიოსფერო. 

გეოგრაფიული გარსის განვითარება იცვლება დროსა და სივრცეში. დროში ცვალებადობა არის 

რიტმულიც და ურიტმოც, შესაბამისად, პერიოდული და ეპიზოდური. სივრცეში განვითარების 
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უთანაბრობა გამოიხატება, უწინარეს ყოვლისა, ჰორიზონტალური და ვერტიკალური 

ზონალურობით. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ელემენტარული გეოგრაფიული წარმოდგენა ყველა საზოგადოებას 

გააჩნდა. აღნიშნული წარმოდგენები გამოიხატება ადგილობრივ გეოგრაფიულ ტერმინებში; 

მაგალითად ტერმინები „ტბა“ ან „ტყე“ გამოხატავდა როგორც ამა თუ იმ ადგილის მდებარეობას 

და სხვ.  

სისტემური ცოდნა ჩაისახა ძველ ბერძენთა მიერ შექმნილ მილეტის, პითაგორისა და სხვა 

სკოლებში, სადაც განიხილებოდა ბუნების მთლიანობისა და სხვა საკითხები. მაინც ძველად, 

წარსულში მცირე რაოდენობით მოხერხდა გეოგრაფიული ცოდნის შეგროვება. მაგრამ უნდა 

ითქვას, რომ იმ დროს ჩაისახა თანამედროვე გეოგრაფიის არაერთი დარგის საფუძველი. 

თავდაპირველად ჩამოყალიბდა ქვეყანათმცოდნეობა, რადგან საზოგადოებას უფრო 

აინტერესებდა თავისი სივრცითი გარემოს გარკვევა. ქვეყანათმცოდნეობას, როგორც 

საბუნებისმეტყველო მიმდინარეობას მხოლოდ აღწერითი ხასიათი ჰქონდა. ძველ ბერძნულ 

წყაროებში პირველი ქვეყანათმცოდნეების დანიშნულება იყო სანაპიროებისა და ხმელეთის 

აღწერა და ასევე დედამიწის მოვლა. 

ჰეკატეოს მილეტელმა (დაახლ. ძვ.წ. 549/546-დაახლ.ძვ.წ. 480) პირველმა დაიწყო ლიბიის 

(აფრიკა) გამოყოფა. ანუ იმ დროს უკვე ხდებოდა იმდროინდელი დედამიწის ზედაპირის 

ბუნებრივად დანაწევრება. ერთ-ერთი ისტორიკოს-გეოგრაფი აღნიშნავდა რომ, ჰეკატეოსის 

შრომებში შეინიშნებოდა კლიმატის, ფაუნისა და ფლორის მიმართ სამეცნიერო ინტერესი. 

ჰეკატეოსმა პირველმა შეადგინა ხმელეთის დასახლებული ნაწილის კარტოგრაფიული 

გამოსახულება. 

უძველესი გეოგრაფიული თხზულება, რომელმაც ჩვენამდე თითქმის მთლიანად მოაღწია, 

არის ჰეროდოტეს ცნობილი ნაშრომი. ჰეროდოტე (დაახლ. ძვ.წ. 485- 424) დიდი ისტორიკოსი 

იყო, რომელმაც არაერთ იმ დროს ცნობილ ქვეყანასა და ქალაქში იმოგზაურა და საბოლოოდ 

აღწერა ნანახი. მიუხედავად არაგეოგრაფიული სახელწოდებისა, მისი თხზულება წარმოადგენს 

გეოგრაფიული ხასიათის აღწერას, რომელშიც ქვეყანათმცოდნეობასთან ერთად გაშუქებულია 

ეთნოგრაფიული მასალაც.  

ანტიკური გეოგრაფიული ცოდნა დაგვირგვინებულია სტრაბონის მიერ დაწერილ შრომაში 

„გეოგრაფია 17 წიგნად“. სტრაბონის აღნიშნული შრომა წარმოადგენს ქვეყანათმცოდნეობითი 

შინაარსის ნაწარმოებს. მისი ნაშრომის მოცულობის დაახლ. 83% დაყრდნობილია ქვეყნების 

რეგიონულ დახასიათებაზე, კერძოდ, ბუნებრივი, ეთნიკური და პოლიტიკური პრინციპებით.  

ძველ საბერძნეთში უდიდესი გავლენა მეცნიერებაზე მოახდინა არისტოტელემ (ძვ.წ. 384-

ძვ.წ.322), რომელმაც შექმნა გეოსფეროების იდეა. არისტოტელე მეცნიერებაში ფაქტებით 

ლაპარაკობდა. მასვე ეკუთვნის იდეა ერთიანი ოკეანის შესახებ. იგი ცდილობდა აეხსნა მიწისძვრის 

მოვლენა. თითოეული მოვლენის გარკვევისას ფაქტებს ეყრდნობოდა. ასევე განავითარა 

ევდოქსეს იდეები. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ არისტოტელე იყო ზოგადად, 

დედამიწისმცოდნეობის ფუძემდებელი. განსაკუთრებით აღსანიშნავია მისი „მეტეოროლოგიკა“, 

რომელშიც გაშუქებულია არაერთი აქტუალური გეოგრაფიული საკითხი, მათ შორის, აღწერილია 

მრავალი გეოგრაფიული ერთეული. 
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გეოგრაფიულ ისტორიაში განსაკუთრებულ ადგილს ყოველთვის იკავებდა რუკები. 

პირველი გეოგრაფიული რუკა შეადგინა თალესის მოწაფემ, მილეტის სკოლის 

წარმომადგენელმა ანაქსიმანდრემ (ძვ.წ. 610-546), რომელიც თვლიდა, რომ დედამიწა არის 

სამყაროს უძრავი ცენტრი. იგი, ამასთანავე, კოსმოსის გეოცენტრული მოდელის შემქმნელია. 

ძველად ყველა ხალხს ჰქონდა დაახლოებით რუკის მსგავსი მონახაზები, თუმცა ეს რუკები 

მეცნიერულ საფუძველს მოკლებული იყო. რუკა რომ გამოიხატოს, როგორც რეალობის სწორად 

ამსახველი დოკუმენტი, იგი აუცილებლად უნდა ეყრდნობოდეს მათემატიკურ მეთოდებს. 

გეოგრაფიაში მათემატიკურ-კარტოგრაფიული მიმდინარეობის პირველშემქმნელია ერატოსთენე 

კირენელი (ძვ.წ. 276-194), რომელიც გეოგრაფიაში მეთემატიკის საფუძვლების ფუძემდებელია. 

ერატოსთენემ პირველმა გაზომა დედამიწის მერიდიანის სიგრძე (გეოგრაფიული კოორდინატები 

„განედი“ და „გრძედი“ სტრაბონმა შემოიღო).  

საქართველოს გეოგრაფიულ შესწავლას დიდი ხნის ისტორია აქვს. შორეულ პერიოდში 

ქართველ მოღვაწეებს, საერო და სასულიერო პირებს სრული წარმოდგენა ჰქონდათ 

საქართველოსა და მის მეზობელ ქვეყნებზე. საყურადღებო გეოგრაფიულ ინფორმაციას 

იძლევიან X-XII სს. ცნობილი ქართველი მოღვაწეები გიორგი მერჩულე, იოანე პეტრიწი და შოთა 

რუსთაველი. რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანში“ კარგად ჩანს მაშინდელი მსოფლიოს ფართო და 

ღრმა ცოდნა. 

მეცნიერული გეოგრაფიით დაინტერესება საქართველოში მხოლოდ XVIII საუკუნეში 

დაიწყო. ამ ეპოქაში საქართველოში მოღვაწეობდა დიდი მეცნიერი ვახუშტი ბაგრატიონი, 

რომელმაც საქართველოს გეოგრაფიულ შესწავლას ჩაუყარა საფუძველი. „აღწერა სამეფოსა 

საქართველოსა“ ვახუშტიმ რუსეთში დაასრულა 1745 წელს. 

XX საუკუნემდე საქართველოსა და კავკასიის შესწავლა ძირითადად უცხოეთიდან 

ხორციელდებოდა. საქართველოს გეოგრაფიის სისტემატური კვლევა მხოლოდ XX საუკუნიდან 

დაიწყო. ამ პერიოდში დაარსდა უმნიშვნელოვანესი სამეცნიერო დაწესებულებები. XX საუკუნის 

საქართველოში ფართოდ მოიკიდა ფეხი გეომორფოლოგიამ, კლიმატოლოგიამ, 

ჰიდროლოგიამ, სპელეოლოგიამ, გლაციოლოგიამ, ნიადაგების გეოგრაფიამ და ა.შ. 

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და ტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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2. ამ სიტყვების გამოყენებით, შეადგინეთ წინადადებები: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

რას შეისწავლის გეოგრაფია? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რას შეისწავლის ფიზიკური გეოგრაფია? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რას შეისწავლის საზოგადოებრივი გეოგრაფია? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რას ნიშნავს ტერმინი „გეოგრაფია“? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ვის მიეკუთვნება პირველი ცდები გეოგრაფიული მოვლენების მეცნიერულად ახსნისა? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

როგორი ხასიათისა იყო წარსულში გეოგრაფია? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

როდის დაიწყო მეცნიერული გეოგრაფიით დაინტერესება საქართველოში? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

პირველი გეოგრაფიული რუკა შეადგინა: 

        ა.  არისტოტელემ; 
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          ბ.  ანაქსიმანდრემ ; 

          გ.  თალესმა; 

          დ. სტრაბონმა.  

გეოსფეროების იდეა ეკუთვნის: 

      ა.  ვახუშტი ბაგრატიონს; 

      ბ.  ერატოსთენეს; 

      გ.  ანაქსიმანდრეს; 

      დ. არისტოტელეს. 

 

საქართველოს გეოგრაფიულ შესწავლას საფუძველი ჩაუყარა: 

 ა.   გიორგი მერჩულემ; 

 ბ.  შოთა რუსთაველმა;  

    გ.   იოანე პეტრიწმა; 

    დ.   ვახუშტი ბაგრატიონმა. 

   

5. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ) წინადადებები  

საქართველოს დაიწყო კვლევა სისტემატური მხოლოდ გეოგრაფიის XX საუკუნიდან. ამ 

სამეცნიერო დაარსდა უმნიშვნელოვანესი პერიოდში დაწესებულებები. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

გეოგრაფიული მეცნიერულად პირველი ცდები მიეკუთვნება ძვ. წ. მე-6 ფილოსოფოსებს საუკუნის 

მოვლენების ბერძენ ახსნისა 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

დასახლებული შეადგინა ჰეკატეოსმა პირველმა ნაწილის 

გამოსახულება ხმელეთის კარტოგრაფიული 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

სასულიერო, პერიოდში,  ცნობილი,  გეოგრაფიულ,   წარმოდგენა, მეზობელ. 

 

შორეულ ............................ ქართველ მოღვაწეებს, საერო და ................................... პირებს 

სრული ................................... ჰქონდათ საქართველოსა და მის ............................. ქვეყნებზე. 

საყურადღებო .................................... ინფორმაციას იძლევიან X-XII სს. ............................... 

ქართველი მოღვაწეები.  

 

7. შეადგინეთ წინადადებები წარმოდგენილი სიტყვების გამოყენებით 

1. გეოგრაფია 
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……………………………………………………………………………………...... 

2. მეცნიერი 

……………………………………………………………………………………. 

3. საზოგადოება 

................................................................................................................................... 

4. ისტორიკოსი 

................................................................................................................................ 

8. დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი რამდენიმე წინადადებით. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

9. დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.   გეოგრაფიული    ქვეყანა  

           ბ.   აღწერითი     მეცნიერი                           

          გ.   სისტემური    მეთოდი 

          დ.  მათემატიკური    ცოდნა       

           ე.   დიდი     გეოგრაფია   

           ვ.   მეზობელი     რუკა                           

             

10. შეავსეთ ცხრილი: 

 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი რა მინდა ვიცოდე 
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თემა 2 

დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების  

პერიოდი (XV ს. – XVII ს.) 

 

დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენები დაახლოებით ორ საუკუნეს გაგრძელდა. ყველაფერი 

ქრისტეფორე კოლუმბის მოგზაურობით დაიწყო და გაგრძელდა XIX საუკუნის დასასრულამდე. 

დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენები მსოფლიო მნიშვნელობის მოვლენა იყო. ამ პერიოდში 

დაზუსტდა დასახლებული კონტინენტების მოხაზულობა, გამოკვლეულ იქნა ხმელეთის 

ზედაპირის დიდი ნაწილი. მან ახალი მასალა მისცა ცოდნის სხვა დარგებსაც (მაგ., ეთნოგრაფიას 

ან ბოტანიკას). ექსპედიციების გაგზავნის ზოგადი მიზეზები იყო: სასაქონლო წარმოების ზრდა 

ევროპულ ქვეყნებში, ახალი მიწების ძიება, ოქრო-ვერცხლის, სანელებლების, სპილოს ძვლის 

(ტროპიკებში), ძვირფასი ბეწვეულის, ლომვეშაპის ეშვების (ჩრდილოეთ ქვეყნებში) ხელში 

ჩასაგდებად. 

ამ პერიოდში გეოგრაფიული აზრი თანდათან 

თავისუფლდებოდა საეკლესიო დოგმებისაგან. აღორძინდა 

დედამიწის სფერულობის იდეა და მასთან ერთად კონცეფცია 

ევროპის დასავლეთ და აზიის აღმოსავლეთ სანაპიროების 

სიახლოვის შესახებ. უპირველესად, აღსანიშნავია ქრისტეფორე 

კოლუმბის (1451-1506 წწ) მოგზაურობები, რაც ამერიკის 

აღმოჩენით დამთავრდა (1492 წ.). ამერიკის აღმოჩენამ გამოიწვია 

მსოფლიო ეკონომიკური, ეთნოგრაფიული, პოლიტიკური და 

სამეცნიერო რეზონანსი. 

მთლიანობაში კოლუმბმა ამერიკის მიმართულებით 

განახორციელა ოთხი მოგზაურობა:  პირველი - 3 აგვისტო, 1492 

წ. – 15 მარტი, 1493 წ.;  მეორე - 25 სექტემბერი, 1493 წ.– 11 ივნისი, 1495 წ.;  მესამე - 30 მაისი, 1498 

წ.– 25 ნოემბერი, 1500 წ.;  მეოთხე - 9 მაისი, 1502 წ.– ნოემბერი, 1504 წ. 

მნიშვნელოვანი იყო აგრეთვე ვასკო და გამას მოგზაურობა. ვასკო და გამა იყო პირველი 

ევროპელი, რომელმაც ზღვაოსნური მიმოსვლა განახორციელა ევროპიდან ინდოეთის 

მიმართულებით. უმნიშვნელოვანესი იყო აგრეთვე ფერნანდო მაგელანის (1480-1521 წწ) 

მოგზაურობა დედამიწის გარშემო. საყურადღებოა ასევე ალბუკერკეს და ჯეიმს კუკის ზღვაოსნური 

მარშრუტები. 
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 ნიშანდობლივია, რომ ამ პერიოდში 

ფართოდ განვითარდა კარტოგრაფიული 

ხელოვნებაც. განსაკუთრებული პოპულარო-

ბით სარგებლობდა რუკები, ხოლო XVI 

საუკუნიდან – ატლასები. გაჩნდა ცალკეული 

ქვეყნების დაწვრილებითი აღწერილობანი, 

რომლებშიც ყურადღება გამახვილებული იყო 

ეკონომიკურ და პოლიტიკურ საკითხებზე. XVI-

XVII სს. ზოგად დედამიწისმცოდნეობას 

გამოყენებითი ხასიათი მიეცა, იგი ძირითადად 

ნავიგაციის ინტერესებს ემსახურებოდა.  

ამ დროის უდიდესი გეოგრაფიული შრომაა ბერნჰარდ ვარენიუსის „ზოგადი გეოგრაფია“ 

(„Geographia Generalis“) (1650 წ.), რომელშიც შეჯამებულია დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების 

პერიოდის მეცნიერული ცოდნა, განხილულია დედამიწის ხმელეთის ზედაპირის, ჰიდროსფეროსა 

და ატმოსფეროს ძირითადი თავისებურებანი.  

ერთ-ერთი პირველი რუკა, სადაც დაცული იყო გრადუსთა ბადე, შეადგინა ცნობილმა 

გეოგრაფმა და ასტრონომმა პაოლო ტოსკანელიმ (1397-1482 წწ). ტოსკანელი თავგამოდებით 

იცავდა დედამიწის სფერულობის იდეას. მან წამოაყენა დასავლეთის გზით ინდოეთამდე მიღწევის 

შესაძლებლობის იდეა.  

1492 წელს მარტინ ბეჰაიმმა (1459-1507 წწ) გამოიგონა გლობუსი. 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და ტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ამ სიტყვების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

რომელ წელს აღმოაჩინა კოლუმბმა ამერიკა? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რა იყო ექსპედიციების გაგზავნი მიზეზი? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ვინ და როდის გამოიგონა გლობუსი? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ვინ არის „ზოგადი გეოგრაფიის“ ავტორი? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რომელი საუკუნიდან არსებობს გეოგრაფიული ატლასი? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 ვინ იყო ვასკო და გამა? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. მრავალწერტილის ნაცვლად ჩასვით  გამოტოვებული სიტყვები: 

4.1. ნიშანდობლივია, რომ ამ ........................... ფართოდ განვითარდა ...................................... 

ხელოვნებაც. 

4.2. ამ პერიოდში დაზუსტდა დასახლებული ................................. მოხაზულობა, გამოკვლეულ 

იქნა ხმელეთის .................................... დიდი ნაწილი. 

4.3. ........................................ აღმოჩენამ გამოიწვია მსოფლიო ეკონომიკური, ეთნოგრაფიული, 

პოლიტიკური და ..................................... რეზონანსი. 

 

5. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი: გამართეთ (ააწყვეთ) წინადადებები: 

5.1. დიდი  ორ  გეოგრაფიული  გაგრძელდა   აღმოჩენები   საუკუნეს 

დაახლოებით. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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5.2. ყველაფერი  კოლუმბის  და  გაგრძელდა XIX საუკუნის ქრისტეფორე 

დასასრულამდე  მოგზაურობით  დაიწყო 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5.3. ტოსკანელი  თავგამოდებით  სფერულობის     იცავდა  დედამიწის  იდეას 

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. დაასრულეთ წინადადებები შემდეგი სიტყვების გამოყენებით: 

გარშემო, დოგმებისგან, იდეას, ხელოვნებასაც. 

6.1. ნიშანდობლივია, რომ ამ პერიოდში ფართოდ განვითარდა კარტოგრაფიული .......................... 

6.2. უმნიშვნელოვანესი იყო აგრეთვე ფერნანდო მაგელანის (1480-1521 წწ) მოგზაურობა 

დედამიწის ............................. 

6.3. ტოსკანელი თავგამოდებით იცავდა დედამიწის სფერულობის იდეას ................................... 

6.4. ამ პერიოდში გეოგრაფიული აზრი თანდათან თავისუფლდებოდა საეკლესიო 

.............................. 

7. შეადგინეთ წინადადებები წარმოდგენილი სიტყვების გამოყენებით: 

მოგზაურობა 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  

ატლასი 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

გლობუსი 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

გეოგრაფიული 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

8. დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.   ზღვაოსნური    საკითხი                          

           ბ.   საეკლესიო    ზედაპირი  

          გ.   კარტოგრაფიული   დოგმები    

          დ.  გეოგრაფიული    აღმოჩენები 

           ე.   პოლიტიკური     მიმოსვლა                          

           ვ.   ხმელეთის     ხელოვნება       
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9. დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი რამდენიმე წინადადებით. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

10. შეავსეთ ცხრილი: 

 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი რა მინდა ვიცოდე 
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თემა 3 

დედამიწა 

 

 

 

 

         
 

ეკვატორის სიგრძე: 40 075,02 კმ 

მერიდიანის სიგრძე: 40 007,86 კმ 

დედამიწის ზედაპირი: 510,072 მლნ კმ2 

მსოფლიო ოკეანის ზედაპირი: 361,132 მლნ კმ (70,8 %) 

ხმელეთის ზედაპირი: 148,94 მლნ კმ2 (29 %) 

დედამიწის მოცულობა: 1,0832073 x 10 12 კმ3 

დედამიწის მასა: 5,9736 x 10 24, რომელთაგან 7% წყალზე მოდის 

ჰაერის მინიმალური ტემპერატურა: -89 °C ( 184 °K ) პოლუსებზე, მაქსიმალური ტემპერატურა: 

57,7 °C ( 331 °K ) ეკვატორზე. 

ჰაერის შემადგენლობა: 78.08% აზოტი, 20.95% ჟანგბადი, 0.93% არგონი, 0.038% 

ნახშირორჟანგი. 

ორბიტაზე მოძრაობის სიჩქარე: 29783 მ/წმ. 

თანამგზავრები 1 (მთვარე) 
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დედამიწა მზის სისტემის პლანეტაა, მზიდან მესამე. იგი 

უდიდესია დედამიწის ტიპის პლანეტებს შორის და სამყაროში 

ცნობილი ერთადერთი ადგილია, რომელიც დასახლებულია 

ცოცხალი არსებებით. იგი დაახლოებით 4,5 მილიარდი წლის წინ 

წარმოიქმნა და მალევე შეიძინა თავისი ერთადერთი ბუნებრივი 

თანამგზავრი მთვარე, რომელიც 384 400 კილომეტრის მანძილზე 

მდებარეობს დედამიწიდან. მთვარე დედამიწაზე 4-ჯერ პატარაა. 

დედამიწა მზისგან ისეთი მანძილითაა დაშორებული, რომ ჩვენამდე მოსული სინათლისა და 

სითბოს რაოდენობა ზუსტად შეესაბამება პლანეტაზე სიცოცხლის არსებობისთვის საჭირო 

რაოდენობას ატმოსფეროში. დედამიწა მზის გარშემო ტრიალებს. მზის გარშემო სრულ წრეს 

დედამიწა ერთი წლის განმავლობაში ასრულებს. წრეზე მოძრაობისას მისი სხვადასხვა ნაწილი 

სითბოსა და სინათლეს სხვადასხვა რაოდენობით იღებს. სწორედ ესაა სეზონების - გაზაფხულის, 

ზაფხულის, შემოდგომისა და ზამთრის მიზეზი. იმ დროს, რომელიც დედამიწას მზის გარშემო 

სრული შემობრუნებისთვის სჭირდება, მზის წელიწადი ეწოდება. მზის წელიწადის ხანგრძლივობა 

365,26 დღეა, მაგრამ იმის გამო, რომ ჩვენი კალენდარული წლის ხანგრძლივობის გამოთვლა 

მთელი რიცხვებით უფრო მოსახერხებელია, ეს რიცხვი 365 დღემდეა დამრგვალებული. 

დანაკლისის ასანაზღაურებლად ოთხ წელიწადში ერთხელ ჩვენს კალენდარს ერთი დღე ემატება 

და დღეების რაოდენობა 366 ხდება. ასეთ წელიწადს ნაკიანი წელიწადი ეწოდება. დამატებული 

დღე 29 თებერვალია.  

დედამიწაზე ცხოვრობს გონიერი არსება — ადამიანი. 2011 წლის ბოლო მონაცემებით 

დედამიწაზე თითქმის 7 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობს. 

დედამიწის მოსახლეობა განუხრელად იზრდება. შესაბამისად, იზრდება ადამიანის მიერ 

ათვისებული ხმელეთის ფართობიც. ავტომობილების ძრავები და ფაბრიკა-ქარხნები ჰაერს 

გამონაბოლქვით სულ უფრო მეტად აბინძურებენ. ეს დიდ საფრთხეს უქმნის გარემოს, მიწას, 

ოკეანეებსა და ჰაერს, რომლითაც ვსუნთქავთ. სანამ გვიან არაა, ადამიანმა გარემოს დაცვას მეტი 

ყურადღება უნდა მიაქციოს. 

დედამიწის წარმოშობაზე პირველ მოსაზრებებს ჯერ კიდევ ძველი ბერძნები გამოთქვამდნენ, 

თუმცა ეს მოსაზრებები მეცნიერულად დასაბუთებული არ იყო. XVIII საუკუნეში წამოყენებულ იქნა 

პირველი მეცნიერული ჰიპოთეზა, რომლის მიხედვითაც იგი კოსმოსური აირებიდან და მტვრისგან 

წარმოიშვა. გამდნარი, გავარვარებული და სწრაფად მბრუნავი მასა ცენტრალური მიზიდულობის 

ძალით უზარმაზარ სფეროდ იქცა. დროთა განმავლობაში სფერო გაცივდა და მისი ზედაპირი 

მყარი ქერქით დაიფარა. 

XX საუკუნეში მეცნიერთა მიერ გამოითქვა უამრავი მოსაზრება დედამიწის წარმოშობასთან 

დაკავშირებით, მაგრამ მიუხედავად ამისა დღემდე ზუსტად არავინ იცის დედამიწის სფეროს 

წარმოშობის ზუსტი მექანიზმი. ამჟამად მთელ მსოფლიოში ინტენსიურად მიმდინარეობს 

დედამიწის ქანების, მთვარიდან ჩამოტანილი მასალისა და მეტეორიტების შესწავლა, აგრეთვე 

სხვა პლანეტების გამოკვლევა კოსმოსური აპარატების მეშვეობით. 

ბიბლიის მიხედვით ღმერთმა დედამიწა შვიდ დღეში შექმნა: 
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პირველ დღეს ღმერთმა თავისი სიტყვით, არაფრისაგან შექმნა დედამიწა — აზელილი 

ტალახისმაგვარი უსიცოცხლო მასა, რომელზეც არ იყო სიცოცხლე და საშინელი წყვდიადი 

სუფევდა. პირველად მან თქვა - „იყოს ნათელი“ და დედამიწამ მიიღო სინათლე. ნათელს დღე 

უწოდა, ბნელს კი ღამე. 

მეორე დღეს გაჩნდა ჰაერი (ატმოსფერო) და ცეცხლი. 

მესამე დღეს - ოკეანეები, ზღვები, წყაროები, მიწისქვეშა წყლები. წარმოიქმნა მიწა, მთები, 

ვაკეები, კუნძულები. სინათლისა წყლის მოქმედებით კი გაჩნდა მცენარეები. 

მეოთხე დღეს - მზე, მთვარე, პლანეტები და ვარსკვლავები. 

მეხუთე დღეს წყალში გაჩნდა თევზები და ზღვის ცხოველები. ამის შემდეგ კი ფრინველები. 

მეექვსე დღეს გაჩდნენ ცხოველები, ქვეწარმავლები და ადამიანი. 

მეშვიდე დღეს ღმერთმა დაისვენა. 

დედამიწის ასაკის დადგენა ისეთივე რთული პრობლემაა, როგორც მისი წარმოშობის 

მექანიზმისა. მეცნიერები დიდი ხანია ცდილობენ დაადგინონ დედამიწის ასაკი. მათ უკანასკნელი 

ხუთი ათწლეულის განმავლობაში ფიზიკის მიღწევების გამოყენებით სცადეს ქანების ასაკი 

დაედგინათ, რისი საშუალებითაც შესაძლებელია დედამიწის ასაკის განსაზღვრაც. 

გამოანგარიშებულია, რომ დედამიწა დაახლოებით 5, ხოლო ქერქი 4,5 მილიარდი წლის წინ 

წარმოიქმნა. ყველაფერ ამის, სხვადასხვა ასაკის ქანების წარმოქმნის პროცესების დროისა და 

თანამიმდევრობის მიხედვით დგინდება გეოქრონოლოგია ანუ გეოლოგიური წელთაღრიცხვა.  

როცა ავსტრალიაში დღეა, სამხრეთ ამერიკაში ღამეა. ასე იმიტომ ხდება, რომ დედამიწა არა 

მარტო მზის გარშემო მოძრაობს, არამედ საკუთარი ღერძის გარშემოც ბრუნავს, რის გამოც მზის 

მხარეს დედამიწის სხვადასხვა ნაწილი ექცევა. 

ღერძის გარშემო სრულ ბრუნს დედამიწა 24 საათს ანდომებს. ბრუნვის გამო დღის სხვადასხვა 

დროს მზე დედამიწის სხვადასხვა ნაწილს უყურებს. დედამიწის ის ნაწილი, რომელიც მზის 

მხარესაა მოქცეული, განათებულია (დღეა), მზისგან მისი მიბრუნების შემდეგ კი აქ თანდათან 

ბნელდება (ღამდება). 

დილით ცაზე მზე „ამოდის“. ეს მხოლოდ ილუზიაა. სინამდვილეში დედამიწის ის მხარე, 

რომელზეც ჩვენ ვიმყოფებით, მზისკენ ბრუნდება, ჩვენ კი გვეჩვენება, რომ მზე ამოდის. 

როცა დედამიწის იგივე ნაწილი მზისგან ბრუნდება, მზე ნელ-ნელა „ჩადის“, სანამ ჰორიზონტს 

მიღმა არ გაუჩინარდება. 

 მთელ დედამიწაზე, ეკვატორის მიმდებარე ადგილების გარდა, დღეები ზაფხულში უფრო 

გრძელია, ვიდრე ზამთარში. ასე იმიტომ ხდება, რომ ის ნახევარსფერო, სადაც ზაფხულია, მეტ 

სინათლეს იღებს, ვიდრე ის ნახევარსფერო, სადაც ზამთარია. 

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და ტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ამ სიტყვების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

როდის წარმოიქმნა დედამიწა? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რამდენი თანამგზავრი ჰყავს დედამიწას? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რამდენ ხანში ასრულებს მზის გარშემო სრულ წრეს დედამიწა? 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

რა არის სეზონების (წელიწადის დროების) მიზეზი? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

რატომ არის ზაფხულში დღე უფრო გრძელი, ვიდრე ზამთარში? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 მართლა ამოდის და ჩადის მზე? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

მთვარე არის თანამგზავრი: 

        ა.  მზის; 

          ბ.  იუპიტერის; 
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          გ.  დედამიწის; 

          დ. ნეპტუნის.  

დედამიწა ტრიალებს: 

    ა.  მზის გარშემო; 

     ბ.  მთვარის გარშემო; 

     გ.  ურანოსის გარშემო; 

     დ. მარსის გარშემო. 

საკუთარი ღერძის გარშემო სრულ ბრუნს დედამიწა ანდომებს: 

ა.   ერთ კვირას; 

ბ.  ერთ თვეს;  

    გ.   24 საათს; 

  დ.   12 საათს. 

  

5. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ) წინადადებები  

XX მეცნიერთა უამრავი მოსაზრება საუკუნეში დედამიწის გამოითქვა წარმოშობასთან 

დაკავშირებით მიერ.   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ცდილობენ მეცნიერები ხანია დაადგინონ ასაკი დიდი დედამიწის 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

მიხედვით ღმერთმა შვიდ დედამიწა ბიბლიის შექმნა  დღეში  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

ატმოსფეროში, მანძილითაა, სინათლისა, გარშემო, განმავლობაში, პლანეტაზე 

დედამიწა მზისგან ისეთი ......................... დაშორებული, რომ ჩვენამდე მოსული 

................................ და სითბოს რაოდენობა ზუსტად შეესაბამება .......................... სიცოცხლის 

არსებობისთვის საჭირო რაოდენობას............................ დედამიწა მზის გარშემო ტრიალებს. მზის 

....................... სრულ წრეს დედამიწა ერთი წლის .............................. ასრულებს.  

 

7. შეადგინეთ წინადადებები წარმოდგენილი სიტყვების გამოყენებით 

ტრიალებს 

……………………………………………………………………………………...... 

დედამიწა 
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……………………………………………………………………………………. 

მანძილი 

................................................................................................................................... 

 

8. დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.   გონიერი     ქვეყანა  

           ბ.   დედამიწის     ამოდის                           

          გ.   ღერძის     თანამგზავრი 

          დ.  კოსმოსური    გარშემო       

           ე.   დიდი     არსება   

           ვ.   მზე      აპარატი                           

               

9. დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი რამდენიმე წინადადებით. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

10. შეავსეთ ცხრილი: 

 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი რა მინდა ვიცოდე 
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თემა 4 

ბუნებრივი რესურსები და მათი ტიპები  
 

 

 

ადამიანთა საზოგადოება თავისი არსებობის ყველა ეტაპზე მჭიდროდ იყო და არის 

დაკავშირებული გარემომცველ ბუნებასთან.  

გარემომცველი ბუნების იმ ნაწილს, რომელთანაც ადამიანთა საზოგადოება უშუალოდ 

ურთიერთქმედებს თავისი ყოფა-ცხოვრებისა და სამეურნეო საქმიანობის პროცესში, თავისი 

განვითარების მოცემულ ისტორიულ ეტაპზე, გეოგრაფიულ გარემოს უწოდებენ.  

ამ განმარტებიდან გამომდინარე, გეოგრაფიული გარემო საზოგადოების 

განვითარებასთან ერთად ფართოვდებოდა. დღეს ის დედამიწის ძალიან დიდ ნაწილს 

მოიცავს, ქალაქებიდან და სხვა დასახლებებიდან, სასოფლო-სამეურნეო მიწებიდან 

დაწყებული, მეჩხრად დასახლებული ან სულაც დაუსახლებელი და ძნელადმისადგომი 

ადგილებით დამთავრებული, მათ შორის მსოფლიო ოკეანის და ატმოსფეროს ნაწილსაც.  

კაცობრიობის განვითარების, განსაკუთრებით მისი მატერიალური მოთხოვნილებების 

დაკმაყოფილებისათვის, მეტად მნიშვნელოვანია გეოგრაფიული გარემოს, და შესაბამისად 

ბუნების ის კომპონენტები, რომელთა გამოყენებაც აქტიურად ხდება ადამიანის მიერ:  

• საკვებად 

• საჭირო ნივთების (საგნების) დასამზადებლად 

• სასურველი/კომფორტული გარემოს შესაქმნელად 

• დასასვენებლად და გასართობად 

 

ბუნების ასეთ კომპონენტებს (დედამიწის შემადგენელ ქიმიურ ელემენტებსა და მათ 

შენაერთებს, ბუნებრივ წარმონაქმნებსა და მოვლენებს) ბუნებრივ რესურსებს უწოდებენ.  

თანამედროვე საზოგადოების მიერ მოპოვებული და გამოყენებული ბუნებრივი 

რესურსები მრავალრიცხოვნებითა და მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ამავე დროს, 

ცალკეული რესურსები განსხვავდება ერთმანეთისაგან წარმოშობით, თვისებებითა და 

რაოდენობით. ასევე უთანაბრობით ხასიათდება მათი განლაგება დედამიწაზე.  

საიდან იღებს ადამიანი ბუნებრივ რესურსებს? - ბუნებრივი რესურსების მიღების წყაროები 

პრაქტიკულად უსაზღვროა, დაწყებული კოსმოსიდან, საიდანაც ადამიანი იღებს სინათლეს და 

სითბოს, დამთავრებული დედამიწის წიაღითა და ოკეანის სიღრმეებით.  

ამის მიხედვით, მიღებულია, ბუნებრივი რესურსების დაყოფა მთავარ ჯგუფებად 

(ტიპებად). შესაბამისად, გამოიყოფა მინერალური, მიწის, წყლის, ბიოლოგიური, კლიმატური 

და კოსმოსური, მსოფლიო ოკეანის რესურსები. ბუნებრივი რესურსების თითოეულ ტიპს 

მეტად დიდი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოების არსებობისა და განვითარებისათვის. ამავე 

დროს, ისინი თავის მხრივ შეიძლება დავყოთ ქვეჯგუფებად (სახეობებად). 

მაგალითად, საყოველთაოდ არის მიღებული მინერალური რესურსების დაყოფა სამ 

სახეობად: სათბობ-ენერგეტიკულ, რომელიც აერთიანებს ქვანახშირს, ნავთობს, ბუნებრივ გაზს 
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და ზოგიერთ სხვა წიაღისეულს, მადნეულ (რკინის, ფერადი, ძვირფასი, იშვიათი ლითონების 

მადნები) და არამადნეულ (მაგ., დარიშხანი, აპატიტები, ფოსფორიტები და სხვა 

არალითონური ელემენტების შენაერთები, ასევე სამშენებლო ქანები - მარმარილო, გრანიტი 

და ა.შ.) რესურსებად. მინერალურ რესურსებს ხშირად სასარგებლო წიაღისეულსაც 

უწოდებენ.  

ამის მსგავსად, ბიოლოგიური რესურსები შედგება მცენარეული, ტყის და ცოცხალი 

ორგანიზმებისაგან; მიწის რესურსები – სახნავ-სათესი მიწებისაგან, სათიბებისა და 

საძოვრებისაგან და ა.შ.  

 
                                                                        წვიმის ტყეები 
 

რესურსების ზოგიერთი სახეობა და ტიპიც კი ძირითადად მეურნეობის ერთი რომელიმე 

დარგის მიერ გამოიყენება. მაგალითად, კლიმატური რესურსები და მიწის რესურსები, 

განსაკუთრებით სახნავ-სათესი მიწები, უმთავრესად, სოფლის მეურნეობის, კერძოდ, 

მიწათმოქმედების აუცილებელ საფუძველს წარმოადგენს. სათბობ-ენერგეტიკული რესურსები, 

როგორც თავად მათი დასახელება გვკარნახობს, ძირითადად ელექტროენერგიისა და 

სითბოს მისაღებად მოიხმარება, თუმცა ზოგიერთი ამ რესურსთაგანი (მაგ., ნავთობი) გასული 

საუკუნის II ნახევრიდან ფართოდ გამოიყენება ქიმიურ მრეწველობაშიც.  

უფრო ხშირად ერთსა და იმავე რესურსს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს. მაგალითად, 

წყლის რესურსების მნიშვნელობა უსაზღვროდ დიდია როგორც საყოფაცხოვრებო (სასმელი 

წყლის სახით) და სატრანსპორტო (მაგ., სამდინარო მიმოსვლის) თვალსაზრისით, ასევე 

სოფლის მეურნეობისა (მორწყვის მიზნით) და მრეწველობის პრაქტიკულად ყველა 

დარგისათვის (საწარმოო პროცესებში ტექნიკური წყლის სახით), განსაკუთრებით 

ენერგეტიკისათვის (ჰიდროელექტროსადგურები). მრავალმიზნობრივი გამოყენების კიდევ 

ერთ კარგ მაგალითს წარმოადგენს ტყის რესურსები, რომელიც არა მარტო ხე-ტყის 

მრეწველობის ძირითადი ნედლეულია, არამედ ჯერ კიდევ ბევრგან (განსაკუთრებით 

განვითარებად ქვეყნებში) სათბობის/საწვავის სახითაც მოიხმარება. ასევე დიდია მისი 

მნიშვნელობა ტურიზმისა და რეკრეაციის სფეროში, მშენებლობაში და სხვა.  
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მნიშვნელოვანია ის გარემოებაც, რომ ხშირად მოსახლეობა თავისი ერთი რომელიმე 

მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას სხვადასხვა რესურსული წყაროების გამოყენებით 

ახერხებს. მაგალითად, საკვების მოპოვება ხდება როგორც მიწის და ბიოლოგიური 

რესურსების, ასევე მსოფლიო ოკეანის რესურსების გამოყენების გზით; ენერგორესურსების 

მიღებაც ხდება არა მარტო ხმელეთის წიაღიდან ან ოკეანის ფსკერიდან (მაგ. ნავთობის და 

გაზის შელფური საბადოები), არამედ ტყის (შეშა), წყლის, კლიმატური (მაგ. ქარის ან მზის 

ენერგია) რესურსების გამოყენებითაც.  

ნიშანდობლივია, რომ გამოყენებული რესურსების რიცხვიც და თითოეული რესურსის 

მოხმარების მასშტაბებიც დროთა განმავლობაში საგრძნობლად იზრდება შემდეგი მთავარი 

მიზეზების გამო:  

• სწრაფად იმატებს მოსახლეობის რაოდენობა მსოფლიოში და მის ცალკეულ 

რეგიონებში;  

• მიმდინარეობს მსოფლიო მეურნეობის/ეკონომიკის სწრაფი ზრდა;  

• განუხრელად იზრდება მოსახლეობის მატერიალური კეთილდღეობის დონე და მისი 

საყოფაცხოვრებო მოთხოვნილებები.  

 

არსებობს საფუძვლიანი პროგნოზი, რომ ახლო მომავალში საზოგადოების მხრიდან 

ბუნებრივ რესურსებზე მოთხოვნილება და მისი გამოყენების მასშტაბები კიდევ უფრო 

გაიზრდება.  

ასეთ პირობებში ჩნდება ლოგიკური კითხვა: საკმარისია თუ არა დედამიწაზე არსებული 

ბუნებრივი რესურსები მოსახლეობის მზარდი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად? 

ზოგიერთი ბუნებრივი რესურსის რაოდენობა დედამიწაზე უსასრულოა, ე.ი. მათი ნებისმიერი 

მოცულობით მოხმარების მიუხედავად ისინი არასდროს გამოილევა. ამის მაგალითად 

შეგვიძლია მოვიყვანოთ მზის, წყლის, ქარის ენერგია. ასეთ რესურსებს ამოუწურავ ანუ 

უსასრულო რესურსებს უწოდებენ.  

რესურსების მეორე კატეგორია დედამიწაზე შეზღუდული რაოდენობით არის 

წარმოდგენილი. ასეთი რესურსების გამოყენება მათ რაოდენობას მუდმივად ამცირებს და 

ოდესმე მათ სრულ ამოწურვას გამოიწვევს. მათ ამოწურვადი ანუ სასრული რესურსები 

ეწოდებათ. ამოწურვადი რესურსების საუკეთესო მაგალითს მინერალური რესურსები 

წარმოადგენენ. ნავთობი, ქვანახშირი, რკინის მადანი და მინერალური რესურსების 

პრაქტიკულად ყველა სხვა სახეობა ამოწურვად რესურსებს განეკუთვნება. დედამიწაზე მათი 

სამომავლო არსებობის ხანგრძლივობა თითოეული ამ რესურსის არსებულ მოცულობაზე, 

ანუ მარაგზე, და მისი მოპოვებისა და გამოყენების ტემპებზეა დამოკიდებული.  

ამოწურვად რესურსებში განასხვავებენ განახლებად და განუახლებელ რესურსებს. 

მინერალური რესურსები განუახლებელ რესურსთა ჯგუფს მიეკუთვნება. განახლებად 

რესურსებად კი თვლიან მიწის, ტყის, ბიოლოგიურ რესურსებს. აუცილებელია განახლებადი 

რესურსების ისეთ რეჟიმში გამოყენება, როდესაც გარანტირებული იქნება გამოყენებული 

რესურსების (მაგ., ხე-ტყის, გარკვეული სახეობის თევზის, ფრინველის და ა.შ.) უმტკივნეულო 

ჩანაცვლება ახლით, ე.ი. მისი აღდგენა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, როდესაც ადგილი აქვს ამა 

თუ იმ რესურსის უკონტროლო, მტაცებლურ გამოყენებას, არ არის გამორიცხული ამ 
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რესურსის სრული განადგურება, ანუ ამოწურვა. სამწუხაროდ, კაცობრიობას არაერთი 

შემთხვევა ახსოვს, როდესაც არასწორი გამოყენების გამო დედამიწიდან ან მისი ცალკეული 

რეგიონებიდან გამქრალა ცოცხალი სამყაროს ცალკეული სახეობები, განადგურებულა 

ტყეების უზარმაზარი მასივები და ძვირფასი ნიადაგები. 

 

ტექსტზე მუშაობა 
 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და ტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ამ სიტყვების გამოყენებით, შეადგინეთ წინადადებები: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

 

რას ეწოდება გეოგრაფიული გარემო? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

რას უწოდებენ ბუნებრივ რესურსებს? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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საიდან იღებს ადამიანი ბუნებრივ რესურსებს? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

რისთვის გამოიყენება ტყის რესურსები? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

რისთვის გამოიყენება წყლის რესურსები? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 რომელია ამოუწურავი რესურსები? 

 

 

 

 

4. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

ამოუწურავი რესურსია: 

     ა.  ოქრო; 

  ბ.  ქვანახშირი; 

გ.  ნავთობი; 

დ. ქარის ენერგია.  

სასრული რესურსია: 

ა.  მზის ენერგია; 

ბ.  წყლის ენერგია; 

გ.  ნავთობი; 

დ. ქარის ენერგია. 

განახლებადი რესურსებია: 

ა.   მიწის რესურსები; 

  ბ.  ტყის რესურსები;  

    გ.   მინერალური რესურსები; 

    დ.  ბიოლოგიური რესურსები. 

 

5. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ) წინადადებები  

მეორე დედამიწაზე რესურსების რაოდენობით კატეგორია არის წარმოდგენილი 

შეზღუდული.   
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

ერთი დაკმაყოფილებას სხვადასხვა წყაროების მოთხოვნილების თავისი რომელიმე 

გამოყენებით ახერხებს ხშირად რესურსული მოსახლეობა. 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

მინერალური განუახლებელ ჯგუფს მიეკუთვნება რესურსები რესურსთა. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. მრავალწერილების ნაცვლად ჩასვით სათანადო სიტყვები: 

მინერალური, რესურსებში, განახლებადი,  

უმტკივნეულო, განუახლებელ, გარანტირებული 

ამოწურვად .......................... განასხვავებენ განახლებად და ............................. რესურსებს. 

.................................. რესურსები განუახლებელ რესურსთა ჯგუფს მიეკუთვნება. განახლებად 

რესურსებად კი თვლიან მიწის, ტყის, ბიოლოგიურ რესურსებს. აუცილებელია 

.............................. რესურსების ისეთ რეჟიმში გამოყენება, როდესაც ............................. იქნება 

გამოყენებული რესურსების ....................................... ჩანაცვლება ახლით.  

 

7. შეადგინეთ წინადადებები წარმოდგენილი სიტყვების გამოყენებით 

მინერალური 

……………………………………………………………………………………...... 

რესურსები 

……………………………………………………………………………………. 

ამოუწურავი 

................................................................................................................................... 

უსასრულო 

................................................................................................................................ 

 

8. დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი რამდენიმე წინადადებით. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

9. შეავსეთ ცხრილი: 

 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი        რა მინდა ვიცოდე 
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თემა 5 

ეკოლოგიური პრობლემები  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 კავკასიაში, ისევე როგორც მსოფლიოს მრავალ რეგიონში, მეტად მწვავედ დგას 

ეკოლოგიური პრობლემები. მათ შორის აღსანიშნავია ატმოსფეროსა და წყლის რესურსების 

დაჭუჭყიანება, მინერალური რესურსების არარაციონალური გამოყენება, სამრეწველო და 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანება, პლაჟების გარეცხვა-დაშლა, მიწების 

ეროზია, ტყეების ფართობების შემცირება და სხვა. 

მართალია, ატმოსფერული ჰაერი გამოულევადი ბუნებრივი რესურსია, მაგრამ მუდმივი 

გაჭუჭყიანება მის შემადგენლობაში ცოცხალი ბუნებისთვის საზიანო ცვლილებებს იწვევს. 

გასული საუკუნის 70-80-იან წლებში სამხრეთ კავკასიაში ატმოსფერული ჰაერის 

დაჭუჭყიანების მთავარ წყაროებს მრეწველობა და ტრანსპორტი წარმოადგენდა. ჰაერის 

დაჭუჭყიანების ხარისხი განსაკუთრებით მაღალი იყო დიდ ქალაქებსა და სამრეწველო 

ცენტრებში, თუმცა XX საუკუნის მიწურულს მკვეთრად შემცირდა. 
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დიდ ქალაქებში განსაკუთრებით კი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების დედაქალაქებში ჰაერს 

სმოგი აბინძურებს. სმოგი კვამლის, ნისლისა და მტვრის ნარევია, რომელიც ფაბრიკა-ქარხნებისა 

და ტრანსპორტის გამონაბოლქვისგან წარმოიქმნება. თბილისში, ბაქოსა და ერევანში ხშირია 

სმოგი, რის გამოც ჰაერი ძალიან ჭუჭყიანია. ამის მთავარი მიზეზი კი ავტომობილებითა და სხვა 

ტრანსპორტით გადატვირთული ქუჩებია. 

ბოლო წლების განმავლობაში სწრაფი ტემბპებით გაიზარდა წყლის მოხმარება, როგორც 

ქალაქებში, ისე სოფლებში. შესაბამისად, მოიმატა და ფართო ხასიათი მიიღო წყლის 

დაჭუჭყიანებამაც, რაც მდინარეებსა და წყალსატევებში ჭუჭყიანი წყლის შერევითაა 

განპირობებული.  

სპეციალისტების გაანგარიშებით ქ. თბილისიდან ატმოსფეროში ყოველწლიურად 

დაახლოებით 276500 ტონა მავნე ნივთიერება ხვდება, რომლის 83,3 % ავტოტრანსპორტზე 

მოდის. ქ. ქუთაისში ატმოსფეროში მოხვედრილი გამონაბოლქვი ნივთიერებების მასა 76200 

ტონას შეადგენს, ქ. რუსთავიდან კი ატმოსფეროში საშუალოდ 168700 ტონა მავნე ნივთიერება 

ხვდება. ერთ მცხოვრებზე გაანგარიშებით, საქართველოში ეს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. 

წყლის ობიექტებს საწარმოო ჩამდინარე წყლები, ქიმიური, მეტალურგიული 

მრეწველობიდან, ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, რადიაქტიური ელემენტები, სოფლის 

მეურნეობაში გამოყენებული სასუქი და შხამქიმიკატები, ფეკალურ-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე 

წყლები და სხვა მრავალი რამ აჭუჭყიანებს. დაჭუჭყიანების შედეგად წყალს ეცვლება გემო და 

სუნი, მცირდება მასში შემავალი ჟანგბადი, იწამლება წყლის ორგანიზმები და ა.შ. 

მდ. მტკვრის აუზი ხუთი ქვეყნის ტერიტორიას მოიცავს. მტკვარი და მისი მთავარი შენაკადი 

არაქსი 4-ჯერ კვეთენ სახელმწიფოთა საზღვრებს. მდ. მტკვრის აუზის ძირითადი 

დამბინძურებელია დაჭუჭყიანებული და არასაკმარისად გაწმენდილი ჩამდინარე წყლები. ისინი 

მდინარეში სხვადასხვა დასახლებული პუნქტიდან ხვდება, რომელთა მოსახლეობის საერთო 

რაოდენობა 8 მლნ. კაცს აჭარბებს. ყველაზე დაჭუჭყიანებული „ლაქები“ მდ. მტკვარზე 

საქართველოში თბილისსა და რუსთავის მიდამოებშია, სომხეთში კი – ერევნის მიდამოებსა და მდ. 

დევედაზე. მდინარის წყლის დაჭუჭყიანების ხარისხი ნორმას 10-20-ჯერ და უფრო მეტად 

აღემატება. 

ზღვების ნაპირების ნგრევისა და უკანდახევის პრობლემა დღეს თითქმის ყველა ზღვისპირა 

ქვეყანას აწუხებს. ეს მეტად არასასურველი პრობლემაა, რომელიც, ძირითადად 

ათასწლეულობით ჩამოყალიბებული პროცესის ადამიანის მიერ დარღვევების შედეგია. 

მაგალითად, შავი ზღვის სანაპიროს 315 კმ-იანმა მონაკვეთმა საუკუნეების განმავლობაში 

უარყოფითი ანთროპოგენური ზემოქმედების ყველა ფორმა განიცადა. 

მდინარეების მიერ ზღვაში შემოტანილი ქვიშა და ხრეში ტალღების მიერ მუშავდება და 

ნაპირების გასწვრივ ნაწილდება. ასე ჩნდება ნაპირგასწვრივი ნაკადები, ე.წ. პლაჟები. ტალღები 

ქვებს, ქვიშასა და ხრეშს მუდმივად გადააადგილებს, როგორც ნაპირის გასწვრივ, ისე მის 

გარდიგარდმო. მდინარეების მიერ ჩამოტანილი მყარი მასალის ( ნატანის) შემცირება ნაპირების 

გადარეცხვა-დაშლას იწვევს. თუ პლაჟი მოისპო, ტალღები ნაპირების ნგრევას დაიწყებენ და 

თანაც იმდენად ენერგიულად, რომ ხანმოკლე დროის განმავლობაში ათობით მეტრი სიგანის 

ხმელეთი წარეცხოს ან რკინა-ბეტონოს ჯებირიც კი წააქციოს. 
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 ხელოვნური პლაჟების შექმით ეს პროცესი მეტ-ნაკლებად შეფერხდა, თუმცა 

შავიზღვისპირეთის სანაპირო ზოლის შენარჩუნება დღესაც აქტუალური პრობლება და 

გადაუდებელი ამოცანაა. 

ჯერ კიდევ 30 წლის წინ მახინჯაურს, ჩაქვსა და ქობულეთს საკმაოდ განიერი პლაჟები 

ჰქონდათ, რომლებიც თვალსა და ხელს შუა გაქრა. XIX საუკუნის ბოლოს აშენებულმა ბათუმის 

პორტმა ნაპირგასწვრივი ნაკადი გადარეცხა და მდინარეულმა ნატანმა ჩრდილოეთით 

გადაადგილება შეწყვიტა. შედეგად კი ბათუმიდან ქობულეთის ჩათვლით სანაპიროებზე საპლაჟო 

მასალა გამოილია და ნაპირებმა ნგრევა დაიწყო. 

 სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ერთ-ერთი მწვავე ეკოლოგიური პრობლემაა მინერალური 

რესურსების არარაციონალური გამოყენება და მწყობრიდან გამოსული მიწების რეკულტივაცია. 

წიაღისეულის მოპოვების ადგილებში სამრეწველო ნარჩენები – ფუჭი ქანები გროვდება და 

დროთა განმავლობაში საკმაოდ დიდ ტერიტორიებს იკავებს. 

ასევე სერიოზულ პრობლემას ქმნის ნაგავსაყრელები – ხმელეთის დანაგვიანების ერთ-ერთი 

წყარო. ქ. ბაქოში ყოველწლიურად დაახლოებით 250-300 ათასი ტონა ნაგავი გროვდება, 

რომლის უტილიზაციის მიზნით აზერბაიჯანის დედაქალაქში მსხვილი ნაგავსაწვავი ქარხნის 

მშენებლობაა დაგეგმილი. 

ნიადაგის დაბინძურებას დაუფიქრებლად გადაყრილი ნაგავი იწვევს. ზოგიერთი სახის ნაგავი 

სწრაფად ლპება, პლასტმასების უმეტესობა კი — არასოდეს. 

 
ამრიგად, სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ეკოლოგიური პრობლემები საკმარისზე მეტია. ისინი 

დაუყოვნობლივ გადაწყვეტას მოითხოვს, რისთვისაც აუცილებელია მონიტორინგის ორგანიზაცია, 

რეგიონული ეკოლოგიური პრობლემების დამუშავება და ერთობლივი გადაწყვეტა, კონკრეტული 

ეკოლოგიური პრობლემის შესწავლა, გეოგრაფიულ-ეკოლოგიური ექსპერტიზის ჩატარება. 

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და ტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ამ სიტყვების გამოყენებით, შეადგინეთ წინადადებები: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

რა აბინძურებს დიდ ქალაქებში ჰაერს? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

რას ეწოდება სმოგი? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

რამდენი ქვეყნის ტერიტორიას მოიცავს მდინარე მტკვრის აუზი? 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

რა აწუხებს დღეს თითქმის ყველა ზღვისპირა ქვეყანას? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

როგორ ჩნდება ნაპირგასწვრივი ნაკადები, ე.წ. პლაჟები? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ პლაჟი მოისპო? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 



31 

 

4. მრავალწერტილის ნაცვლად ჩასვით  გამოტოვებული სიტყვები: 

რესურსების, ნარჩენები, ეკოლოგიური, მწყობრიდან, წიაღისეულის 

სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ერთ-ერთი მწვავე ................................. პრობლემაა მინერალური 

..................................  არარაციონალური გამოყენება და .................................. გამოსული მიწების 

რეკულტივაცია. ................................... მოპოვების ადგილებში სამრეწველო............................ – ფუჭი 

ქანები გროვდება და დროთა განმავლობაში საკმაოდ დიდ ტერიტორიებს იკავებს. 

 

5. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ) წინადადებები  

მიერ ზღვაში მდინარეების ქვიშა და ტალღების შემოტანილი მიერ მუშავდება ხრეში.   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

გადაყრილი დაბინძურებას დაუფიქრებლად ნიადაგის ნაგავი იწვევს. 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ხვდება ისინი სხვადასხვა დასახლებული მდინარეში პუნქტიდან. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. შეადგინეთ წინადადებები წარმოდგენილი სიტყვების გამოყენებით 

სმოგი 

……………………………………………………………………………………...... 

ნივთიერება 

……………………………………………………………………………………. 

დაბინძურება 

................................................................................................................................... 

ატმოსფერო 

................................................................................................................................ 

 

7. დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი რამდენიმე წინადადებით. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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8. შეავსეთ ცხრილი: 

 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი რა მინდა ვიცოდე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

თემა 6 

ოზონის ფენა და გლობალური დათბობა 

 

 

 

 
 

ოზონის ფენა (ინგლ. Ozone layer) სტრატოსფეროს ნაწილია, რომელშიც მზის 

ულტრაიისფერი გამოსხივების ხარჯზე მიმდინარეობს ჟანგბადის იონიზაცია, რასაც მოყვება 

ოზონის წარმოქმნა (О3). ვრცელდება 12 კმ-იდან 50 კმ-მდე, ტროპიკულ განედებში 25-30 კმ-ზე, 

ხოლო პოლარულ მხარეებში 15-20 კმ-ზე. 

ოზონის მაღალი კონცენტრაცია შთანთქავს საშიშ ულტრაიისფერ სხივებს და ამით ხმელეთზე 

გავრცელებულ სიცოცხლეს იცავს დამღუპველი გამოსხივებისაგან. ოზონის ფენა უნიკალური 

თვითბალანსირებადი სისტემაა. რაც უფრო დიდი რაოდენობით აღწევს ულტრაიისფერი 

გამოსხივება დედამიწის ხმელეთს, მით უფრო ინტენსიურად განიცდის ჟანგბადი ოზონად 

გარდაქმნას. ამასთანავე, ატმოსფეროში რაც უფრო დიდი რაოდენობითაა ოზონი, მით უფრო 

არის გაძლიერებული მის მიერ ულტრაიისფერი გამოსხივების შთანთქმა. 

ოზონის მეტად დიდი სისქე ვრცელდება 20-25 კმ-ზე, ხოლო საერთო მოცულობის ნაწილი – 

40 კმ-ზე. 
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ლიდსის (ბრიტანეთი) უნივერსიტეტის მეცნიერებს მიაჩნიათ, რომ ანტარქტიკის თავზე ოზონის 

ფენის აღდგენა გლობალური დათბობის პროცესს კიდევ უფრო დააჩქარებს. 

ამჟამად აღნიშნული ფენის სწრაფი ტემპით აღდგენის პროცესი დაწყებულია, მაგრამ 

როგორც ირკვევა, ოზონის ფენაში არსებული უზარმაზარი ნახვრეტი გლობალური დათბობის 

პროცესს ანელებდა. 

სულ ცოტა ხნის წინ მეცნიერები ვარაუდობდნენ, რომ ანტარქტიკის თავზე არსებული 

ხვრელის შევსებას დიდი დრო დასჭირდებოდა. ახლა კი ირკვევა, რომ ფენის აღდგენის პროცესი 

გაცილებით სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს. ამას კი თავისი უარყოფითი თანმდევი ეფექტი აქვს. 

ლიდსელი მეცნიერები ყოველივეს შემდეგნაირად განმარტავენ: ოზონის ფენაში არსებული 

ნახვრეტის ქვემოთ, ხშირია ძლიერი ქარი, რომელსაც ჰაერში ოკეანის მილიარდობით შხეფი 

ააქვს. ამ შხეფებში მაღალია მარილის კონცენტრაცია. საბოლოოდ, ნახვრეტის ქვეშ იქმნება 

მარილოვანი ღრუბლები, რომლებიც მზისგან წამოსულ გამოსხივებას კოსმოსის მიმართულებით 

ირეკლავს. 

დაკვირვების შედეგად დადგენილია, რომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში, ანტარქტიკის 

თავზე თავმოყრილი ღრუბლები მზის რადიაციას პრაქტიკულად არ ატარებდა, რისი წყალობითაც 

სამხრეთ ნახევარსფეროში გლობალური დათბობის ზემოქმედება ბათილდებოდა. ეს კი 

განსაკუთრებით საგრძნობი ზაფხულში იყო. 

მაგრამ ოზონის ფენაში არსებული ნახვრეტის შემცირების კვალობაზე, მოსალოდნელია, რომ 

იქაური ქარების ინტენსივობაც და სიძლიერეც მოიკლებს, რაც ღრუბლების დამცავი ფენის 

წარმოქმნაზე უარყოფითად იმოქმედებს. 

„თუ, და ეს სრულებით შესაძლებელია, ქარების ინტენსივობა მოიკლებს, ნახშირორჟანგის 

გამონაბოლქვის მოცულობის ზრდას სამხრეთ ნახევარსფეროში დათბობის პროცესის დაჩქარება 

შეუძლია, რაც მალევე, მთელი პლანეტის კლიმატზე უარყოფითად იმოქმედებს“, – ამბობს 

ლიდსელი მეცნიერი კენ კარსლოუ. 

 

ოზონის შრე, მჟავა წვიმა, სათბურის ეფექტი 

როგორც აღინიშნა, ოზონის შრე სტრატოსფეროში მდებარეობს და გვიცავს მზის 

ულტრაიისფერი სხივებისაგან. ბოლო ხანებში ფრეონის ფართო გამოყენებამ აეროზოლის 

ბალონებში, მაცივრებსა თუ კონდიციონერებში გამოიწვია ამ აირის იმაზე მეტი რაოდენობით 

დაგროვება, ვიდრე ატმოსფეროს შეუძლია შეიწოვოს. ატმოსფეროში მოხვედრისას ეს აირები 

იშლება და წარმოქმნის ქლორს, რომელიც, თავის მხრივ, აზიანებს და ანადგურებს ოზონის შრეს. 
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1985 წელს, როდესაც ოზონის შრის სამხრეთ ნახევარსფეროზე გაჩნდა ხვრელი, მეცნიერები 

პირველად ალაპარაკდნენ მოსალოდნელი საშიშროების შესახებ. 1995 წელს ოზონის შრე 

დაირღვა არქტიკისა და ჩრდილოეთ ევროპის თავზე (რაშიც დიდი როლი ითამაშა წინა საუკუნეში 

კოსმოსში გაგზავნილმა ხომალდებმა და თანამგზავრებმა, რომელმაც დაარღვია ოზონის შრის 

მთლიანობა). მეცნიერები დარწმუნებულები არიან, რომ ეს მოვლენები ოზონის შრის თანდათან 

შეთხელებას გამოიწვევს პლანეტის სხვა ნაწილებშიც. ამ შემთხვევაში მავნე რადიაციის საფრთხე 

გაიზრდება. მჟავა წვიმა (გოგირდის და აზოტის მჟავა) წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც 

ინდუსტრიული დაბინძურების შედეგად გამოყოფილი გოგირდის ორჟანგი და აზოტის ოქსიდი 

ატმოსფეროში წყლის ორთქლს ერევა. მჟავა წვიმის მოსვლა ანადგურებს და ხოცავს მცენარეებსა 

და ცხოველებს. 

მეტიც, მჟავა წვიმა ჩაედინება ტყეში და მდინარეებში, წამლავს მდინარეებს და ხოცავს ყველა 

ცოცხალ არსებას. მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ რამდენიმე წელიწადში მარტო ამერიკასა და 

კანადაში 50.000 ტბა ბიოლოგიურად მკვდარი იქნება. 

ატმოსფეროს ბუნებრივი ბალანსის დარღვევა დიდ ზიანს მიაყენებს ჩვენს სამყაროს. 

გლობალური დათბობის გამო ზღვის დონე აიწევს  და  შთანთქავს ხმელეთის დიდ ტერიტორიას. 

ისეთ ქალაქებში, როგორებიცაა ლონდონი და ნიუ-იორკი, სერიოზული წყალდიდობები იქნება 

მოსალოდნელი. წყლის რესურსების დაბინძურება გამოიწვევს სხვადასხვა დაავადების 

ეპიდემიებს. სიკვდილიანობის რიცხვი ძალიან მოიმატებს. 

ატმოსფეროს შემადგენელი აირები უზრუნველყოფს დედამიწის ზედაპირამდე მზის სითბოს 

მოღწევას. მათ გარეშე დედამიწაზე ისეთი სიცივე დაისადგურებდა, რომ ოკეანეები გაიყინებოდა 

და ყველა ცოცხალი არსება დაიღუპებოდა. 

როდესაც ჰაერის დაბინძურების გამო ე.წ.  ,,სათბური აირების“ პროპორცია იზრდება, ისინი 

აფერხებენ ულტრაიისფერ სხივებს და მიმართავენ მას დედამიწის ზედაპირისაკენ, დედამიწას 

მეტი რაოდენობით სიცხე ეცემა, რაც მეტ დათბობას იწვევს, შედეგად კი მხოლოდ ბოლო საუკუნის 

მანძილზე საშუალო გლობალურმა ტემპერატურამ 0,5-დან 1 გრადუსამდე მოიმატა. მეცნიერები 

წინასწარმეტყველებენ, რომ შემდეგ საუკუნეში ტემპერატურა 1,5-4,5 გრადუსით მოიმატებს. 

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და ტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. ამ სიტყვების გამოყენებით, შეადგინეთ წინადადებები: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

რა უზრუნველყოფს დედამიწის ზედაპირამდე მზის სითბოს მოღწევას? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რას წინასწარმეტყველებენ მეცნიერები? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რამ ითამაშა დიდი როლი ოზონის შრის დარღვევაში? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რა არის მოსალოდნელი ოზონის ფენაში არსებული ნახვრეტის შემცირების კვალობაზე? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რას შთანთქავს ოზონის მაღალი კონცენტრაცია? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რა პროცესს ანელებდა ოზონის ფენაში არსებული უზარმაზარი ნახვრეტი? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

რას გამოიწვევს ატმოსფეროს ბუნებრივი ბალანსის დარღვევა? 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ) წინადადებები  

ფენა თვითბალანსირებადი ოზონის სისტემაა უნიკალური. 

_______________________________________________________________________________________ 

ალაპარაკდნენ მოსალოდნელი მეცნიერები საშიშროების შესახებ პირველად 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

თავზე ფენის აღდგენა გლობალური ანტარქტიკის პროცესს კიდევ დათბობის უფრო 

დააჩქარებს ოზონის  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

გლობალური, რესურსების, ბალანსის, ხმელეთის, წყალდიდობები, ზღვის 

ატმოსფეროს ბუნებრივი ...................... დარღვევა დიდ ზიანს მიაყენებს ჩვენს სამყაროს. 

..................................... დათბობის გამო ...................... დონე აიწევს  და  შთანთქავს ........................... 

დიდ ტერიტორიას. ისეთ ქალაქებში, როგორიცაა ლონდონი და ნიუ-იორკი, სერიოზული 

................................. იქნება მოსალოდნელი. წყლის .......................... დაბინძურება გამოიწვევს 

სხვადასხვა დაავადების ეპიდემიებს. სიკვდილიანობის რიცხვი ძალიან მოიმატებს.  

 

6. შეადგინეთ წინადადებები წარმოდგენილი სიტყვების გამოყენებით 

ბალანსი 

……………………………………………………………………………………...... 

ოზონი 

……………………………………………………………………………………. 

გლობალური 

................................................................................................................................... 

ატმოსფერო 

................................................................................................................................ 

 

7. დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი რამდენიმე წინადადებით. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



38 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

8. დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.   ცოცხალი     ხვრელი  

           ბ.   გლობალური    ბალანსი                           

          გ.   ზღვის     რადიაცია 

          დ.  მზის     არსება       

           ე.   ბუნებრივი     დათბობა   

           ვ.   ოზონის     დონე                           

             

9. შეავსეთ ცხრილი: 

 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი რა მინდა ვიცოდე 
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თემა 7 

ნიადაგების გეოგრაფია 

 

 

 

 
ნიადაგი დედამიწის ხმელეთის ნახევარზე მეტს ფარავს. მას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს 

დედამიწაზე სიცოცხლის არსებობისათვის, ვინაიდან ქმნის მცენარეების ზრდისათვის საჭირო 

საკვებსა და პირობებს. 

ნიადაგი ქანებისა და მინერალური ნატეხების, მკვდარი მცენარეებისა და ცხოველების 

ნარჩენების, პაწაწინა ცოცხალი ორგანიზმების, გაზებისა და წყლისგან შედგება. ქანებისა და 

მინერალური ნატეხების სხვადასხვა ზომისაა, დიდი ქვებით დაწყებული და პაწაწინა ნაწილაკებით 

დამთავრებული, რომლებიც ნიადაგში შემავალ წყალში იხსნება. ზოგ მინერალს მცენარეები 

შეიწოვენ და საკვებად იყენებენ. მათ საკვები ელემენტები ეწოდება. ნიადაგში არსებული პაწაწინა 

არსებები, ბაქტერიები და სოკოები მკვდარი მცენარეებისა და ცხოველების ნარჩენებს შლიან, რის 

შედეგადაც მიიღება ნივთიერება ჰუმუსი. ჰუმუსზეა დამოკიდებული ნიადაგის ნაყოფიერება. 

ცოცხალ ორგანიზმებს ნიადაგისთვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. მათ გარეშე მკვდარი 

მცენარეებისა და ცხოველების სხეულები არ დაიშლებოდა და დედამიწის ზედაპირზე 

დაგროვდებოდა. 

წყალი ნიადაგში წვიმიდან ხვდება, ხოლო გაზები - ჰაერიდან, მცენარეებიდან და 

ცხოველებიდან. მცენარეები წყალსა და გაზებს ფესვებით შეიწოვენ. 

მიწაში ჩახედვა რომ შეგვეძლოს, დავინახავდით, რომ ის სხვადასხვა ფენისგან შედგება, 

რომელთაც ჰორიზონტები ეწოდება. 

ნიადაგის ზედა ფენა დიდი რაოდენობით ჰუმუსს შეიცავს და სავსეა პაწაწინა ცოცხალი 

ორგანიზმებით. ერთი მუჭა ნაყოფიერი ნიადაგი მილიონამდე ბაქტერიას შეიცავს. 
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ნიადაგის ქვედა ფენა შედგება ჰუმუსის, ქანებისა და მინერალებისაგან. მასში არსებული 

ნაპრალებითა და ხვრელებით ჭარბი წყალი გაედინება, რაც ნიადაგს სიმშრალეს უნარჩუნებს. 

ქანს, რომელიც ნიადაგის ქვემოთ მდებარეობს, დედაქანი ეწოდება. მისი ნატეხები ზოგჯერ 

იფშვნება და ნიადაგად იქცევა. 

დედამიწაზე უამრავი სხვადასხვა ტიპის ნიადაგი არსებობს. ზოგი სხვებზე ნაყოფიერია, თუმცა 

სხვადასხვა მცენარე სხვადასხვა ნიადაგს აუმჯობესებს. იმის მიხედვით, თუ რა სახის ნიადაგია მის 

ნაკვეთზე, გლეხი ირჩევს, რა დათესოს. 

მექანიკური შემადგენლობის მიხედვით არსებობს სამი ძირითადი სახის ნიადაგი: ქვიშიანი, 

ლამიანი და თიხიანი. 

ქვიშიანი ნიადაგი უსწორმასწორო და მარცვლოვანია. ლამი ძნელად დასანახ ნაწილაკებს 

შეიცავს, თიხიანი ნიადაგის მსუბუქი ნაწილაკები დასველებისას ერთმანეთს ეკვრება და ტალახად 

იქცევა. თიხისგან კერამიკულ ნაკეთობებს ამზადებენ. 

ნიადაგების გეოგრაფია ნიადაგთმცოდნეობის ნაწილია, რომელიც შეისწავლის ნიადაგის 

გავრცელების კანონზომიერებებს ნიადაგურ-გეოგრაფიული დარაიონების მიზნით. თავისი 

კვლევის დანიშნულების მიხედვით ნიადაგების გეოგრაფია დაკავშირებულია ფიზიკურ 

გეოგრაფიულ მეცნიერებასთან. 

არსებობს ზოგადი და რეგიონული ნიადაგების გეოგრაფია. 

ზოგადი ნიადაგების გეოგრაფია შეისწავლის ნიადაგთწარმომქმნელ ფაქტორებს, ნიადაგების 

გეოგრაფიული განლაგების ზოგად კანონებს და ნიადაგსაფრის სტრუქტურის ტიპებს; 

რეგიონული ნიადაგების გეოგრაფია განიხილავს ნიადაგების დარაიონების საკითხებს და 

აღწერს ნიადაგსაფრის თავისებურებებს ცალკეული რეგიონების მიხედვით. 

ნიადაგების გეოგრაფიის კვლევის ძირითადი მეთოდია შედარებითი გეოგრაფია, რომლის 

მეშვეობითაც ხდება ნიადაგის გეოგრაფიული გავრცელების შესწავლა ნიადაგთწარმომქმნელ 

ფაქტორებთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, ფართოდ იყენებენ კარტოგრაფირებას — 

ნიადაგების რუკის შედგენას. ნიადაგების გეოგრაფია შეიქმნა XIX საუკუნის ბოლოს და ვითარდება 

სოფლის მეურნეობის წარმოების მოთხოვნების, ნიადაგების ინვენტარიზაციისა და მათი შეფასების 

საჭიროებათა შესაბამისად. 

რატომ უნდა ვიზრუნოთ ნიადაგების დაცვაზე? - იმიტომ, რომ გარემოს დაბინძურებას, 

მიწათმოქმედებასა და ტყეების გაჩეხვას შეუძლია ნიადაგი ისე დააზიანოს, რომ მის ბუნებრივი 

წონასწორობა დაირღვეს. თუ ნაყოფიერი ნიადაგის შენარჩუნება გვინდა, უნდა დავიცვათ იგი, 

უნდა აღვადგინოთ იმ ქიმიური ნივთიერებების რაოდენობა, რომლებიც მიწის დამუშავებისას 

განადგურდა. 

იქ, სადაც მიწას არ ამუშავებენ, ბუნებაში უწყვეტი ციკლი გრძელდება. მინერალები თანდათან 

გაიწოვება ნიადაგში, მკვდარი მცენარეები და ცხოველები იხრწნება და ჰუმუსად იქცევა, ხოლო 

მინერალები და ჰუმუსი მცენარეებს საკვები ნივთიერებებით უზრუნველყოფს. შემდეგ ციკლი 

მეორდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ საკვები ნივთიერებები, რომელთაც მცენარეები ნიადაგიდან 

იღებს, ისევ აღდგება. როცა ნიადაგი მიწათმოქმედებისთვის გამოიყენება, აქ მოწეული მოსავალი 

მიწაზე კი არ ეცემა და იხრწნება, არამედ მიაქვთ და აბინავებენ. ამის გამო ნიადაგი თანდათან 

კარგავს საკვებ ნივთიერებებს და მისი ნაყოფიერებაც იკლებს. 
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ნიადაგში არსებული საკვები ნივთიერებების განახლების საუკეთესო საშუალებაა სასუქის 

გამოყენება. სასუქი შეიცავს ქიმიურ ნაერთებს, მათ შორის, ნიტრატებს, რომლებიც მცენარეს 

ზრდისთვის სჭირდება. ნაკელი ბუნებრივი სასუქია, მაგრამ ბევრი გლესი ხელოვნურ სასუქსაც 

იყენებს. ზოგჯერ, როცა ბევრი სასუქი გამოიყენება, ნივთიერებები ნიადაგიდან მდინარეებში 

ჩაედინება და გარემოს დაბინძურებას იწვევს. 

მცენარეები ნიადაგს ერთ ადგილას აკავებენ და ქარსა და წყალს არ ატანენ. მაგრამ როცა 

ადამიანები ხეებს ჩეხენ და მიწის დამუშავებას იწყებენ, ნიადაგს აღარაფერი აკავებს. ნიადაგის 

დაცვის რამდენიმე ხერხი არსებობს. ზოგან სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოყვანა ხეებს 

შორისაც შეიძლება, ასე რომ, ხეების მოჭრა საჭირო აღარ არის. თუ ძირითადი კულტურა 

ნიადაგის დაუცველ ადგილებს აჩენს, ამ ადგილებში შეიძლება მეორე კულტურის, ე. წ. დამცავი 

კულტურის დათესვა, რომელიც ნიადაგს ეროზიისგან დაიცავს (ეროზია არის ქარის, წყლის, 

ყინულისა და გრავიტაციის მიერ ქანების გამოფიტვის შედეგად გაჩენილი ნაშალი მასალის 

გადაადგილება. ნაშალი მასალა თანდათან ფერდობის დახრის მიმართულებით 

გადაადგილდება და მდინარეებში ხვდება, მდინარეებს კი მისი დიდი ნაწილი ზღვაში ჩააქვს). 

მთიან ადგილებში გლეხები მთის კალთებზე საფეხურებს ანუ ტერასებს აკეთებენ, რაც ნიადაგს 

ჩამორეცხვისაგან იცავს. 

ქანები, რომლებიც დედამიწის ზედაპირს შეადგენენ, განუწყვეტლივ იშლება, რაც 

გამოწვეულია ამინდისა და მცენარეებისა თუ ცხოველების ზემოქმედებით. ამ პროცესს გამოფიტვა 

ეწოდება. ქიმიურ გამოფიტვას ძირითადად წვიმა იწვევს. წყალი შეიწოვს ჰაერსა და ნიადაგში 

არსებულ გაზებს და წარმოქმნის სუსტ მჟავას. ეს მჟავა ზოგიერთი ტიპის ქანს შლის, ჩნდება 

ნაპრალები და ხვრელები, რომლებიც უფრო მეტ წყალს შეიწოვს და ფართოვდება. 

ჰავა დიდ გავლენას ახდენს ქანების გამოფიტვასა და ნიადაგის წყლის და სითბურ თვისებებზე, 

განსაზღვრავს მცენარეული საფარისა და ცხოველთა სამყაროს ხასიათს; 

გათბობის შედეგად თითქმის ყველა ნივთიერება ფართოვდება. როცა მზე ქანებს ათბობს, 

ისინი ფართოვდება, გაცივებისას კი ისევ იკუმშება. ქანის გარე ფენა უფრო ფართოვდება, 

ვინაიდან მზის სხივების პირდაპირ ზემოქმედებას განიცდის. საბოლოოდ ეს ფენა ქანს გამოეყოფა 

და იშლება. ამას დესკვამაცია ეწოდება. 

კიდევ ერთი სახის გამოფიტვა, რომელსაც ყინვითი გამოფიტვა ეწოდება, მაშინ ხდება, როცა 

წყალი ქანის ნაპრალში ხვდება, იყინება და ფართოვდება. 

მცენარეებისა და ცხოველების ზემოქმედებით გამოწვეულ გამოფიტვას ბიოლოგიური 

გამოფიტვა ეწოდება. მაგალითად, მღიერები, პაწაწინა ორგანიზმები, რომლებიც კლდეებზე 

იზრდებიან, ერთგვარ მჟავას გამოყოფენ, რომელიც კლდის ზედაპირს შლის. ქანების დაშლას 

ცხოველების მიერ სოროების თხრა და ფეხვების ზრდაც იწვევს. 

საქართველოს ნიადაგების გეოგრაფიული გავრცელების შესახებ პირველი ცნობები ეკუთვნის 

ქართველ მეცნიერს ვახუშტი ბაგრატიონს, ხოლო ამ დარგში გამოკვლევები დაიწყო XIX საუკუნის 

ბოლოს ჩაისა და მევენახეობისათვის ნიადაგების შერჩევასთან დაკავშირებით.  
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ტექსტზე მუშაობა 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და zტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. ამ სიტყვების გამოყენებით, შეადგინეთ წინადადებები: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

რა მნიშვნელობა აქვს ნიადაგს დედამიწაზე სიცოცხლის არსებობისათვის? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რისგან შედგება ნიადაგი? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რისგან მიიღება ჰუმუსი? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რასა აქვს ნიადაგისთვის უდიდესი მნიშვნელობა? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რისგან შედგება ნიადაგის ქვედა ფენა? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 რას ეწოდება დედაქანი? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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რამდენი სახეობის ნიადაგი არსებობს მექანიკური შემადგენლობის მიხედვით? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ) წინადადებები  

სასუქის არსებული ნივთიერებების ნიადაგში განახლების საუკეთესო საკვები საშუალებაა 

გამოყენება.   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ნიადაგების განიხილავს რეგიონული დარაიონების საკითხებს გეოგრაფია ნიადაგების 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

შორისაც შეიძლება კულტურების ზოგან სასოფლო-სამეურნეო მოყვანა ხეებს  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

კერამიკულ ნაკეთობებს ამზადებენ: 

ა.  ქვიშისგან; 

ბ.  წყლისგან; 

გ.  თიხისგან; 

დ. შუშისგან.  

 

მთის კალთებზე საფეხურებს ანუ ტერასებს აკეთებენ, რაც ნიადაგს ჩამორეცხვისაგან იცავს: 

ა.  ბალახები; 

ბ.  ქვები; 

გ.  ტერასები; 

დ. თიხა. 

გათბობის შედეგად თითქმის ყველა ნივთიერება: 

  ა.   ვიწროვდება; 

  ბ.  ფართოვდება;  

  გ.   გრძელდება; 

  დ.   მოკლდება. 

 

6. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

საკვები, ნივთიერებები, დაბინძურებას, ნაკელი, ხელოვნურ, სასუქი 

ნიადაგში არსებული ......................... ნივთიერებების განახლების საუკეთესო საშუალებაა 

სასუქის გამოყენება. .............................. შეიცავს ქიმიურ ნაერთებს, მათ შორის, ნიტრატებს, 

რომლებიც მცენარეს ზრდისთვის სჭირდება. ............................. ბუნებრივი სასუქია, მაგრამ ბევრი 
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გლესი .......................... სასუქსაც იყენებს. ზოგჯერ, როცა ბევრი სასუქი გამოიყენება, .................... 

ნიადაგიდან მდინარეებში ჩაედინება და გარემოს ............................. იწვევს.  

 

7. შეადგინეთ წინადადებები წარმოდგენილი სიტყვების გამოყენებით 

ნიადაგი 

……………………………………………………………………………………...... 

სასუქი 

……………………………………………………………………………………. 

ეროზია 

................................................................................................................................... 

ტერასები 

................................................................................................................................ 

 

8. დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი რამდენიმე წინადადებით. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________        

             

9. შეავსეთ ცხრილი: 

 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი         რა მინდა ვიცოდე 
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თემა 8 

საქართველოს მინერალური რესურსები  

 

 

          
საქართველოს მინერალური რესურსული ფონდი მოიცავს 950 საბადოსა და გამოვლინებას. 

რესურსული ფონდის 62.8% წარმოადგენს მსხვილ (ეროვნული და საერთაშორისო 

მნიშვნელობის) საბადოს, 30.9% _ ადგილობრივი მნიშვნელობის საბადოს, 6.,2% _ გამოვლინებას.                      

მანგანუმი – საქართველოში მსოფლიო მნიშვნელობის მანგანუმის მარაგები არსებობს, მათ 

შორის ჭიათურის საბადოს სიდიდისა და მადნის თვისებების მიხედვით, მეორე რეიტინგი აქვს 

მსოფლიოში.  

ბარიტი – საქართველოში ბარიტის 33 საბადოა. მათი მთლიანი მარაგები 8 მლნ ტონას 

აღემატება.  

კალციტი – საქართველოში კალციტის 4 საბადოა და ოთხივე 

იმერეთშია; 

 

ბენტონიტი – ბენტონიტი უნიკალური ნედლეულია, რომელსაც 

მრავალმხრივი გამოყენება აქვს. საქართველოში ბენტონიტის მარაგები 

130 მლნ ტონას აღემატება. 

ცეოლითი – ნედლეული თავმოყრილია ერთმანეთთან ახლოს 

მცხეთის რაიონში.  ცეოლითი წარმოდგენილია ყველაზე უფრო კარგი ტექნოლოგიური 

თვისებების მქონე მინერალით _ კლინოპტილოლიტით, რომლის შემცველობა სამთო მასაში 

სტაბილურად 60% შეადგენს, რის გამოც ნედლეული გამდიდრებას არ საჭიროებს. 

დიატომიტე – საქართველოში არსებობს ერთადერთი, მაგრამ დიდი მარაგებისა (7 623.6 მ3) 

და უნიკალური თვისებების მქონე ქისათიბის დიატომიტის საბადო, რომელიც სამცხე-ჯავახეთის 

ახალციხის რაიონშია.  
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პერლიტი – საქართველოში მხოლოდ ერთი ფარავანის _ 

პერლიტის საბადოა ცნობილი, მაგრამ მისი მარაგები ძალიან 

მნიშვნელოვანია (60 291 ათ. მ3). საბადო არის თბილისიდან სამხრეთ-

დასავლეთით 85 კმ-ში, წალკისა და ნინოწმინდის რაიონების საზღვარზე. 

მჟავაგამძლე ანდეზიტი – მჟავაგამძლე ნედლეული საქართველოში, 

ძირითადად, წარმოდგენილია მეოთხეული ასაკის ლავური ნაკადებით, 

რომლებიც გავრცელებულია მცხეთა-მთიანეთში, სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში. 4 

სამრეწველო მნიშვნელობის საბადოს მთლიანი მარაგები 22 მლნ ტონას აღემატება. 

მირაბილიტი (გლაუბერის მარილი) – საქართველოში გლაუბერის მარილის სამი საბადოა 

ცნობილი, მათ შორის თბილისში, გლდანის საბადოს მარაგები ფაქტობრივად ამოწურულია, 

ხოლო საგარეჯოს რაიონში ორი მლაშე ტბის მირაბილიტის მთლიანი მარაგები 1 მლნ ტონას 

აღემატება. მიუხედავად იმისა, რომ Na2SO4 შემცველობით ეს საბადოები მსოფლიო ხარისხის 

ნედლეულს შეიცავს.  

ფოსფორიტი – ფოსფატური სასუქი სოფლის მეურნეობაში. 

საქართველოში ორი ფოსფორიტის საბადოა, რომლებიც იმერეთსა და 

ლეჩხუმშია გავრცელებული. მთლიანი მარაგები 0.5 მლნ ტონას 

აღემატება. 

ლითოგრაფული ქვა – მიუხედავად თავისი სახელწოდებისა, 

თანამედროვე სამყაროში ლითოგრაფული ქვა გამოიყენება ხელოვნური 

ალმასების წარმოებაში კონტეინერების დასამზადებლად. 

საქართველოში ამ ნედლეულის მარაგები საკმარისია და ამ 

თვალსაზრისით კარგად შესწავლილია ალგეთის საბადოს ტექნოლოგიური თვისებები. 

მინერალური პიგმენტი – მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში მინერალური პიგმენტის 

მარაგები საკმარისია საღებავის დასამზადებლად, ხოლო მათი თვისებები აკმაყოფილებს 

მოთხოვნილებას, ქუთაისის ლიტოფონური ქარხანა მხოლოდ ბარიტის ბაზაზე წარმოებულ თეთრ 

საღებავს უშვებდა. დღეს წარმოება შეჩერებულია. 

ქალცედონი და სპონგოლიტი – საქართველოში ქალცედონისა და სპონგოლიტის მხოლოდ 

აჯამეთის საბადო არსებობს, რომელიც ქუთაისის მიმდებარედ მდებარეობს. 

კერამიკული რესურსები – საქართველოში არსებობს კერამიკული რესურსების საკმარისი 

მარაგები ფაიფურისა და ქაშანურის მრეწველობის განვითარებისთვის, მაგრამ ისინი 

მრეწველობაში არ გამოიყენება. 

ნახევრადძვირფასი და სანაკეთო ქვები – საქართველოში არსებობს აქატის 22, მთის ბროლის 

29, გიშრის 11, ონიქსისა  5 და ობსიდიანის 1 საბადო და გამოვლინება. 

მოსაპირკეთებელი და საშენი ქვების რესურსები – საქართველოში 231 საბადოა, რომელიც 

მიეკუთვნება სხვადასხვა ტიპს და გამოირჩევა დეკორატიული თვისებების მრავალფეროვნებით. 

მეტალურგიული, ინერტული და სამშენებლო რესურსები – საქართველოში ამ ეკონომიკური 

ტიპის 363 საბადოა, რომელიც მოიცავს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა ნედლეულს. 
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ტექსტზე მუშაობა 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და ტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ამ სიტყვების გამოყენებით, შეადგინეთ წინადადებები: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

სად მოიპოვება საქართველოში მანგანუმი? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

სად არის საქართველოში დიატომიტის საბადო? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

სად არის საქართველოში პერლიტის საბადო? 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

მირაბილიტის რამდენი საბადოა საქართველოში? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რისთვის გამოიყენება ლითოგრაფული ქვა? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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რისთვის გამოიყენება მინერალური პიგმენტი? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რამდენია ბარიტის მარაგები საქართველოში? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ) წინადადებები  

 

წარმოდგენილია ყველაზე ცეოლითი უფრო თვისებების მქონე მინერალით ტექნოლოგიური 

კარგი.   

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

მსოფლიო საქართველოში მანგანუმის მნიშვნელობის არსებობს მარაგები 

_______________________________________________________________________________________ 

ლიტოფონური მხოლოდ ქარხანა ბაზაზე წარმოებულ თეთრ ბარიტის საღებავს უშვებდა ქუთაისის   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

კალციტის საბადოები არის: 

   ა.  კახეთში; 

     ბ.  იმერეთში; 

     გ.  ხევსურეთში; 

     დ. რაჭაში.  

 

მანგანუმის საბადო არის: 

ა.  ტყვარჩელში; 

ბ.  ტყიბულში; 

გ.  ლაგოდეხში; 

დ. ჭიათურაში. 

საქართველოში არის პერლიტის: 

  ა.   1 საბადო; 

ბ.  4 საბადო;  

  გ.   3 საბადო; 

  დ.   7 საბადო. 

 

6. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

ნედლეულს, გლაუბერის, მლაშე, საბადოს, მარაგები, მირაბილიტის 
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საქართველოში ............................ მარილის სამი საბადოა ცნობილი, მათ შორის თბილისში, 

გლდანის .............................. მარაგები ფაქტობრივად ამოწურულია, ხოლო საგარეჯოს რაიონში 

ორი ..................... ტბის ............................ მთლიანი ....................... 1 მლნ ტონას აღემატება. 

მიუხედავად იმისა, რომ Na2SO4 შემცველობით ეს საბადოები მსოფლიო ხარისხის ............................ 

შეიცავს.  

 

7. შეადგინეთ წინადადებები წარმოდგენილი სიტყვების გამოყენებით 

საბადო 

……………………………………………………………………………………...... 

მარაგი 

……………………………………………………………………………………. 

სამრეწველო 

................................................................................................................................... 

გავრცელებული 

................................................................................................................................ 

 

8. დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი რამდენიმე წინადადებით. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

9. შეავსეთ ცხრილი: 

 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი       რა მინდა ვიცოდე 
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თემა 9 

სოფლის მეურნეობის გეოგრაფია  

 

 

სოფლის მეურნეობა ეკონომიკის პირველადი დარგებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი და 

ფართოდ გავრცელებულია. ის უძველესიცაა მეურნეობის დარგებიდან. პრაქტიკულად 

მსოფლიოში არ არსებობს არც ერთი სახელმწიფო, რომლის მოსახლეობაც არ არის ჩაბმული 

მეურნეობის ამ დარგში.  

სოფლის მეურნეობა, ისევე როგორც მატერიალური წარმოების სხვა დარგები (მაგ., 

მრეწველობა), შეიძლება წარმოვიდგინოთ ასეთი სისტემის სახით:  

დანახარჯი → პროცესი → გამოშვება. 

დანახარჯად უნდა ჩავთვალოთ ის ბუნებრივი (კლიმატი, წყალი, სითბო და სხვა) და 

ადამიანისეული/საზოგადოებრივი (მუშახელი, კაპიტალი, ტექნიკა და სხვა) კომპონენტები, 

რომლის გარეშეც წარმოუდგენელია სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის განხორციელება. 

პროცესი (ხვნა, თესვა, მორწყვა და ა.შ.) არის აუცილებელი საქმიანობა, რომელიც სისტემაში 

დანახარჯს საბოლოო პროდუქტად გადააქცევს. 

სასოფლო-სამეურნეო 

წარმოების შემადგენელი 

კომპონენტები დანახარჯი 

პროცესი პროდუქცია  

ბუნებრივი გარემოდან:  

რელიეფი  

ნიადაგები  

კლიმატი  

ტენი  

ადამიანისეული:  

მუშახელი  

მანქანური ტექნიკა და  

საწვავი  

სასუქი და ქიმიკატები  

ცხოველის საკვები  

მცენარის თესლი  

ცხოველის ჯიშები 

ხვნა  

თესვა  

მცენარეთა დარგვა  

შეწამლვა  

მკა  

თიბვა  

სასუქის შეტანა  

რწყვა  

მოსავლის აღება  

მოსავლის შენახვა/ 

დასაწყობება  

საქონლის 

კვება/ძოვება  

წველა 

მარცვლეული, მაგ., 

ხორბალი, სიმინდი  

ბოსტნეული, მაგ., 

პომიდორი, კომბოსტო  

ხილი, ყურძენი, ზეთოვანი 

მცენარეები, მაგ. ზეთისხილი, 

მზესუმზირა  

კვერცხი  

საქონელი, ღორი, ცხვარი 

მატყლი  

ფრინველი  

თივა, ნამჯა, ცხოველის 

საკვები 

სოფლის მეურნეობის საყოველთაო გავრცელება განაპირობებს მის მრავალფეროვნებას 

მსოფლიოს მასშტაბით. სხვადასხვა ხალხი სხვადასხვა ტერიტორიებზე განსხვავებული ტიპის 
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სოფლის მეურნეობას მისდევს. ამის მიხედვით შესაძლოა მსხვილი სასოფლო-სამეურნეო 

რეგიონების გამოყოფა. 

რით არის გამოწვეული სოფლის მეურნეობის მრავალფეროვნება და განსხვავებები 

მსოფლიო მასშტაბით? 

სოფლის მეურნეობაში ჩაბმული ადამიანები, გლეხები, ფერმერები, გადაწყვეტილებას იღებენ 

იმის თაობაზე, თუ რა მცენარეული კულტურები მოიყვანონ ან რომელი ცხოველები მოაშენონ 

თავიანთ მეურნეობაში. მათი გადაწყვეტილება დიდადაა დამოკიდებული ადგილობრივ ბუნებრივ 

პირობებზე (ნიადაგების ნაყოფიერება, ტემპერატურა, ტენიანობა და სხვა) და 

ადამიანურ/საზოგადოებრივ ფაქტორებზე. 

სოფლის მეურნეობის ხასიათზე გავლენას ახდენს შემდეგი უმნიშვნელოვანესი ბუნებრივი და 

საზოგადოებრივი ფაქტორები: 

ფიზიკური/ბუნებრივი ფაქტორები საზოგადოებრივი ფაქტორები 

ტემპერატურა: 

მცენარეთა უმეტესობა ზრდას წყვეტს 6ºC-

ზე ნაკლებ ტემპერატურაზე. დღეების ან 

თვეების რაოდენობა, როდესაც ტემპერატურა 

6ºC-ზე მეტია, განსაზღვრავს მცენარეების 

ზრდის პერიოდის ხანგრძლივობას. ზოგიერთ 

ქვეყანაში ზრდის პერიოდი მეტად ხანმოკლეა 

მცენარეების მოსაყვანად. ამავე დროს, 

სხვადასხვა მცენარეებს განსხვავებული 

ტემპერატურული ამპლიტუდა სჭირდებათ. 

მაგ., ხორბალი კარგად ხარობს ზომიერი 

სარტყლის ტემპერატურულ პირობებში, მაშინ 

როცა ბრინჯს ბევრად უფრო მაღალი 

ტემპერატურა სჭირდება, რაც ტროპიკული და 

სუბტროპიკული რეგიონებისთვისაა დამახა-

სიათებელი 

ტენიანობა: 

ყველა მცენარესა და ცხოველს 

ზრდისთვის სათანადო ტენი, წყალი სჭირდება, 

რომლის რაოდენობა განსხვავებულია 

ცალკეული სახეობებისათვის. მაგალითად, 

ქერი კარგად ხარობს სამხრეთ-აღმოსავლეთ 

ინგლისში, სადაც ნალექების რაოდენობა 600 

მმ-ს არ აღემატება წელიწადში. ინგლისის 

მთებში კი, სადაც ნალექიანობა 1000 მმ-ზე 

მეტია, ქერი კარგად ვერ ხარობს ჭარბი 

ტენიანობის გამო. 

მუშახელი: 

ზოგიერთ ქვეყანას (მაგ., ინდოეთს, 

ბანგლადეშს, ჩინეთს) ჭარბი მუშახელი ჰყავს. 

ამ ქვეყნებში ბრინჯის მოყვანაში უამრავი 

ხალხია ჩაბმული, თესვისა და მოსავლის 

აღების დროს. ბევრ მეჩხრად დასახლებულ 

მთიან რაიონში კი (მაგ. შოტლანდიაში, 

საქართველოში) მეცხვარეობას მისდევენ, რაც 

მცირერიცხოვანი მუშახელითაც შეიძლება 

განხორციელდეს. 

ფინანსები: 

ფერმერის მიერ მიღებული მოგება 

გავლენას ახდენს იმ ინვესტიციებზე, რაც უნდა 

დაიხარჯოს მანქანების, სასუქის, თესლის 

შესყიდვასა და გამოყენებაზე, ასევე 

დაქირავებული მუშახელის ხელფასებზე. 

ბაზარი: 

თუ ფერმერს მოგების მიღება სურს, მას 

სჭირდება ბაზარი საქონლის გასაყიდად. დიდ 

ბაზრებთან (ხალხმრავალ ქალაქებთან) 

ახლომდებარე მეურნეობები ხშირად საბაზრო 

მებაღეობაზე, ბოსტნეულის მოყვანაზე, 

მერძევეობაზე და სხვა მალფუჭებადი 

პროდუქტის წარმოებაზეა სპეციალიზებული. 

განვითარებულ ქვეყნებში, თანამედროვე 

ეტაპზე, ბევრ მეურნეობას პირდაპირი 

ხელშეკრულება აქვს დადებული დიდ 
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მზის სინათლე: 

მზის ნათების ხანგრძლივობას დიდი 

მნიშვნელობა აქვს მცენარეთა ზრდის და 

დამწიფების პერიოდში. ყურძენს 

დამწიფებისათვის მზის ნათების 

ხანგრძლივი პერიოდი სჭირდება, რაც 

უზრუნველყოფილია ხმელთაშუაზღვისპირა 

ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოშიც. 

ნიადაგები: 

მარცვლეული კულტურების მოყვანა 

მიზანშეწონილია სქელ, ნაყოფიერ 

ნიადაგებზე. უფრო მწირი, წყლით 

გაჟღენთილი ნიადაგები კი ძირითადად 

საქონლის საძოვრებად გამოიყენება. 

რელიეფი: 

მთიანი ტერიტორიები, რომლებიც 

დაბლობებთან შედარებით უფრო ცივი 

კლიმატით და ციცაბო ფერდობებით 

ხასიათდებიან, სადაც რთულია მექანიზაციის 

გამოყენება, ძირითადად ცხოველთა 

საძოვარად გამოიყენება, რბილი რელიეფისა 

და კლიმატის მქონე დაბლობები კი 

მიწათმოქმედების მთავარი კერებია. 

სუპერმარკეტებთან თავისი პროდუქტის 

შესყიდვაზე. 

პოლიტიკა: 

ბევრი ქვეყანა აქტიურ პოლიტიკას 

ატარებს სასოფლო-სამეურნეო სფეროში 

თავისი ფერმერების დასახმარებლად. 

თითქმის ყველა განვითარებულ ქვეყანას აქვს 

სუბსიდიების, ე.ი. ფინანსური დახმარების, 

რთული სისტემა, რათა ხელი შეუწყოს თავისი 

ფერმერების სპეციალიზაციას საჭირო 

პროდუქტის წარმოებაში. ზოგიერთ 

განვითარებად ქვეყანაშიც სახელმწიფო 

ფერმერებს სთავაზობს შეღავათიან სესხს 

(კრედიტს) ან ფულად დახმარებას (გრანტს), 

მანქანების, სასუქების, თესლის შესაძენად. 

ტრადიციები: 

ბევრი გლეხი თუ ფერმერი აგრძელებს 

წინაპრების მიერ დანერგილ სასოფლო- 

სამეურნეო წარმოებას. წარმოების ტიპის 

შეცვლა ხშირად საკმაოდ ძვირია (მაგ. 

მევენახეობის ნაცვლად მერძევეობაზე 

გადასვლა) და არაეფექტური. ტრადიციებს 

დიდი მნიშვნელობა აქვს სასოფლო 

თემებისათვის. 

 

ზემოხსენებული ფაქტორების გავლენით მსოფლიოში სოფლის მეურნეობის ბევრი 

განსხვავებული ტიპი წარმოიშვა. 

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და ტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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2. ამ სიტყვების გამოყენებით, შეადგინეთ წინადადებები: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

რა არის დანახარჯი? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რას ეწოდება პროცესი? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რას განაპირობებს სოფლის მეურნეობის საყოველთაო გავრცელება? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რაზეა დამოკიდებული ფერმერების გადაწყვეტილება? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

როდის წყვეტს ზრდას მცენარეთა უმეტესობა? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 რისთვისა აქვს მზის ნათების დიდი მნიშვნელობა? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

როგორ ტემპერატურულ პირობებში ხარობს კარგად ხორბალი? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ) წინადადებები  

ფერმერების პოლიტიკას ბევრი თავისი სფეროში ქვეყანა აქტიურ ატარებს სასოფლო-

სამეურნეო დასახმარებლად   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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მეურნეობას დადებული ქვეყნებში ბევრ პირდაპირი განვითარებულ დიდ ხელშეკრულება 

აქვს სუპერმარკეტებთან 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ხანმოკლეა მცენარეების ქვეყანაში ზრდის პერიოდი ზოგიერთ მეტად მოსაყვანად 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

საძოვრად, დაბლობებთან, ციცაბო, მექანიზაციის, დაბლობები, კლიმატის 

მთიანი ტერიტორიები, რომლებიც ....................... შედარებით უფრო ცივი კლიმატით და 

.................... ფერდობებით ხასიათდებიან, სადაც რთულია ......................... გამოყენება, ძირითადად 

ცხოველთა .......................... გამოიყენება, რბილი რელიეფისა და ........................ მქონე .................. კი 

მიწათმოქმედების მთავარი კერებია.  

 

6. შეადგინეთ წინადადებები წარმოდგენილი სიტყვების გამოყენებით 

მუშახელი 

……………………………………………………………………………………...... 

ხორბალი 

……………………………………………………………………………………. 

ფერმერი 

................................................................................................................................... 

კლიმატი 

................................................................................................................................ 

 

 

 

7. დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი რამდენიმე წინადადებით. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

8. დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.   სოფლის      ხარობს  
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           ბ.   მეცხვარეობას     დახმარება                           

          გ.   მცენარეული     სარტყელი 

          დ.  კარგად      მეურნეობა       

           ე.   ზომიერი      მისდევს   

           ვ.   ფინანსური     კულტურა                           

             

9. შეავსეთ ცხრილი: 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი რა მინდა ვიცოდე 
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თემა 10 

მიწისძვრა 

 

 

 

როცა მიწა ირყევა, ამას მიწისძვრა ჰქვია. მიწისძვრას შეუძლია დედამიწის ქერქი დაბზაროს, 

შენობები დაანგრიოს, წყალდიდობა და ხანძრები გამოიწვიოს.  

 
მიწისძვრა ბუნების ერთ-ერთი ყველაზე მრისხანე მოვლენაა. მიწისძვრა მსხვერპლის 

რაოდენობითა და დამანგრეველი მოქმედებით აღემატება ყველა სხვა ბუნებრივ კატასტროფას. 

დღესაც კი ადამიანი უძლურია ამ სტიქიის წინაშე. დღესაც მიწისძვრა იწვევს დიდ მსხვერპლს, 

ნგრევას, ზარალს. მაგრამ ამ მოვლენას სულ სხვა თვალით შეიძლება შევხედოთ. მიწისძვრა 

მეტად საინტერესო მოვლენაა. ის ბუნებრივი, ტექტონიკური პროცესის ერთ-ერთი შემადგენელი 

ნაწილია და ამ მოვლენის ძირეული მიზეზი დედამიწის წიაღში მიმდინარე პროცესებია.  

საზოგადოდ, მიწისძვრათა გამომწვევი მიზეზი შეიძლება სხვადასხვა იყოს: ვულკანის 

მოქმედება, კარსტული ჩაქცევები, აფეთქებები და სხვა, მაგრამ ასეთი მიწისძვრები ჩვეულებრივ 

საკმაოდ სუსტია (თუ არ ჩავთვლით ბირთვული აფეთქებებით გამოწვეულ მიწისძვრებს). ამიტომ, 

როცა მიწისძვრებზე საუბრობენ, ჩვეულებრივ გულისხმობენ ე.წ. ტექტონიკურ მიწისძვრებს, 

რომელთა გამომწვევი მიზეზები დედამიწის ლითოსფეროსა და ზედა მანტიაში მიმდინარე 

პროცესებია. ეს პროცესები იწვევს დედამიწის ქერქის მთლიანობის უეცარ რღვევას, რასაც თან 
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ახლავს დრეკადი ტალღების გამოსხივება. სწორედ ეს დრეკადი ტალღებია დედამიწის 

ზედაპირის რხევის მიზეზი და ამ რხევას ჩვენ მიწისძვრას ვუწოდებთ.  

ფილაქანთა თეორიამ ანუ გლობალური ტექტონიკის თეორიამ მთლიანობაში ამომწურავად 

ახსნა მიწისძვრის გამომწვევი მიზეზები. ფილაქანთა თეორიის მიხედვით ლითოსფერო შედგება 

რამდენიმე დიდი ფილაქნისაგან და ეს ლითოსფერული ფილაქნები მოძრაობენ ერთმანეთის 

მიმართ. ჩვეულებრივ გამოყოფენ 6 დიდ, კონტინენტური ზომის, ფილაქანს: აფრიკის, ამერიკის, 

ანტარქტიკის, ავსტრალია-ინდოეთის, ევრაზიის და წყნარი ოკეანის და 14 შედარებით მცირე 

სუბკონტინენტური ზომის ფილაქანს: ფილიპინების, კარიბის, არაბეთის და ა. შ.  

დიდი ფილაქნების საზღვრებზე მრავალი პატარა მიკროფილაქანი იქმნება. ფილაქნების 

ურთიერთმოძრაობა იწვევს ფილაქანთა შორის მოთავსებული შედარებით ვიწრო სასაზღვრო 

ზოლის დეფორმაციას. დეფორმაციის გამო ხდება დაძაბულობის დაგროვება, ეს დაძაბულობა 

შეიძლება განიმუხტოს უეცრად (სეისმურად) ან ნელა (ასეისმურად). იმის გამო. რომ დეფორმაცია 

ძირითადად ფილაქნების საზღვრებზე ხდება, მიწისძვრების უმეტესობაც ამ საზღვრებთანაა 

კონცენტრირებული. 

მიწისძვრების უმრავლესობა სუსტია, ხშირად შეუმჩნეველია ადამიანებისათვის და არანაირ 

ზიანს არ იწვევს. ზოგ მათგანს მოსდევს დიდი ნგრევა, რასაც ხანდახან თან ახლავს მსხვერპლი. 

მიწისძვრის სიძლიერე რიხტერის სკალით იზომება. მიწისძვრა ძირითადად, ტექტონიკური 

პროცესებით არის გამოწვეული. მიწისძვრის კერა დედამიწის წიაღის იმ უბანს წარმოადგენს, 

სადაც ქანებში დიდი ხნის განმავლობაში დაგროვილი ენერგიის განტვირთვა ხდება.  

 
                                                   დედამიწის ფილების მოძრაობა 

 

მიწისძვრის სიძლიერე მაგნიტუდით (ტალღების საერთო ენერგიით) და ბალებით ფასდება. 

ბალის სიდიდე კერის სიღრმესა და მაგნიტუდაზეა დამოკიდებული. დედამიწაზე ორი ძირითადი 

სეისმური სარტყელია ცნობილი: ალპურ-ჰიმალაური და წყნაროკეანური. საქართველოს 

ტერიტორია, როგორც კავკასიის სეისმური რეგიონის განუყოფელი ნაწილი, ალპურ-ჰიმალაურ 

სეისმოაქტიურ სარტყელს მიეკუთვნება. ჩვენი ქვეყნის ტერიტორია მოსალოდნელი მიწისძვრების 

სიძლიერით და თამდევი უარყოფითი შედეგებით ერთ-ერთი ურთულესი რეგიონია და 7-9-

ბალიანი მიწისძვრების რისკის ზონაშია მოქცეული. მიწისძვრას ხშირად თან სდევს მის მიერ 
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პროვოცირებული სხვა სტიქიური მოვლენები: ცუნამი, მეწყერი, ზვავები, ღვარცოფი, ხანძარი და 

სხვა. 

 
                   გლობალური მიწისძვრების ეპიცენტრები 1963-1998 წლების მონაცემებით 

 

1988 წლის 7 დეკემბერს სომხეთის ჩრდილო-დასავლეთში, სპიტაკში, 10-ბალიანი მიწისძვრა 

მოხდა. მიწისძვრის შედეგად მთლიანად დაინგრა ქალაქი სპიტაკი, 58 სოფელი, ნაწილობრივ 

ქალაქები - ლენინაკანი, სტეპანაკანი, კიროვაკანი და 300-ზე მეტი დასახლებული პუნქტი. 

დაიღუპა, დაახლოებით 25 ათასი კაცი, ხოლო 514 ათასი ადამიანი უსახლკაროდ დარჩა. 

მიწისძვრამ სომხეთის ტერიტორიის თითქმის 40% მოიცვა. მოსალოდნელი ავარიის რისკის გამო 

შეჩერდა სომხეთის ატომური ელექტროსადგურის მუშაობა. 

1991 წლის 29 აპრილს საქართველოში მომხდარი მიწისძვრის ეპიცენტრი საჩხერესთან 

ახლოს მდებარეობდა. მიწისძვრის სიმძლავრე 9 ბალი იყო. სოფელი ხახიეთი (მიწისძვრის 

ეპიცენტრი) მთლიანად განადგურდა. აქ მძლავრი ქვათაცვენა აღინიშნა, რამაც ზოგან მდინარეები 

გადაკეტა და ხელოვნური ტბები წარმოშვა. მიწისძვრის შედეგად დაინგრა საცხოვრებელი 

სახლები საჩხერის, ონისა და ამბროლაურის რაიონებში, დაზარალდა ზემო იმერეთისა და რაჭის 

სოფლები. მსხვერპლის რაოდენობა დიდი არ იყო, რადგან მიწისძვრის ეპიცენტრი 

დასახლებული პუნქტებით მოშორებით მდებარეობდა. ამასთან, მიწისძვრის დროს ადამიანთა 

უმრავლესობა სამუშაოდ იყო წასული და სახლებში არ იმყოფებოდნენ. 

მიყენებული მატერიალური ზარალისა და ადამინთა მსხვერპლის რაოდენობის მიხედვით 

მიწისძვრა ყველაზე მასშტაბური დამანგრეველი სტიქიაა. მიწისძვრებისაგან მსოფლიოში 

ყოველწლიურად დაახლოებით 10 ათასი ადამიანი იღუპება. დედამიწაზე წელიწადში საშუალოდ 

ერთი კატასტროფული და 100 დამანგრეველი მიწისძვრა ხდება. 

საქართველოში მიწისძვრების მაღალი აქტიურობით ჯავახეთის ვულკანური მთიანეთი და 

კავკასიონი გამოირჩევა. 
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ტექსტზე მუშაობა 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და ტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ამ სიტყვების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

რას ეწოდება მიწისძვრა? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

        რა შეიძლება იყოს მიწისძვრათა გამომწვევი მიზეზი? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

         

        რისგან შედგება ლითოსფერო? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რით იზომება მიწისძვრის სიძლიერე? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რაზეა დამოკიდებული ბალის სიდიდე? 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 რამდენი ძირითადი სეისმური სარტყელია ცნობილი დედამიწაზე? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რა მოხდა 1988 წლის 7 დეკემბერს? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ) წინადადებები  

დიდი რამდენიმე შედგება თეორიის მიხედვით ფილაქანთა ლითოსფერო ფილაქნისაგან   

_______________________________________________________________________________________ 

იღუპება ათი დაახლოებით ადამიანი მსოფლიოში ყოველწლიურად მიწისძვრებისაგან ათასი  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

თეორიამ მიწისძვრის გამომწვევი ამომწურავად გლობალური ტექტონიკის მთლიანობაში 

ახსნა მიზეზები  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

მსხვერპლის, მიწისძვრა, დაახლოებით. წელიწადში, დამანგრეველი, მსოფლიოში 

მიყენებული მატერიალური ზარალისა და ადამინთა ........................... რაოდენობის მიხედვით 

............................... ყველაზე მასშტაბური დამანგრეველი სტიქიაა. მიწისძვრებისაგან .......................... 

ყოველწლიურად ........................ ათი ათასი ადამიანი იღუპება. დედამიწაზე ............................. 

საშუალოდ ერთი კატასტროფული და ასი .................................. მიწისძვრა ხდება.  

 

6. შეადგინეთ წინადადებები წარმოდგენილი სიტყვების გამოყენებით 

მიწისძვრა 

……………………………………………………………………………………...... 

სტიქია 

……………………………………………………………………………………. 

მსხვერპლი 

................................................................................................................................... 

სეისმური 

................................................................................................................................ 

 

7. დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი რამდენიმე წინადადებით. 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

8. დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.   სეისმური      ეპიცენტრი  

           ბ.   საცხოვრებელი     ზონა                           

          გ.   დამანგრეველი     სარტყელი 

          დ.  ტექტონიკური    სახლი       

           ე.   მიწისძვრის     რეგიონი   

           ვ.   რისკის      მიწისძვრა                           

             

9. შეავსეთ ცხრილი: 

 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი         რა მინდა ვიცოდე 
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თემა 11 

ვულკანი 

 

 

 

ვულკანი (ლათ. Volcanus, Vulkan, ვულკანუს) გეოლოგიური წარმონაქმნია, რომელიც 

შექმნილია დედამიწის ზედაპირზე დედამიწის ქერქიდან ამოფრქვეული ლავის გადაადგილების 

და გაცივების შედეგად. განასხვავებენ მოქმედ და ჩამქრალ ვულკანებს.  

ვულკანუსი რომაული მითოლოგიით ცეცხლისა და სამჭედლო საქმის მფარველ ღმერთს 

ეწოდებოდა. 

ბუნებრივი კატასტროფებიდან ვულკანური მოვლენები ყველაზე საშინელი შედეგებით 

გამოირჩევა. ვულკანური რელიეფი კარგად გამოხატული რამდენიმე ნაწილისგან შედგება. 

მათგან თვალსაჩინო ვულკანური კონუსი და კრატერია (ზედა ნაწილზე არსებული წრიული 

ჩაღრმავება), რომლის შიგნით ვულკანის კერა და ყელი მდებარეობს. მისი დიამეტრი რამდენიმე 

კილომეტრსაც კი შეიძლება აღწევდეს. ვულკანის ყელი, ჩვეულებრივ, ვერტიკალური 

მიმართულებისაა, თუმცა ძალზე საშიშია, როდესაც იგი მიმართულებას იცვლის და ვულკანი 

საკუთარი კონუსის ფერდობიდან გამოაფრქვევს ლავას. 

 
                  ვულკანის ამოფრქვევა 

 

აფეთქების სიძლიერის მიხედვით ვულკანი სამი სახისაა: შედარებით მშვიდი, ძლიერი და 

ძალიან ძლიერი. 

ვულკანიდან ნივთიერება სამ მდგომარეობაში ამოიფრქვევა: თხევადია - ლავა, მყარია - 

ვულკანური ფერფლი, მტვერი, ტალახი და ქვები, გაზობრივი - წყლის ორთქლი, ნახშირორჟანგი 

და სხვა. გავარვარებული ლავა სწრაფად მოძრაობს ვულკანის მთის ფერდობზე, ანადგურებს 

ყოველივე ცოცხალს, ფარავს და ასწორებს ხმელეთის ზედაპირს. ვულკანის ამოფრქვევისას 
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ფერფლთან და მტვრის უწვრილეს ნაწილაკებთან ერთად ხშირად დიდი მოცულობისა და 

რაოდენობის მყარი მასალაც გამოიტყორცნება, რაც ლავაზე არანაკლებ საშიშია. 

დედამიწაზე ასეულობით (1300-ზე მეტი) მოქმედი ვულკანია, რომელთა უმეტესობა 

მსოფლიო ოკეანის წყალქვეშაა. ხმელეთზე ვულკანების რაოდენობით გამოირჩევა ინდონეზიის 

კუნძულები. აქ 200 ვულკანია, რომელთა 2/3 მოქმედებს კაცობრიობის მთელი ისტორიის 

განმავლობაში. ინდონეზიაში, ზონდის კუნძულებს სუმატრასა და იავას შორის, მდებარეობს 

ვულკანური წარმოშობის კუნძული კრაკატუ. 1883 წელს კრაკატაუ ამოიფრქვა. ვულკანის ხმა 

ავსტრალიაშიც კი ისმოდა, რომელიც კრაკატუდან 5 000 კმ-ით არის დაშორებული. დღეს მის 

ადგილზე ახალი ვულკანია, რომელსაც კრაკატუს შვილს ეძახიან. 

დედამიწაზე ვულკანების რამდენიმე სარტყელია, რომლებიც ძირითადად ემთხვევა 

მიწისძვრების გავრცელების არეალს. ვულკანის ამოფრქვევის პროგნოზირება ძალიან ძნელია. 

ამოფრქვევას ხშირად ასწრებს მიწისძვრა, თუმცა ცნობილია შემთხვევები, როდესაც ვულკანის 

მოქმედება უეცრად დაწყებულა. 

ვულკანების მოქმედება მარტო კატასტროფული ხასიათისა არ არის. მათი მოქმედების 

შედეგია დედამიწაზე არსებული ლითონური, აგრეთვე ძვირფასი და ნახევრადძვირფასი ქვების 

საბადოები. ვულკანური ფერფლი დიდი რაოდენობით შეიცავს მინერალურ ნივთიერებებს. ამის 

გამო, ვულკანის მიმდებარე ტერიტორიის ნიადაგები დიდი ნაყოფიერებით გამოირჩევა. 

არსებობს სხვადასხვა ტიპის ვულკანები ფორმის მიხედვით. ესენია: ცენტრალური 

(ამოფრქვევა ხდება ცენტრალური კრატერიდან, რომელიც ამაღლებული ადგილის ყველაზე 

მაღალ წერტილს წარმოადგენს), ნაპრალოვანი (ამ ვულკანთა ფერდობები მასობრივად 

დასერილია ნაპრალებით, რომლიდანაც იფრქვევა ორთქლი, ლავა და ფერფლი).  

 
როგორია ვულკანის ამოფრქვევის დროს ქცევის ძირითადი წესები? 

1. თუ ვულკანის უშუალო სიახლოვეს ცხოვრობთ, მუდმივად უნდა მიადევნოთ თვალი 

შეტყობინებებს მისი მდგომარეობის შესახებ, ყოველთვის მზად გქონდეთ ზურგჩანთა ყველაზე 

საჭირო ნივთებით და დოკუმენტებით.  
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2. ამოფრქვევის ან შესაძლო გართულებების შესახებ შეტყობინების შემთხვევაში 

(როგორებიცაა: წყალდიდობა, მეწყერი და სხვა) აიღეთ ყველაზე საჭირო ნივთები და ეძებეთ 

საიმედო თავშესაფარი, რომელიც ვულკანიდან მოშორებით უნდა იყოს, თანაც იმ მანძილზე, რომ 

იქამდე ვერ მიაღწიოს ამოფრქვეული ვულკანის ფერფლმა და ლავამ.   

3. თუ ვერ მოასწარით მომზადება და ამოფრქვევას ვერ გაექეცით, აუცილებელია დაიცვათ 

თქვენი სხეული და თავი ფერფლისა და ქვებისგან, რომლებიც ზემოდან ცვივა ვულკანური 

ამოფრქვევის გამო. თავს დაიცავს თითქმის ყველაფერი, დაწყებული ხის კონსტრუქციიდან 

მუყაოთი დამთავრებული, სუნთქვაზე უნდა იზრუნოთ საკუთარი ხელით გაკეთებული მარლით ან 

რესპირატორით, რომელიც მუდმივად უნდა გქონდეთ მომარაგებული.  

4. ვულკანის ამოფრქვევას ხშირად თან სდევს მეწყერი, ღვარცოფი, დატბორვა. ამიტომაც 

მოერიდეთ მდინარის ჭალებს, განსაკუთრებით ვულკანის სიახლოვეს, ეცადეთ გახვიდეთ რაც 

შეიძლება შორს და მაღლა, რათა წყლის ან მეწყრის მსხვერპლი არ შეიქნეთ. 

5. ვულკანის ამოფრქვევის დროს საშიშ ზონას ტრანსპორტით თუ ტოვებთ, მაშინ აირჩიეთ ის 

მარშრუტი, რომელიც ჰაერის მიმართულების საწინააღმდეგო იქნება. ეს დაგეხმარებათ თავი 

აარიდოთ არასასიამოვნო ფერფლთან შეხვედრას. 

6. საშუალოდ ლავის მოძრაობის სიჩქარე უახლოვდება 40 კმ/სთ-ს. ამ გავარვარებული 

ნივთიერებისგან გაქცევა სრულიად რეალურად არის შესაძლებელი. ასევე ვულკანური 

ფერფლისგან გაქცევის შემთხვევაში, აქაც, ანუ ლავისგან გაქცევის დროს აირჩიეთ ლავის 

მიმართულების საწინააღმდეგო მარშრუტი, ლავის ჩამოდინების პერპენდიკულარული.  

7. ჩაიცვით რაც შეიძლება თბილი ტანსაცმელი. ეს შესაძლებლობა მოგცემთ დაიცვათ თქვენი 

ორგანიზმის მჟავისგან, რომელიც უზარმაზარი რაოდენობით ჩამოყალიბდება გარემოსთან 

ნახშირორჟანგის რეაქციის გამო.  

8. ამოფრქვევის შემდეგ არ იჩქაროთ სახლში დაბრუნება. სახლში დაბრუნების სიგნალი უნდა 

გახდეს საგანგებო შემთხვევათა სამსახურების ნებართვა, რომ დაბრუნება უსაფრთხოა. თუ არის 

შესაძლებლობა, რამდენიმე დღე უნდა დაჰყოთ იმ ზონის მიღმა, რომელიც ვულკანის 

ამოფრქვევის გამო დაზარალდა.  

9. სახლში დაბრუნების შემდეგ, შეეცადეთ რაც შეიძლება დიდხანს (2-3 კვირა) არ გააღოთ 

ფანჯრები, სანამ ფერფლი სრულიად არ განიავდება გარეთ. 

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და ტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ამ სიტყვების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

 

რამდენი სახისაა ვულკანი აფეთქების სიძლიერის მიხედვით? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რა და რა მდგომარეობაში ამოიფრქვევა ვულკანიდან ნივთიერება? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რამდენი მოქმედი ვულკანია დედამიწაზე? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

მხოლოდ კატასტროფული ხასიათისაა ვულკანების მოქმედება? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რა ტიპის ვულკანები არსებობს ფორმის მიხედვით? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 რა სდევს ხშირად თან ვულკანის ამოფრქვევას? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რამდენია საშუალოდ ლავის მოძრაობის სიჩქარე? 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ) წინადადებები  

საშინელი მოვლენები გამოირჩევა  ვულკანური ბუნებრივი ყველაზე შედეგებით 

კატასტროფებიდან  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

შესაძლებელი რეალურად ნივთიერებისგან ამ გავარვარებული გაქცევა სრულიად არის  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ნებართვა უნდა დაბრუნების შემთხვევათა სიგნალი საგანგებო სახლში გახდეს სამსახურების 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. დაასრულეთ წინადადებები შემდეგი სიტყვების გამოყენებით: 

ნივთები, ეწოდებოდა, არეალს, საბადოები 

ვულკანუსი რომაული მითოლოგიით ცეცხლისა და სამჭედლო საქმის მფარველ 

ღმერთს................................  

ამოფრქვევის ან შესაძლო გართულებების შესახებ შეტყობინების შემთხვევაში 

(როგორებიცაა: წყალდიდობა, მეწყერი და სხვა) აიღეთ ყველაზე საჭირო ................................. 

დედამიწაზე ვულკანების რამდენიმე სარტყელია, რომლებიც ძირითადად ემთხვევა 

მიწისძვრების გავრცელების ......................... 

მათი მოქმედების შედეგია დედამიწაზე არსებული ლითონური, აგრეთვე ძვირფასი და 

ნახევრადძვირფასი ქვების ......................... 

 

6. შეადგინეთ წინადადებები წარმოდგენილი სიტყვების გამოყენებით 

ვულკანი 

……………………………………………………………………………………...... 

კრატერი 

……………………………………………………………………………………. 

ლავა 

................................................................................................................................... 

გეოლოგიური 

................................................................................................................................ 
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7. დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

8. დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.   ჩამქრალი     ამოფრქვევა  

           ბ.   ხმელეთის      წარმონაქმნი                           

          გ.   მინერალური     წესები 

          დ.  გეოლოგიური    ზედაპირი       

           ე.   ქცევის      ვულკანი   

           ვ.   ვულკანის      ნივთიერება                           

          

9. შეავსეთ ცხრილი: 

 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი          რა მინდა ვიცოდე 
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თემა 12 

ვულკანური კუნძულები  

 

 

 

  

  
კუნძული ფერნანდუ-დი-ნორონია 

 

კუნძული არის ხმელეთის მონაკვეთი, რომელიც ყოველი მხრიდან გარემოცულია ოკეანის, 

ზღვის, ტბის ან მდინარის წყლით. კონტინენტთან შედარებით მცირე ზომისაა. გვხვდება როგორც 

ცალკეული კუნძულები, ისე კუნძულთა ჯგუფები - არქიპელაგები. 

ოკეანეებსა და ზღვებში განარჩევენ კონტინენტურ, გარდამავალი ზონისა და ოკეანურ 

კუნძულებს. 

კონტინენტური კუნძულებია მაგ., გრენლანდია, კალიმანტანი, მადაგასკარი, რომლებიც 

კონტინენტის წყალქვეშა კიდის ფარგლებში ოკეანის ზედაპირზე ამოდიან და მკვიდრი ქანებით 

არიან ნაგები. ზოგი პატარა კუნძული ზვირთცემის აკუმულაციური მოქმედების შედეგადაც 

წარმოიქმნება. 

გარდამავალი ზონის კუნძულები ძირითადად ვულკანური წარმოშობისაა, ზოგან მარჯნის 

კუნძულებია. 

ოკეანური კუნძულები გავრცელებულია ოკეანის ფსკერის ფარგლებში და შუაოკეანურ 

ქედებზე. მდინარესა და ტბაში განასხვავებენ ნარიყითა და ეროზიის შედეგად წარმოქმნილ 

კუნძულებს. 

როცა ზღვის ფსკერზე მდებარე ვულკანი ბევრჯერ ამოიფრქვევა, ის ისე იზრდება, რომ ზღვის 

ზედაპირს აღწევს და კუნძულს წარმოქმნის. შემდგომი ამოფრქვევების შედეგად დალექილი 

ფერფლისა და ლავის ფენები ვულკანის გარშემო იზრდება და კუნძულიც სულ უფრო დიდი 

ხდება. 
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1963 წელს მეთევზეებმა ისლანდიის ნაპირებთან ზღვიდან ამომავალი კვამლი დაინახეს და 

იფიქრეს, ალბათ რომელიმე გემს ცეცხლი გაუჩნდაო. სინამდვილეში ეს კვამლი კი არა, წყლის 

ზედაპირთან ახლოს მდებარე წყალქვეშა ვულკანიდან ამოფრქვეული ფერფლი და ორთქლი 

იყო. 

მომდევნო ოთხი წლის განმავლობაში ვულკანი არაერთხელ ამოიფრქვა. წყლიდან 

ამოსვლის შემდეგ ამოფრქვევები უფრო ძლიერი და ხმაურიანი გახდა, ვინაიდან წყლის წნევა 

შემცირდა. ლავა და ფერფლი ერთმანეთს ემატებოდა და, საბოლოოდ, წარმოიქმნა ვულკანური 

კუნძული. მას სურტსი უწოდეს სკანდინავიელთა ზღაპრის ცეცხლოვანი გმირის პატივსაცემად. 

ზოგ ვულკანურ კუნძულს შავი ქვიშით დაფარული ნაპირები აქვს. ეს კუნძულები 

წარმოქმნილია ბაზალტური ლავისგან, რომელიც შავი ფერისაა. როცა ლავა ფერდობზე 

მოედინება და ზღვაში ხვდება, ის მაშინვე ცივდება. ტემპერატურის ცვლილება ლავის პაწაწინა 

ნაწილაკებად მსხვრევას იწვევს და ჩნდება ქვიშა. 

პანალუას შავი ქვიშის პლაჟი – ჰავაის ერთ-ერთ კუნძულზე მდებარე პლაჟია. გარდა იმისა, 

რომ გამოირჩევა მართლაც საოცარი ფერის ქვიშით, ამასთანავე, სანაპიროს ახლოს არის 

მინერალური წყლები. სწორედ ამ მიზეზით, ადგილობრივ ენაზე, კუნძულის სახელწოდება ნიშნავს 

– „მყვინთავ წყალს“. 

ეს პლაჟი შავი ბაზალტის ქვიშით არის ცნობილი: ის უძველესი ვულკანური ლავის 

პროდუქტია, რომელიც ზღვამ გააგრილა. პლაჟს ხშირად სტუმრობენ მწვანე და ზღვის ბისა კუები. 

ბისები გადაშენების ზღვარზე არიან, ვინაიდან მათი კვერცხები მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში 

დელიკატესად მიიჩნევა და დიდი მოთხოვნაა მათზე; პანალუას შავი ქვიშის პლაჟზე მას შეუძლია 

შავ ქვიშაზე მშვიდად ინავარდოს… 

ადგილობრივი აბორიგენების გადმოცემით  ქვიშა ვულკანების დიადი ქალღმერთის ნაწილია 

და ის, ვინც წაიღებს ქვიშას სამახსოვროდ, თავს დაატყდება დიადი ქალღმერთის რისხვა… 

 მუდმივი ვულკანური აქტიურობის გამო ჰავაის კუნძულებზე თქვენ შეგხვდებათ თეთრი, მწვანე 

და შავი ქვიშა. 

 პანალუას შავი ქვიშის პლაჟი, რომელიც მდებარეობს სამხრეთ კაუს სანაპიროზე, ერთ-ერთი 

ყველაზე ცნობილი შავი ქვიშის პლაჟია ჰავაიზე. 

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და ტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. ამ სიტყვების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

რას ეწოდება კუნძული? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რას ეწოდება არქიპელაგები? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რა ეწოდება კონტინენტური კუნძულები? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

რატომა აქვს ზოგ ვულკანურ კუნძულს შავი ქვიშით დაფარული ნაპირები? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რატომაა გადაშენების პირას ბისა კუები? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 როგორ ჩნდება ქვიშა ვულკანური კუნძულის სანაპიროზე? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ) წინადადებები  
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დაინახეს ამომავალი ისლანდიის 1963 წელს ნაპირებთან ზღვიდან კვამლი მეთევზეებმა 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ქალღმერთის დიადი ადგილობრივი ქვიშა ვულკანების გადმოცემით  ნაწილია აბორიგენების   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ნაწილაკებად ტემპერატურის პაწაწინა მსხვრევას იწვევს ცვლილება ლავის 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. დაასრულეთ წინადადებები შემდეგი სიტყვების გამოყენებით: 

წყლით, მათზე, ფერისაა, წყლები 

ამასთანავე, სანაპიროს ახლოს არის მინერალური................................  

კუნძული არის ხმელეთის მონაკვეთი, რომელიც ყოველი მხრიდან გარემოცულია ოკეანის, 

ზღვის, ტბის ან მდინარის................................. 

ეს კუნძულები წარმოქმნილია ბაზალტური ლავისგან, რომელიც შავი......................... 

მათი კვერცხები მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში დელიკატესად მიიჩნევა და დიდი 

მოთხოვნაა......................... 

 

 

6. შეადგინეთ წინადადებები წარმოდგენილი სიტყვების გამოყენებით 

კუნძული 

……………………………………………………………………………………...... 

ნაპირი 

……………………………………………………………………………………. 

კონტინენტი 

................................................................................................................................... 

ნაწილაკი 

................................................................................................................................ 

7. დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

8. დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.   ვულკანური    ფსკერი  

           ბ.   წყლის      პლაჟი                           

          გ.   მინერალური     ცვლილება 

          დ.  ტემპერატურის    ზედაპირი       

           ე.   ოკეანის      კუნძული   

           ვ.   ქვიშის      წყალი                           

             

9. შეავსეთ ცხრილი: 

 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი         რა მინდა ვიცოდე 
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თემა 13 

მსოფლიოს ოკეანეები 

 

 

 

წყნარი ოკეანე (ლათ. Mare Pacificum, „მშვიდი ზღვა“, დაარქვა პორტუგალიელმა 

მკვლევარმა ფერნანდო მაგელანმა) არის მსოფლიოს უდიდესი წყლის რეზერვუარი. ის მოიცავს 

დედამიწის ზედაპირის მესამედს, საერთო ფართობით 179,7 მილიონი კმ²; ოკეანეში დაახლოებით 

25.000 კუნძულია, რომელთა უმრავლესობა ეკვატორის სამხრეთით მდებარეობს. მისი ყველაზე 

ღრმა ადგილის – მარიანის ღრმულის სიღრმე 11.022 მეტრია. 

 მთელ წყნარ ოკეანეში გაფანტულია ვულკანური წარმოშობის კუნძულები. ოკეანეს გარს 

ერტყმის აქტიური ვულკანების ჯაჭვი. წყნარი ოკეანის რეგიონი ხასიათდება ტროპიკული 

შტორმებით – ტაიფუნებით, რომელიც ხასიათდება მიქცევა-მოქცევის ტალღებით, რაც 

ვულკანების ამოფრქვევისა და წყალქვეშა მიწისძვრების შედეგია. 

 წყნარი ოკეანის ხალხებს საკუთარი მოხმარებისთვის უმთავრესად მოჰყავთ საკვები 

მცენარეები. თუმცა, ზოგიერთ კუნძულზე აქვთ ისეთი საექსპორტო კულტურებიც, როგორებიცაა, 

ქოქოსის კაკალი და ზეთის პალმა. ბევრი პატარა კუნძულისთვის თევზჭერა უცხოური ვალუტის 

შემოსავლის უმნიშვნელოვანესი წყაროა. მძლავრი თევზსაჭერი საწარმოები მცირეა. ისინი 

იძულებული არიან კონკურენცია გაუწიონ იაპონიისა და რუსეთის ფედერაციის მსხვილ თევზსაჭერ 

ფლოტებს. პალმებიანი პლაჟების, მარჯნის რიფებისა და მზიანი კლიმატის წყალობით წყნარი 

ოკეანის კუნძულები ტურისტებს ძალიან იზიდავს. 

 

 
წყნარი ოკეანე 
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ატლანტის ოკეანე დედამიწის სიდიდით მეორე წყლის აუზია და მისი ზედაპირის ერთ 

მეხუთედს ფარავს. ოკეანის სახელი წარმოშობით ბერძნული მითოლოგიიდანაა და „ატლასის 

ზღვას“ ნიშნავს. 

 ოკეანეს წაგრძელებული ლათინური S-ის მაგვარი ფორმა აქვს, ჩრდილოეთი-სამხრეთის 

მიმართულებითაა გადაჭიმული. დასავლეთით ესაზღვრება ამერიკის კონტინენტებს, ხოლო 

აღმოსავლეთით — ევროპასა და აფრიკას.  

 ფარავს დედამიწის ზედაპირის დაახლ. 20%-ს. ატლანტის ოკეანე სიდიდით ჩამორჩება წყნარ 

ოკეანეს. მიმდებარე ზღვების ჩათვლით მისი ფართობია 106 მლნ კმ2; ზღვების გამოკლებით — 82 

მლნ კვ. კმ2.  ატლანტის საშუალო სიღრმე ზღვებითურთ 3.332 მეტრია; ზღვების გარეშე — 3.926 მ. 

ყველაზე ღრმა - 8.605 მეტრით პუერტო რიკოს ღრმულია.  

ატლანტის ოკეანეს უსწორმასწორო სანაპირო აქვს უამრავი ყურით, უბითა და ზღვით. მათ 

შორისაა კარიბის ზღვა, მექსიკის ყურე, წმინდა ლავრენტის ყურე, ხმელთაშუა ზღვა, შავი ზღვა, 

ჩრდილოეთის ზღვა, ლაბრადორის ზღვა, ბალტიის ზღვა, ნორვეგიის ზღვა, გრენლანდიის ზღვა 

და ა.შ. ოკეანის კუნძულებია: ფაროს კუნძულები, გრენლანდია, ისლანდია, როკალი, დიდი 

ბრიტანეთი, ირლანდია, ფერნანდუ-დი-ნორონია,აზორის კუნძულები, მადეირა, კანარის 

კუნძულები, კაბო-ვერდეს კუნძულები, სან-ტომე და პრინსიპის კუნძულები, ნიუფაუნდლენდი, 

ბერმუდის კუნძულები, კარიბის კუნძულები, წმინდა ელენეს კუნძული, ტრინიდადი და ტობაგო, 

ტრისტან და კუნია, ფოლკლენდის კუნძულები,სამხრეთ ჯორჯიის კუნძული და სხვა. 

 

 
ატლანტის ოკეანე 

 

ინდოეთის ოკეანე სიდიდით მესამე წყლის აუზია მსოფლიოში და დედამიწის ზედაპირის 

დაახლ. 20%-ს ფარავს. ჩრდილოეთით ესაზღვრება სამხრეთ აზიას, დასავლეთით არაბეთის 

ნახევარკუნძულსა და აფრიკას; აღმოსავლეთით მცირე აზიის ნახევარკუნძულს, ინდონეზიის 

კუნძულებსა და ავსტრალიას, სამხრეთით კი სამხრეთის ოკეანეს.  

ინდოეთის ოკეანე თითქმის 10.000 კმ-ია სიგანეში აფრიკის სამხრეთ წერტილსა და 

ავსტრალიას შორის; მისი ფართობია 73 მლნ კმ² წითელი ზღვისა და სპარსეთის ყურის ჩათვლით. 
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ოკეანის მოცულობა 292 მლნ კმ³ უნდა იყოს. კუნძულები ძირითადად გარშემო მდებარე 

კონტინენტების სიახლოვესაა. ოკეანის კუნძული-ქვეყნებია: მადაგასკარი (მსოფლიოს სიდიდით 

მეოთხე კუნძული), კომორის კუნძულები, სეიშელის კუნძულები, მალდივის კუნძულები, მავრიკია 

და შრი-ლანკა. ინდონეზია ოკეანეს ესაზღვრება. ოკეანის, როგორც სატრანზიტო გზის 

მნიშვნელობამ ის მრავალი კონფლიქტის მომსწრე გახადა. მისი სიდიდის გამო ვერცერთმა 

ქვეყანამ მასზე ერთპიროვნული კონტროლი ვერ მოახდინა მე-19 საუკუნემდე, როცა დიდი 

ბრიტანეთი გახდა თითქმის მთელი მოსაზღვრე მიწების გამგებელი. 

 

 
ინდოეთის ოკეანე 

 

ჩრდილოეთის ყინულოვანი ოკეანე მდებარეობს ძირითადად ჩრდილოეთ პოლარულ 

რეგიონში, მსოფლიოს ხუთი ოკეანიდან კი უმცირესია სიდიდითა და სიღრმით. მიუხედავად იმისა, 

რომ საერთაშორისო ჰიდროგრაფიული ორგანიზაცია მას ოკეანედ ცნობს, ოკეანოგრაფები მას 

არქტიკის ხმელთაშუა ზღვას ან შემოკლებით არქტიკის ზღვას უწოდებენ და ატლანტის ერთ-ერთ 

ხმელთაშუა ზღვად განიხილავენ. ოკეანის ზედაპირის უდიდესი ნაწილი ყინულითაა დაფარული 

წლის ყველაზე ცივ თვეებში ან მთელი წლის განმავლობაში. 
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ჩრდილოეთის ყინულოვანი ოკეანე 

 

სამხრეთის ოკეანე (ასევე ანტარქტიკის ოკეანე) წყლის აუზია, რომელიც ანტარქტიდას აკრავს 

გარს. ის მსოფლიოს სიდიდით მეოთხე ოკეანეა, მისი საზღვრები ყველაზე გვიან განისაზღვრა და 

ოკეანედ მსოფლიო ჰიდროგრაფიული ორგანიზაციის (მჰო) მიერ ოფიციალურად მხოლოდ 2000 

წელს იქნა ცნობილი, მიუხედავად იმისა, რომ მეზღვაური-მკვლევარები მას დიდი ხანია ამ 

სახელით მოიხსენიებენ (მიუხედავად თავად ტერმინის „ოკეანის“ მნიშვნელობისა, რომელიც 

აღნიშნავს კონტინენტთაშორისო წყლის მასივს. მისი ფართობია 20 მლნ კმ². ყველაზე ღრმა 

ადგილია სამხრეთ სანდვიჩის ღრმული — 7235 მ. 

 

 
სამხრეთის ოკეანე 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და ტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ამ სიტყვების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

რა ეწოდება წყნარი ოკეანის ყველაზე ღრმა ადგილს? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რა ერტყმის გარს წყნარ ოკეანეს? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რა ესაზღვრება დასავლეთით ატლანტის ოკეანეს? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

როგორი  სანაპირო აქვს ატლანტის ოკეანეს? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რას ესაზღვრება ჩრდილოეთით ინდოეთის ოკეანე? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რომელი ოკეანის კუნძულია მადაგასკარი? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ) წინადადებები  

ოკეანეში მთელ კუნძულები წყნარ ვულკანური წარმოშობის გაფანტულია 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

მდებარეობს ჩრდილოეთის ძირითადად ჩრდილოეთ პოლარულ ოკეანე რეგიონში  

ყინულოვანი 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

უდიდესი ცივ ყველაზე დაფარული ოკეანის ზედაპირის ყინულითაა წლის ნაწილი თვეებში 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. დაასრულეთ წინადადებები შემდეგი სიტყვების გამოყენებით: 

თვეებში, ნიშნავს, ფარავს, უწოდებენ 

ოკეანის სახელი წარმოშობით ბერძნული მითოლოგიიდანაა და „ატლასის 

ზღვას“................................  

ოკეანოგრაფები მას არქტიკის ხმელთაშუა ზღვას ან შემოკლებით არქტიკის ზღვას 

................................. 

ოკეანის ზედაპირის უდიდესი ნაწილი ყინულითაა დაფარული წლის ყველაზე 

ცივ......................... 

ატლანტის ოკეანე დედამიწის სიდიდით მეორე წყლის აუზია და მისი ზედაპირის ერთ 

მეხუთედს ......................... 

 

6. შეადგინეთ წინადადებები წარმოდგენილი სიტყვების გამოყენებით 

  ოკეანე 

……………………………………………………………………………………...... 

ღრმული 

……………………………………………………………………………………. 

ოკეანოგრაფი 

................................................................................................................................... 

ყინულოვანი 

................................................................................................................................ 

7. დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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8. დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.   ტროპიკული    ოკეანე  

           ბ.   წყლის      ვალუტა                           

          გ.   ყინულოვანი     კულტურა 

          დ.  უცხოური     ორგანიზაცია       

           ე.   საექსპორტო    შტორმი   

           ვ.   ჰიდროგრაფიული   აუზი                           

             

9. შეავსეთ ცხრილი: 

 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი რა მინდა ვიცოდე 
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თემა 14 

ბერმუდის სამკუთხედი  

 

 

 
ბერმუდის სამკუთხედის კლასიკური საზღვრები 

 

ბერმუდის სამკუთხედი - ეს არის რაიონი ატლანტის ოკეანეში, რომელშიც თითქოს საზღვაო 

და საჰაერო გემების საიდუმლო გაუჩინარებანი ხდება.  

ამ გაუჩინარებათა ასახსნელად სხვადასხვა ჰიპოთეზის დასახელება ხდება, უჩვეულო ამინდის 

მოვლენებიდან უცხოპლანეტელთა მოტაცებებამდე. თუმცა, სკეპტიკოსები ამტკიცებენ, რომ 

ბერმუდის სამკუთხედში გემების გაუჩინარებები არ ფიქსირდება იმაზე ხშირად, ვიდრე მსოფლიო 

ოკეანის სხვა რაიონებში და ბუნებრივი მიზეზებით აიხსნება.  

ბერმუდის სამკუთხედში „საიდუმლო გაუჩინარებების“ შესახებ პირველად „ასოშიეტედ 

პრესის“ კორესპოდენტმა ჯონსმა ახსენა, 1950 წელს მან ამ რაიონს „ეშმაკის ზღვა“ უწოდა. 

„ბერმუდის სამკუთხედის“ შესიტყვების ავტორად, ჩვეულებრივ, ვინსენტ გლადისი მიიჩნევა. მან 

1964 წელს ერთ-ერთ ჟურნალში გამოაქვეყნა სტატია „მომაკვდინებელი ბერმუდის სამკუთხედი“. 

XX საუკუნის 60-იანი წლების დასასრულსა და 70-იანი წლების დასაწყისში გამოჩნდა 

მრავალრიცხოვანი პუბლიკაციები ბერმუდის სამკუთხედის საიდუმლოებების შესახებ.1974 წელს 

ჩარლზ ბერლიცმა გამოაქვეყნა წიგნი „ბერმუდის სამკუთხედი“, რომელშიც ამ რაიონში 

სხვადასხვა საიდუმლოებით მოცული გაუჩინარების აღწერები იყო შესული. წიგნი ბესტსელერი 

გახდა და სწორედ მისი გამოქვეყნების შემდეგ თეორიამ ბერმუდის სამკუთხედის უჩვეულო 

თვისებების შესახებ განსაკუთრებული პოპულარობა მოიხვეჭა. თუმცა შემდგომში გამოაშკარავდა, 

რომ ზოგიერთი ფაქტი ბერლიცის წიგნში არასწორად იყო გადმოცემული.1975 წელს ლოურენს 
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დევიდ კუშემ გამოაქვეყნა წიგნი „ბერმუდის სამკუთხედი: მითები და რეალობა“, რომელშიც ის 

შეეცადა იმის დამტკიცებას, რომ არაფერი ზებუნებრივი და საიდუმლო ამ რაიონში არ ხდება. 

აღნიშნული წიგნი დაფუძნებულია დოკუმენტებისა და თვითმხილველებთან საუბრების 

მრავალწლიან კვლევებზე, რომლებმაც მრავალრიცხოვანი შეცდომა და უზუსტობა გამოავლინეს 

ბერმუდის სამკუთხედის საიდუმლოს არსებობის მომხრეთა პუბლიკაციებში. თეორიის მომხრეები 

უკანასკნელი 100 წლის მანძილზე დაახლოებით 100 მსხვილი საზღვაო და საჰაერო გემის 

გაუჩინარების შესახებ საუბრობენ. გაუჩინარებათა გარდა, იტყობინებიან ეკიპაჟის მიერ წესიერ 

მდგომარეობაში მიტოვებული გემების, ასევე სხვა უჩვეულო მოვლენების შესახებ, როგორებიცაა 

უეცარი გადაადგილებები სივრცეში, დროის ანომალიები და ა. შ. კუშემ და სხვა მკვლევარებმა 

აჩვენეს, რომ ამ შემთხვევათაგან ზოგიერთი ბერმუდის სამკუთხედის საზღვრებს მიღმა მოხდა. 

ზოგიერთი შემთხვევის შესახებ რაიმე ინფორმაციის მოპოვება ოფიციალურ წყაროებში ვერ 

მოხერხდა. 

აშშ-ის გეოგრაფიული სახელწოდებების საბჭოს თანახმად, ბერმუდის სამკუთხედი, როგორც 

სახელწოდება, არ არის აღიარებული და აშშ-ის სამხედრო-საზღვაო ძალების მიხედვით, 

სამკუთხედი არ არსებობს. 2013 წელს ბუნების მსოფლიო ფონდმა მოახდინა 10 ყველაზე 

სახიფათო წყლის იდენტიფიცირება, რომელთა შორის ბერმუდის სამკუთხედი არ მოხვედრილა. 

ქრისტეფორე კოლუმბი იყო პირველი მოგზაური, რომელმაც გაიარა სარგასის ზღვა და 

ბერმუდის სამკუთხედი 1492 წელს. მისი გემის - „სანტა-მარიას“ ჟურნალი მოგვითხრობს კომპასის 

ისრის უცნაურ ქცევაზე, ცისა და ზღვის უჩვეულო ნათებაზე. ყოველი გაუგებარი მოვლენა 

მეზღვაურთა შორის იწვევდა შიშს. ამ უჩვეულო მოვლენების შესახებ ჭორი მალევე გავრცელდა 

მეზღვაურთა შორის და სულ მალე ატლანტის ამ რაიონმა შეიძინა უჩვეულო და საიდუმლო 

რეპუტაცია. 

ბერმუდის სამკუთხედთან დაკავშირებით ხსენებად ყველაზე ცნობილ შემთხვევას 

წარმოადგენს „ევენჯერის“ ტიპის ხუთი ბომბდამშენ-ტორპედოსნის გაუჩინარება. ეს  

თვითმფრინავები აფრინდა 1945 წლის 5 დეკემბერს აშშ-ის სამხედრო-საზღვაო ძალების ბაზიდან 

ფორტ-ლოდერდეილში (ფლორიდა). ისინი უკან არ დაბრუნებულან. მათი ნამსხვრევები ჯერაც 

ვერ იპოვეს. ბერლიცის თანახმად, 14 გამოცდილი პილოტისგან შემდგარი ესკადრილია 

საიდუმლო მიზეზებით გაუჩინარდა ჩვეულებრივი ფრენის დროს ნათელ ამინდში მშვიდი ზღვის 

თავზე. ასევე ცნობილია, რომ ბაზასთან რადიოგადალაპარაკებებისას პილოტები თითქოსდა 

საუბრობდნენ სანავიგაციო მოწყობილობის აუხსნელი გაფუჭებისა და უჩვეულო ვიზუალური 

ეფექტების შესახებ - „ჩვენ არ შეგვიძლია მიმართულების დადგენა, ოკეანე კი არ გამოიყურება ისე, 

როგორც ყოველთვის“, „ჩვენ თეთრ წყლებში ვეშვებით“. 

კუშეს ვერსიით, სინამდვილეში ესენი იყვნენ კურსანტები, რომლებიც ასრულებდნენ 

საწვრთნელ ფრენას. გამოცდილი პილოტი იყო მხოლოდ მათი ინსტრუქტორი, ლეიტენანტი 

ტეილორი, მაგრამ ის კარგად არ იცნობდა საფრენ რაიონს. დაფიქსირებულ 

რადიოგადალაპარაკებებში არაფერია ნათქვამი რაიმე საიდუმლო მოვლენების შესახებ. 

ლეიტენანტმა ტეილორმა განაცხადა, რომ მან ორიენტაცია დაკარგა და ორივე კომპასი 

გაუფუჭდა. საკუთარი ადგილმდებარეობის დადგენის მცდელობისას მან შეცდომით იფიქრა, რომ 

რგოლი ფლორიდა-კისის კუნძულების თავზე, ფლორიდისგან სამხრეთით იმყოფებოდა, 
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ამიტომაც მას შესთავაზეს ორიენტაცირება მზის მიხედვით და გაფრენა ჩრდილოეთის მხარეს. 

შემდგომმა ანალიზმა აჩვენა, რომ, შესაძლოა თვითმფრინავები იმყოფებოდნენ ბევრად 

აღმოსავლეთისკენ და, ეჭირათ რა ჩრდილოეთის კურსი, მოძრაობდნენ სანაპიროს 

პარალელურად. 

რადიოკავშირის ცუდი პირობები (დაბრკოლებები სხვა რადიოსადგურებიდან) ხელს 

უშლიდნენ ესკადრილიის ზუსტი მდგომარეობის დადგენაში. რამდენიმე ხანში ტეილორმა 

გაფრენა დასავლეთის მხარეს გადაწყვიტა, მაგრამ სანაპიროს ვერ მიაღწია, რადგან 

თვითმფრინავებში საწვავი თავდებოდა. ევენჯერთა ეკიპაჟები იძულებულნი გახდნენ წყალზე 

ეცადათ დასხდომა. ამ დროისთვის უკვე დაბნელდა, ხოლო ზღვა, იმ რაიონში იმ დროს მყოფი 

გემების თქმით, ძალზედ აბობოქრებული იყო. ევენჯერთა გაუჩინარების შემდეგ მათ საძებნად სხვა 

თვითმფრინავები გაგზავნეს და ერთ-ერთი მათგანი - ჰიდროთვითმფრინავი „მარტინ მარინერი“ - 

ასევე უკვალოდ გაუჩინარდა. კუშეს მოსაზრებით, ასეთი ტიპის თვითმფრინავებს გარკვეული 

ნაკლოვანება აქვთ, რომელიც იმაში მდგომარეობს, რომ საწვავის ორთქლი კაბინაში აღწევს და 

საკმარისია ერთი ნაპერწკალი იმისთვის, რათა აფეთქება მოხდეს. 

„გეინე მილსის“ (Gaines Mills) ტანკერის კაპიტანმა განაცხადა, რომ იგი აფეთქებას და 

ნამსხვრევებს თვალს ადევდნებდა, შემდეგ კი ზღვის ზედაპირზე ზეთის ლაქა აღმოაჩინა. 

 

ტექსტზე მუშაობა 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და ტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. ამ სიტყვების გამოყენებით, შეადგინეთ წინადადებები: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

სად მდებარეობს ბერმუდის სამკუთხედი? 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ვინ ახსენა პირველად ბერმუდის სამკუთხედში „საიდუმლო გაუჩინარებების“ შესახებ? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ვინ არის შესიტყვების - „ბერმუდის სამკუთხედი“ - ავტორი? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რა წიგნი გამოაქვეყნა ბერლიცმა და როდის? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რა მოუვიდა „ევენჯერის“ ტიპის ხუთი ბომბდამშენ-ტორპედოსანს? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 რას ამტკიცებს ლოურენს დევიდ კუშე 1975 წელს გამოაქვეყნებულ წიგნში?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ) წინადადებები  

ჰიპოთეზის დასახელება ამ ასახსნელად სხვადასხვა ხდება გაუჩინარებათა 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

პილოტისგან შემდგარი ზღვის ჩვეულებრივი დროს თოთხმეტი ესკადრილია გაუჩინარდა 

ფრენის მშვიდი გამოცდილი თავზე 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ფაქტი გადმოცემული ბერლიცის რომ ზოგიერთი წიგნში არასწორად იყო  

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. დაასრულეთ წინადადებები შემდეგი სიტყვების გამოყენებით: 

რეპუტაცია,  შესახებ, მოხერხდა, მოიხვეჭა 

დაფიქსირებულ რადიოგადალაპარაკებებში არაფერია ნათქვამი რაიმე საიდუმლო 

მოვლენების ................................  

მისი გამოქვეყნების შემდეგ თეორიამ ბერმუდის სამკუთხედის უჩვეულო თვისებების შესახებ 

განსაკუთრებული პოპულარობა ................................. 

ზოგიერთი შემთხვევის შესახებ რაიმე ინფორმაციის მოპოვება ოფიციალურ წყაროებში ვერ 

......................... 

სულ მალე ატლანტის ამ რაიონმა შეიძინა უჩვეულო და საიდუმლო ......................... 
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6. შეადგინეთ წინადადებები წარმოდგენილი სიტყვების გამოყენებით 

სამკუთხედი 

……………………………………………………………………………………...... 

უჩვეულო 

……………………………………………………………………………………. 

საიდუმლო 

................................................................................................................................... 

მოგზაური 

................................................................................................................................ 

7. დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6. დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.   ბერმუდის     მოწყობილობა  

           ბ.   კომპასის       კაპიტანი                           

          გ.   საიდუმლო     წევრი 

          დ.  ტანკერის     სამკუთხედი       

           ე.   ეკიპაჟის     ისარი   

          ვ.   სანავიგაციო    მოვლენა                           

     

7. შეავსეთ ცხრილი: 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი რა მინდა ვიცოდე 
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თემა 15 

ზღვები 

 

 

 

ზღვა არის მსოფლიო ოკეანის ნაწილი, გამოყოფილი ხმელეთით ან შემაღლებული 

წყალქვეშა რელიეფით. მსოფლიო ოკეანისაგან აგრეთვე განსხვავდება ჰიდროლოგიური, 

მეტეოროლოგიური და კლიმატური რეჟიმით. ზოგიერთი ზღვა ნაწილია სხვა ზღვის (მაგალითად, 

ეგეოსის ზღვა – ხმელთაშუა ზღვის ნაწილია). ტერმინი „ზღვა“ ხშირად გამოიყენება გაუმდინარე, 

დიდი, მლაშე ტბების (მაგალითად, კასპიის ზღვა, არალის ზღვა) და ხელოვნური წყალსაცავების 

(მაგალითად, თბილისის ზღვა) სახელწოდებებში. 

განვიხილოთ ზოგიერთი მათგანი: 

 

ადრიატიკის ზღვა. 

 ნახევრად ჩაკეტილი ზღვაა, წარმოადგენს ხმელთაშუა ზღვის 

ნაწილს. მდებარეობს აპენინისა და ბალკანეთის ნახევარკუნძულებს 

შორის. ეკუთვნის შემდეგ ქვეყნებს: იტალია, სლოვენია, ხორვატია, 

ჩერნოგორია, ალბანეთი. 

ფართობი-144000 კმ2, მაქსიმალური სიღრმე - 1230 მ. წყლის 

ტემპერატურა აგვისტოში +24-26Co,ხოლო თებერვალში +7-13 Co. ზღვის 

მარილიანობა შეადგენს 35-38 ‰-ს. 

 

ბარენცის ზღვა 

ბარენცის ზღვა არქტიკის ოკეანის ნაწილია; მდებარეობს 

ნორვეგიისა და რუსეთის ჩრდილოეთით. სახელი ეწოდა 

ჰოლანდიელი ზღვაოსნის ვილემ ბარენცის პატივსაცემად.  

ბარენცის ზღვის სამხრეთი ნახევარი არ იყინება მთელი 

წლის განმავლობაში ჩრდილო ატლანტის თბილი ნაკადის 

წყალობით. სექტემბერში მთელი ბარენცის ზღვა მეტ-

ნაკლებად თავისუფლდება ყინულისგან.  

 

 

ეგეოსის ზღვა 

ეგეოსის ზღვა ხმელთაშუა ზღვის განშტოებაა. ის 

მარმარილოსა და შავ ზღვებს უერთდება დარდანელისა და 

ბოსფორის სრუტეებით. ზღვის ფართობი 214 000 კმ-ს 

შეადგენს, გრძედის მიმართულებით გადაჭიმულია 
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დაახლოებით 610 კმ-ზე, ხოლო განედის 300 კმ-ზე. მაქსიმალური სიღრმე 3 543 მეტრია (კრეტის 

აღმოსავლეთით). 

 

მარმარილოს ზღვა 

მარმარილოს ზღვა ხმელეთს შორის მოქცეული ზღვაა, რომელიც შავ ზღვას ეგეოსთან 

აკავშირებს და, ამგვარად, თურქეთის ევროპულ ნაწილს აზიურისგან ჰყოფს. ის ბოსფორით 

უერთდება შავ ზღვას, ხოლო დარდანელით კი ეგეოსისას. მისი ფართობია 11.350 კმ². 

 

 

 

 

 

 

 

 

ყვითელი ზღვა 

ყვითელი ზღვა ეკუთვნის 3 ქვეყანას: ჩინეთი, 

ჩრდილოეთი კორეა და სამხრეთი კორეა. ფართობი - 

416000 კმ², ყველაზე ღრმა ადგილი - 106 მ. ტემპერატურა 

წყლის ზედაპირზე თებერვალში 0-+8 C°, ხოლო აგვისტოში 

+24-28 C°. მარილიანობა - 24-36‰. 

 

 

შავი ზღვა 

შავი ზღვა ხმელეთს შორის მოქცეული ზღვაა 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპასა და მცირე აზიას 

შორის. ხმელთაშუა ზღვას უერთდება ბოსფორის 

სრუტითა და მარმარილოს ზღვით, აზოვის ზღვას 

კი ქერჩის სრუტით. შავ ზღვას ესაზღვრება 

თურქეთი, ბულგარეთი, რუმინეთი, უკრაინა, 

რუსეთი და საქართველო. მნიშვნელოვანი 

ქალაქები შავი ზღვის სანაპიროზე არის: სტამბოლი 

(ყოფილი კონსტანტინოპოლი), ბურგასი, ვარნა, 

კონსტანცა, იალტა, ოდესა, სევასტოპოლი, ქერჩი, 

ნოვოროსიისკი, სოჭი, სოხუმი, ფოთი, ბათუმი, 

ტრაბზონი და სამსუნი. 

 

წითელი ზღვა 
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წითელი ზღვა (ვარაუდობენ, რომ სახელი ეწოდა ზღვაში მნიშვნელოვანი რაოდენობით 

წყალმცენარეების არსებობის გამო, რომლებიც ზოგჯერ მოწითალო ფერს იღებენ) სუეცის არხით 

უკავშირდება ხმელთაშუა ზღვას. ფართობი შეადგენს 438,000 კმ²-ს. მისი მაქსიმალური სიღრმეა 

2211 მეტრი, ხოლო საშუალო - 490 მეტრი. 

 

ხმელთაშუა ზღვა 

ხმელთაშუა ზღვა ატლანტის ოკეანის აუზის ნაწილია და თითქმის მთლიანად ხმელეთითაა 

შემოსაზღვრული ჩრდილოეთიდან ევროპით, სამხრეთიდან აფრიკით, ხოლო აღმოსავლეთიდან 

კი აზიით. მისი ფართობია დაახლ. 2,5 მილიონი კმ². უძველესი დროიდან ხმელთაშუა ზღვა 

დატვირთული სატრანსპორტო მაგისტრალი იყო. ხმელთაშუა ზღვას მნიშვნელოვანი ადგილი 

უჭირავს დასავლეთის ცივილიზაციის დაბადებისა და განვითარების მიზეზთა გარკვევაში. 

 
 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და ტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და 

განმარტეთ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

2. ამ სიტყვების გამოყენებით, შეადგინეთ წინადადებები: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

სად მდებარეობს ადრიატიკის ზღვა? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

სად მდებარეობს ბარენცის ზღვა? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რითი უერთდება ეგეოსის ზღვა მარმარილოსა და შავ ზღვებს? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რომელი ქვეყნები მდებარეობს შავი ზღვის მოსაზღვრედ? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

რატომ ჰქვია წითელ ზღვას ეს სახელი? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 რითი უერთდება მარმარილოს ზღვა შავ ზღვას?  

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

4. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ) წინადადებები  

აზიას მოქცეული ევროპასა შავი შორის ზღვა ხმელეთს ზღვაა სამხრეთ-აღმოსავლეთ და 

მცირე შორის 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ზღვა ბარენცის თავისუფლდება სექტემბერში მთელი მეტ-ნაკლებად ყინულისგან.  

_______________________________________________________________________________________ 

ვილემ ჰოლანდიელი ეწოდა ზღვაოსნის ბარენცის პატივსაცემად სახელი 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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5. დაასრულეთ წინადადებები შემდეგი სიტყვების გამოყენებით: 

სახელწოდებებში, წყალობით, გარკვევაში, ზღვით 

ბარენცის ზღვის სამხრეთი ნახევარი არ იყინება მთელი წლის განმავლობაში ჩრდილო 

ატლანტის თბილი ნაკადის ................................  

ხმელთაშუა ზღვას მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს დასავლეთის ცივილიზაციის დაბადებისა 

და განვითარების მიზეზთა................................. 

ზოგიერთი შემთხვევის შესახებ რაიმე ინფორმაციის მოპოვება ოფიციალურ წყაროებში ვერ 

......................... 

ტერმინი „ზღვა“ ხშირად გამოიყენება გაუმდინარე, დიდი, მლაშე ტბების და ხელოვნური 

წყალსაცავების  ......................... 

 

6. შეადგინეთ წინადადებები წარმოდგენილი სიტყვების გამოყენებით 

        ზღვა 

……………………………………………………………………………………...... 

უერთდება 

……………………………………………………………………………………. 

ესაზღვრება 

................................................................................................................................... 

მაქსიმალური 

................................................................................................................................ 

 

7. შეადგინეთ გეგმა ლექტორის დახმარებით: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

8. გეგმის მიხედვით გადმოეცით ტექსტი თხრობით. 

 

9. დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი. 



90 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

10. დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.   სატრანსპორტო    რეჟიმი  

           ბ.   კლიმატური      არხი                           

          გ.   ბოსფორის     ნაკადი 

          დ.  სუეცის     ნაწილი       

           ე.   ევროპული    სრუტე   

           ვ.   თბილი     მაგისტრალი                           

             

11. შეავსეთ ცხრილი: 

 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი          რა მინდა ვიცოდე 
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თემა 16 

მიქცევა და მოქცევა  

 

 

 

 
მიქცევა და მოქცევა 

 

მზის სისტემაში არსებულ ყველა სხეულს შორის უხილავი ძალა მოქმედებს, რომელსაც 

მიზიდულობა ანუ გრავიტაცია ეწოდება. ის სხეულებს ერთმანეთისკენ იზიდავს. მთვარეს 

ორბიტაზე სწორედ დედამიწის გრავიტაცია აკავებს. თავის მხრივ, მთვარის გრავიტაცია 

მოქმედებს დედამიწაზე. ის დედამიწის ოკეანეებისა და ზღვების წყალს იზიდავს, რის გამოც წყლის 

დონე მონაცვლეობით იკლებს და იმატებს. ზღვის დონის ამ ცვლილებებს შესაბამისად მიქცევა და 

მოქცევა ეწოდება. 

ამ დროს დედამიწის საპირისპირო მხარეებში წარმოიშობა ორი ამობურცული, ამოზნექილი 

მხარე - ერთი მთვარისკენ (დედამიწის პირველი მხარე, რომელიც მთვარეს უყურებს პირდაპირ 

„სახეში“ - უფრო რომ დავკონკრეტდეთ, პირობითად ავიღოთ დედამიწის ჩრდილო-

აღმოსავლეთი მხარე) და მეორე მის საპირისპირო მხარეს (დედამიწის მეორე მხარე, რომელიც, 

წარმოსახვით რომ დავხატოთ, მთვარისგან ზურგშექცევით, საპირისპირო მხარეს მდებარეობს - 

პირობითად, დედამიწის სამხრეთ-დასავლეთი მხარე).  
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მსოფლიო ოკეანეზე ეს ეფექტი აისახება უფრო ძლიერ, ვიდრე დედამიწის მყარ ქერქზე 

(წყლის ამოზნექილობა უფრო მეტია). მოქცევის ამპლიტუდები (მიქცევისა და მოქცევის დონეების 

განსხვავებულობა) ოკეანეების ღია სივრცეებში არც ისე დიდია და შეადგენს 30-40 სანტიმეტრს. 

მხოლოდ ერთია, ნაპირების ახლოს მოქცევისას ტალღა ზუსტად იმ სიმაღლეს (ბალს) 

შეესაბამება, რომელიც ჩვეულებრივი ქარიანი ამინდის დროს წარმოიშობა.  

დედამიწის გარშემო მთვარის მოძრაობის მიმართულების გათვალისწინებით შესაძლებელია 

შევქნათ სურათი, რომელიც ზუსტ წარმოდგენას შეგვიქმნის, თუ როგორ ხდება წყლის მიქცევა და 

მოქცევა. ძლიერი მოქცევა უფრო მეტად არის შესამჩნევი კონტინენტის სანაპიროებზე. 

დედამიწაზე მოქცევის ტალღის მაქსიმალური ამპლიტუდა შემჩნეულია ფანდის ყურეში – კანადაში 

და შეადგენს 18 მეტრს.  

უფრო კარგად რომ გავიგოთ, გავიხსენოთ ზაფხულში ზღვის სანაპიროზე რა ხდება, როდესაც 

ახალმთვარეობისას სანაპირო ზოლი უფრო აქეთ, დასახლებული ზონისკენ „მოცოცავს“ და 

სავსემთვარეობის შემდეგ, კლებადი მთვარის დროს, ორმაგი მანძილით ისევ უკან „მიცოცავს“. 

შუალედში კი გვაქვს წყნარი, უტალღო ზღვა, ხოლო მიქცევა-მოქცევისას, ვამბობთ, რომ ზღვა 

ბობოქრობს და ტალღოვანია.  

აქვე, თუ დავაკვირდებით: მიქცევისას, ზღვაში მყოფი თითქოსდა განიცდის ისეთ 

ზემოქმედებას, რომელიც აიძულებს ტალღას გაჰყვეს ღია წყლისკენ, ხოლო მოქცევისას, 

პირიქით, მოცურავეს ნაპირისკენ უბიძგებს. მზეც ახდენს გრავიტაციულ ზეგავლენას დედამიწაზე, 

და თან 200-ჯერ უფრო ძლიერ, ვიდრე მთვარის მიზიდულობის ძალა, მაგრამ იმის გამო, რომ მზე 

400-ჯერ უფრო შორსაა დედამიწისგან, ვიდრე მთვარე, ამიტომ მიქცევა-მოქცევითი ძალები უფრო 

სუსტია. 

მოქცევა-მიქცევის რიტმები და ამპლიტუდა დამოკიდებულია დედამიწის, მთვარისა და მზის 

მდებარეობაზე, რომელიც ყოველდღიურად იცვლება. ეს არის ციკლური ცვლილება, 

შესაბამისად, ნიშნავს, რომ მათი გაზომვები ეხება დედამიწაზე მომხდარ სხვადასხვა მოვლენებსაც. 

მთვარე დიდ გავლენას ახდენს დედამიწაზე, მის ფორმაზე, სტრუქტურაზე, მასზე არსებული 

ფლორისა თუ ფაუნის წარმომადგენლებზე და რა გასაკვირი უნდა იყოს, რომ იმავე სახის 

გავლენას ახდენს ადამიანზე, მითუმეტეს, თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტსაც, რომ ადამიანის 

კონსტიტუციის შემადგენლობა 70%-80%-მდე წყალია. 

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და ტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და 

განმარტეთ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. ამ სიტყვების გამოყენებით, შეადგინეთ წინადადებები: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

რა მოქმედებს მზის სისტემაში არსებულ ყველა სხეულს შორის? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

რა იკავებს მთვარეს ორბიტაზე? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

რაზე მოქმედებს მთვარის გრავიტაცია? 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

სად არის ძლიერი მოქცევა უფრო მეტად შესამჩნევი? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

სად შეიმჩნევა დედამიწაზე მოქცევის ტალღის მაქსიმალური ამპლიტუდა? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

რაზეა დამოკიდებული მოქცევა-მიქცევის რიტმები და ამპლიტუდა?  

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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4. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ) წინადადებები  

სხეულს უხილავი მზის ყველა მოქმედებს სისტემაში არსებულ შორის ძალა  

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

შესამჩნევი მეტად კონტინენტის ძლიერი უფრო არის სანაპიროებზე მოქცევა  

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

სივრცეებში სანტიმეტრს მოქცევის ოკეანეების ღია ამპლიტუდები შეადგენს 30-40 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. დაასრულეთ წინადადებები შემდეგი სიტყვების გამოყენებით: 

წარმოიშობა, მდებარეობაზე, იმატებს,  აკავებს 

მოქცევა-მიქცევის რიტმები და ამპლიტუდა დამოკიდებულია დედამიწის, მთვარისა და 

მზის................................  

მთვარეს ორბიტაზე სწორედ დედამიწის გრავიტაცია ................................. 

ნაპირების ახლოს მოქცევისას ტალღა ზუსტად იმ სიმაღლეს (ბალს) შეესაბამება, რომელიც 

ჩვეულებრივი ქარიანი ამინდის დროს......................... 

ის დედამიწის ოკეანეებისა და ზღვების წყალს იზიდავს, რის გამოც წყლის დონე 

მონაცვლეობით იკლებს და......................... 

 

6. შეადგინეთ წინადადებები წარმოდგენილი სიტყვების გამოყენებით 

მიქცევა 

……………………………………………………………………………………...... 

მოქცევა 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

გრავიტაცია 

................................................................................................................................... 

ორბიტა 

................................................................................................................................ 

7. შეადგინეთ გეგმა ლექტორის დახმარებით: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

8. გეგმის მიხედვით გადმოეცით ტექსტი თხრობით. 

 

9. დაწერეთ ტექსტის მოკლე შინაარსი. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

10. დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.   გრავიტაციული    ამპლიტუდა  

    ბ.   საპირისპირო      ამინდი                           

გ.   მთვარის      ძალა 

  დ.  უხილავი     მხარე       

ე.   მოქცევის     ზეგავლენა   

ვ.   ქარიანი     გრავიტაცია                           

             

11. შეავსეთ ცხრილი: 

 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი რა მინდა ვიცოდე 
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თემა 17 

მსოფლიოს უდიდესი მდინარეები 

 

 

 

მდინარე წყლის ნაკადია, რომელიც ბუნებრივ კალაპოტში მიედინება და თავისი აუზის 

ზედაპირული და მიწისქვეშა ჩამონადენით საზრდოობს. მსოფლიოს უდიდესი მდინარეებია: 

ნილოსი, ამაზონი, მისისიპი, ობი, ამური, ხუანხე და სხვ. 

ნილოსი აფრიკაშია. იგი მიჩნეულია მსოფლიოს უგრძეს მდინარედ. წარმოიქმნება თეთრი 

ნილოსისა და ცისფერი ნილოსის შეერთებით. მდინარის სიგრძე 6671 კილომეტრია. ჩაედინება 

ხმელთაშუა ზღვაში. ნილოსის ჩრდილოეთი ნაწილი, სუდანიდან ეგვიპტეში გადასვლის შემდეგ, 

მთლიანად უდაბნოში მიედინება. სწორედ ნილოსზე იყო მთლიანად დამოკიდებული ძველი 

ეგვიპტის ცივილიზაცია. თანამედროვე ეგვიპტის ყველაზე დიდი ქალაქები სწორედ ნილოსის ამ 

ნაწილში მდებარეობს, ასუანის კაშხლის ჩრდილოეთით, ისტორიული, ძველი ეგვიპტის ძეგლების 

სიახლოვეს. 

 
ნილოსი 

 

ამაზონი სამხრეთ ამერიკაშია. მდინარე უდიდესია 

მსოფლიოში აუზითა და წყალუხვობით.  აუზის 

ფართობია 7180 ათასი კმ2. ამაზონი ეკვატორთან 

ახლოს ჩაედინება ატლანტის ოკეანეში. მდინარე 

სათავეს პერუს მაღალმთიან რეგიონში იღებს. 

მდინარესა და მის შესართავებს გარს ერტყმის 

ტროპიკული ნოტიო ტყეები. ამ ტყეებში ხეები 20-

სართულიანი შენობის სიმაღლის იზრდება. ამაზონის 

ჯუნგლებში მსოფლიოში ყველაზე მეტი სახეობის 
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ცხოველი ბინადრობს, ტყეში დაახლოებით 1500 სახეობის ფრინველი ბუდობს, ამაზონის წყლებში 

კი 3000 სახეობის თევზი დაცურავს. ამაზონის ტყეებში 800-ზე მეტი ტიპის ძუძუმწოვარი ცხოველი 

(მათ შორის მსოფლიოში ყველაზე ბევრი ღამურა) და ურიცხვი მწერიც  ბინადრობს. 

მისისიპი (Mississippi ადგილობრივი ამერიკელების ენაზე ნიშნავს „დიდ მდინარეს”) – 

მდინარეა აშშ-ში, ერთ-ერთი უდიდესი მდინარე მსოფლიოში. მისი სიგრძეა 3,734 კმ. აუზის 

ფართობი კი 2,981,076 კმ². მისისიპი სათავეს იღებს 

მინესოტის შტატში, კანადის საზღვართან ახლოს და 

მიედინება აშშ-ის შუაგულში.  ჩაედინება მექსიკის 

ყურეში, სადაც ქმნის დიდ და ფართო დელტას. 

მისისიპის ბევრი შენაკადი აქვს. მისი აუზი მოიცავს აშშ-

ის დიდ ნაწილს.  მისისიპის ბინადრებს დიდ საფრთხეს 

უქმნის ქიმიკატები, რომლებიც ფერმებიდან ჩაედინება 

მდინარესა და მის შენაკადებში და რომლებიც შემდეგ 

მექსიკის ყურეში გროვდება.  მდინარე საზრდოობს 

წვიმის წყლით და თოვლის ნადნობით. გაზაფხულ-ზაფხულში ხშირია წყლის მატება, 

წყალდიდობები. 

ობი (რუს. Обь) – მდინარე რუსეთში, დასავლეთ 

ციმბირში. რუსეთის სიგრძით მეოთხე მდინარე (სიგრძე 

2,962 კმ). ობს მსოფლიოში უგრძესი შესართავი აქვს. 

აუზის ფართობი შეადგენს 2,972,497 კმ²-ს. ობს მრავალი 

შენაკადი აქვს, მაგრამ მათ შორის ყველაზე 

მნიშვნელოვანია ირტიში, რომელიც ჩინეთში იღებს 

სათავეს. აღსანიშნავია, რომ ირტიში, მისი სათავიდან 

ობთან შერწყმამდე, ამ უკანასკნელზე გრძელია. 

ამური — მდინარე რუსეთში, ჩინეთსა და მონღოლეთში. მდინარის სიგრძეა – 4444 კმ, 

საიდანაც 2874 კმ საკუთრივ ამურის სიგრძეა.  რუსეთის 

მდინარეებს შორის ამურის აუზის ფართობი (1885 ათ. კვ. 

კმ) მეოთხე ადგილზეა, მსოფლიოში კი – მეათეზე.  

მთავარი შენაკადები: ზეა, უსური, ბურეა, სუნგარი, ამგუნი, 

ანიუი, ტუნგუსკა.  ქალაქები ამურზე: ამურსკი, 

ბლაგოვეშენსკი, ხაბაროვსკი. 

 

 

 

ხუანხე, იგივე ყვითელი მდინარე — მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი მდინარე. სიგრძით 

მეორეა ჩინეთში და მეშვიდე მსოფლიოში. სიგრძე შეადგენს 5,464 კმ-ს. სათავეს იღებს დასავლეთ 

ჩინეთში, ჩინეთის 9 პროვინციას და ჩაედინება ბოჰაის ზღვაში. ხუანხეს აუზი აღმოსავლეთიდან 

დასავლეთისაკენ გადაჭიმულია 1900 კმ-ზე, ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ 1100 კმ-ზე, ხოლო 

ფართობი შეადგენს 742,443 კმ²-ს. ხუანხეს ჩინური ცივილიზაციის აკვანს უწოდებენ, რადგან 
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სწორედ მის აუზში ჩაისახა ადრეული ჩინეთის ისტორიაში ყველაზე აყვავებული – ჩრდილოეთ 

ჩინური ცივილიზაცია. 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და ტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და 

განმარტეთ: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. ამ სიტყვების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

რას ეწოდება მდინარე? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რომელია მსოფლიოს უგრძესი მდინარე? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

რამდენი კილომეტრია ნილოსის სიგრძე? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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რას ნიშნავს რას ნიშნავს „ხუანხე“? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

სად იღებს სათავეს მდინარე მისისიპი? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 რომელ ზღვაში ჩაედინება მდინარე ხუანხე? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

საიდან იღებს სათავეს მდინარე ირტიში? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

მდინარე ამაზონი მიედინება: 

        ა.  აზიაში; 

          ბ.  ჩრდილოეთ ამერიკაში; 

          გ.  სამხრეთ ამერიკაში; 

          დ. აფრიკაში.  

მსოფლიოში ყველაზე წყალუხვი მდინარეა: 

     ა.  ნილოსი; 

     ბ.  ობი; 

     გ.  ამაზონი; 

     დ. ამური. 

ნილოსი ჩაედინება: 

ა.   ხმელთაშუა ზღვაში; 

ბ.  შავ ზღვაში;  

გ.   კასპიის ზღვაში; 

     დ.   წითელ ზღვაში. 

   

5. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ) წინადადებები  

მთლიანად ნილოსზე სწორედ იყო ძველი ცივილიზაცია დამოკიდებული ეგვიპტის.   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ხუანხეს კილომეტრზეცხრაას აღმოსავლეთიდან აუზი დასავლეთისაკენ გადაჭიმულია ათას  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ადგილზეა მდინარეებს რუსეთის შორის ამურის ფართობი მეოთხე აუზის 



100 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

შენაკადი, დელტას, სათავეს, საფრთხეს, ყურეში, მიედინება 

მისისიპი ..................... იღებს მინესოტის შტატში, კანადის საზღვართან ახლოს და ...................... 

აშშ-ის შუაგულში.  ჩაედინება მექსიკის ყურეში, სადაც ქმნის დიდ და ფართო ........................ 

მისისიპის ბევრი ............................. აქვს. მისი აუზი მოიცავს აშშ-ის დიდ ნაწილს.  მისისიპის 

ბინადრებს დიდ ........................ უქმნის ქიმიკატები, რომლებიც ფერმებიდან ჩაედინება მდინარესა 

და მის შენაკადებში და რომლებიც შემდეგ მექსიკის ................... გროვდება.  

 

7. შეადგინეთ გეგმა ლექტორის დახმარებით: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

8. გეგმის მიხედვით გადმოეცით ტექსტი თხრობით. 

 

9. დაწერეთ ტექსტის შინაარსი. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

10. დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.   სათავეს     წყალი  

           ბ.   ცისფერი     კალაპოტი                           

          გ.   წვიმის     ტყე 

          დ.  ტროპიკული    კაშხალი       

           ე.   ასუანის     იღებს   

           ვ.   ბუნებრივი     ნილოსი                           

 

 

             

11. შეავსეთ ცხრილი: 

 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი        რა მინდა ვიცოდე 
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თემა 18 

ჩანჩქერები 

 

 

 

ჩანჩქერი ეწოდება ადგილს, სადაც წყალი სწრაფად ეშვება მდინარეში.  

ჩანჩქერები ძირითადად მდინარის ზედა წელში წარმოიქმნება. ისეთ ადგილებში, სადაც 

კალაპოტი ვიწროა და ღრმა. როდესაც მდინარე მიედინება ძირითად ქანებზე, ეროზია ხდება 

შედარებით ნელი ტემპით, მაშინ როდესაც დინების ქვემო წელში ეროზიას უფრო ჩქარი ტემპები 

აქვს. მდინარე ჩანჩქერიდან ვარდნის დროს სისწრაფეს კრეფს და უფრო მეტად შლის კალაპოტს, 

ასევე ჩანჩქერის ქვეშ შექმნილი მორევი ზრდის ეროზიის შედეგს. ეს იწვევს ჩანჩქერის 

გაღრმავებას და ვარდნის სათავესთან დაშორების ზრდას. 

მსოფლიოში ყველაზე დიდი ჩანჩქერია ანხელი (979 მ) (ვენესუელა). შემდეგ მოდის 948 

მეტრის ტუგელა (სამხრეთ აფრიკა) და 914 მეტრის სამი დის ჩანჩქერი (პერუ). ყველაზე წყალუხვია 

ჩანჩქერი ბოიომა მდინარე ზაირზე (17 000 კუბური მ3/წ.). 

ანხელი ყველაზე მაღალი ჩანჩქერი მსოფლიოში. მდებარეობს სამხრეთ ამერიკაში, 

ვენესუელაში, ბოლივარის შტატში, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში მყოფი კანაიმის 

ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე, გადმოედინება აუიანტეპუის მთიდან. მისი ვარდნის სიმაღლეა 

979 მეტრი. ანხელი იკვებება მდინარე კერეპის წყლით, რომელიც ერწყმის მდინარე კარაოს 

შენაკადს, მდინარე ჩურუნს. თავის მხრივ, ყველა ეს მდინარე ორინოკოს აუზს მიკეუთვნება. 

ჩანჩქერი აღმოაჩინა ჯეიმზ ეინჯელიმ 1936 წელს, სწორედ ამიტომ ჩანჩქერი ეინჯელის (ინგლ. 

Angel) სახელს ატარებს. 

 
ჩანჩქერი ანხელი, პანორამა 

                                                                  

ტუგელა (ინგლ. Tugela Falls) აფრიკის უმაღლესი და მსოფლიოს ერთ-

ერთი ყველაზე მაღალი წყალვარდნილია. მისი სიმაღლეა 948 მ. მასზე 

მაღალი ჩანჩქერი მხოლოდ ანხელია. ტუგელა მდებარეობს ამავე 
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სახელწოდების მდინარის ზემო ნაწილში, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის კვაზულუ-ნატალის 

პროვინციაში. იგი განსაკუთრებით კარგად მოჩანს თავსხმა წვიმების შემდეგ. ჩანჩქერი შედგება 5 

წყალვარდნილისაგან. წყალვარდნილის ზემოთ არსებული წყალი სისუფთავით გამოირჩევა, 

დასალევად ვარგისია. ჩამოკვეთილი ადგილები ზამთარში ხშირად თოვლით იფარება. 

ჩანჩქერთან არის ორი მისასვლელი ბილიკი. 

 

კუკენანის ჩანჩქერი (ესპ. Salto Cuquenán) ჩანჩქერი 

ვენესუელაში, მდინარე კარონზეა. ანხელის შემდეგ კუკენანი 

ვენესუელაში სიმაღლით მეორე წყალვარდნილია. 

წყალვარდნილის სიმაღლე უდრის 674 მ-ს. სიგანე 61 მ. წყალი 

ეშვება ამავე სახელწოდების ტეპუიდან. ტეპუი კუკენანი 

მდებარეობს რორაიმას მთის სიახლოვეს, რომელიც 

გვევლინება, როგორც ვენესუელის, ბრაზილიისა და გაიანის 

გეოგრაფიული საზღვარი. 

 

გავარნის ჩანჩქერი (ფრანგ. Cascade de Gavarnie) მაღალი და 

მრავალსაფეხურებიანი ჩანჩქერია საფრანგეთში, ცენტრალურ 

პირენეებში. სიმაღლეა 422 მ. მსოფლიოს ერთ-ერთი უმაღლესი 

წყალვარდნილია. ეშვება გავარნის ცირკის შვეული კედლიდან, 

რომელიც მდინარე გავდეპოს ერთვის. უკანასკნელი იკვებება 

მდნარი თოვლისა და ესპანეთში მდებარე ერთ-ერთი პატარა 

მყინვარის წყლებით. საშუალო წლიური ჩამონადენი უდრის 3 მ³/წმ-

ს. ზაფხულში თოვლის ინტენსიური დნობის შემთხვევაში 

რაოდენობა მატულობს 200 მ³/წმ-მდე. ზამთარში ზოგჯერ იყინება 

და ნაკადიც შეფერხებას განიცდის. 

ჩანჩქერს აქვს 2-3 მკვეთრად გამოყოფილი საფეხური. 

ყველაზე მაღალი საფეხურის სიმაღლეა 281 მ. 

 

ჟუმბილია (ესპ. Yumbilla) — ჩანჩქერი სამხრეთ ამერიკაში, პერუ. მსოფლიოში სიდიდით 

მეხუთე ჩანჩქერია სიმაღლის მიხედვით. ჩანჩქერი შედგება ოთხი დამოუკიდებელი 

ვარდნილისაგან, რომელთა საერთო სიმაღლეა 896 მეტრი. 

 

იოსემიტი (ინგლ. Yosemite Falls) ჩანჩქერია ჩრდილოეთ ამერიკაში, კალიფორნიის შტატში, 

აშშ-ში. მდებარეობს იოსემიტის ეროვნულ პარკში, სიერა-ნევადის ქედზე. შედგება სამი 

ვარდნილისაგან, რომელთა საერთო სიმაღლეა 739 მეტრი. 
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ეს კი ჯოგია, ინდოეთის ყველაზე მაღალი და ერთ-ერთი ულამაზესი ჩანჩქერი მსოფლიოში. 

 
ჯოგი 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და ტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და 

განმარტეთ: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. ამ სიტყვების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

რომელია მსოფლიოში ყველაზე დიდი ჩანჩქერი? 
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_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

სად წარმოიქმნება ძირითადად ჩანჩქერები? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

სად მდებარეობს ჩანჩქერი ტუგელა? 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

სად მდებარეობს ჩანჩქერი გავარნი? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

რამდენია კუკენანის ჩანჩქერის სიმაღლე? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

რომელია ყველაზე წყალუხვი ჩანჩქერი? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

     4. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

მსოფლიოში ყველაზე დიდი ჩანჩქერი მდებარეობს: 

        ა.  პერუში; 

          ბ.  ბრაზილიაში; 

          გ.  ვენესუელაში; 

          დ. იაპონიაში.  

 

 

ტუგელა არის უდიდესი ჩანჩქერი: 

     ა.  ავსტრალიაში; 

     ბ.  აფრიკაში; 

     გ.  რუსეთში; 

     დ. კავკასიაში. 

იოსემიტი მდებარეობს: 

ა.   ჩრდილოეთ ამერიკაში; 

ბ.  მექსიკაში;  

გ.   სამხრეთ ამერიკაში; 

     დ.   ევროპაში. 

   

5. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ) წინადადებები  
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მყინვარის იკვებება პატარა ესპანეთში მდნარი მდინარე თოვლისა და მდებარე ერთ-ერთი 

წყლებით   

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

რაოდენობა დნობის ზაფხულში თოვლის შემთხვევაში მატულობს ინტენსიური 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

წვიმების კარგად თავსხმა იგი განსაკუთრებით მოჩანს შემდეგ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

სისწრაფეს, ჩანჩქერები, დინების, კალაპოტი, წელში, ეროზიას 

............................. ძირითადად მდინარის ზედა ..................... წარმოიქმნება. ისეთ ადგილებში, 

სადაც ........................... ვიწროა და ღრმა. როდესაც მდინარე მიედინება ძირითად ქანებზე, ეროზია 

ხდება შედარებით ნელი ტემპით, მაშინ როდესაც ...................... ქვემო წელში .......................... უფრო 

ჩქარი ტემპები აქვს. მდინარე ჩანჩქერიდან ვარდნის დროს ......................... კრეფს და უფრო მეტად 

შლის კალაპოტს.  

 

 

7. შეადგინეთ გეგმა: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

8. გეგმის მიხედვით გადმოეცით ტექსტი თხრობით. 

 

9. დაწერეთ ტექსტის შინაარსი. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

10. დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.   ღრმა     მემკვიდრეობა 

           ბ.   ინტენსიური    კალაპოტი                           

          გ.   თავსხმა     დნობა 

          დ.  ტროპიკული    საზღვარი       

           ე.   სისწრაფეს     წვიმა   

           ვ.   მსოფლიო    კრეფს                           

             

11. შეავსეთ ცხრილი: 

 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი         რა მინდა ვიცოდე 
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თემა 19 

საოცარი ტბები 

 

 

მსოფლიოში 307 მილიონი ბუნებრივი ტბაა. ზოგი სილამაზით გამოირჩევა, ზოგსაც უბრალო 

წყლის რეზერვუარის დატვირთვა აქვს. მაგრამ არსებობს საოცარი ტბები, რომლებიც უნიკალური 

და ყველასაგან განსხვავებულია თავისი თვისებებით, სილამაზითა და ისტორიით.  

და ამ მილიონობით ტბიდან ხუთს გამოვარჩევთ… 

 

პლიტვიცის ტბები (ხორვატია)  

პლიტვიცის ტბები წარმოადგენს თექვსმეტ ტბას. ტბების ტერიტორია ყველაზე ძველი 

ნაციონალური პარკია ხორვატიაში. მას ყოველწლიურად 1,200,000 ტურისტი სტუმრობს. ერთ-

ერთი მთავარი მახასიათებელი, რაც პლიტვიცის ტბებს უნიკალურად ხდის, არის უამრავი ფერი, 

რომლებიც უნაკლო პეიზაჟს ქმნის. 

პლიტვიცების ტბების ეროვნული პარკი, უძველესი ეროვნული პარკი სამხრეთ ევროპაში, 

შეიქმნა 1949 წელს და მდებარეობს ცენტრალურ ხორვატიაში. იგი მსოფლიოში ცნობილია 

ჩამწკრივებულ ტბათა კასკადებით. ტბების წარმოქმნის მიზეზი რამდენიმე პატარა მდინარისა და 

მიწისქვეშა კარსტული მდინარეების შერწყმაა. ყველა ტბა ერთმანეთთან დაკავშირებულია და 

მიმდინარეობს წყლის გაცვლა. ტბები განთქმულია განსხვავებული ფერებით, რომლებიც 

ცისფერიდან მწვანეში, ნაცრისფერში ან ლურჯში გადადის. ტბების მთლიანი ფართობი 2 კმ²-ს 

შეადგენს. 

 

მდუღარე ტბა (დომინიკა) 

მდუღარე ტბა ფუმაროლს შეიცავს, რომელსაც ზედაპირზე არსებული ვულკანური კრატერები 

ქმნის. წყლის ტემპერატურა მერყეობს 82-დან 91.5 გრადუს ცელსიუსამდე, სიღრმე კი 59 მეტრზე 

მეტია. დომინიკაში მდებარე მდუღარე ტბამდე მარშრუტი ძალიან რთული და საინტერესოა. 

აქაური ბუნება იდუმალი და არამიწიურია თავისი ტი-ტუ-გოშის გამოქვაბულით და წითელი, შავი 

და თეთრი ფერის ცხელი მდინარეებით. 

მდუღარე ტბასთან მისვლა უფრო დილის საათებში სჯობს, საღამომდე უკან დაბრუნება რომ 

მოასწროთ. ტბამდე ასვლას 4-8 საათი სჭირდება და გზაც საკმაოდ დამღლელია. გარშემო 

ულამაზესი პეიზაჟი გადაგეშლებათ ტყის ფერდობებითა და მდინარით. თანდათანობით გზა 

გაუვალი და უღრანი ხდება, მაგრამ უფრო ლამაზი და მომხიბვლელი.  

ეს ტბა მთლიანად ორთქლითაა დაფარული და მისტიკურ შთაბეჭდილებას ტოვებს. 

დროდადრო ორთქლს ქარი ფანტავს და მთებს შორის მოთავსებულ ჯადოსნურ ჭურჭელს 

ემსგავსება. მის სიღმეში წყალი ადუღებულ რძეს ჰგავს. წყლის ტემპერატურა სხვადასხვა დროს 

სხვადასხვაგვარია, ამიტომაც სრულიად შესაძლებელია, რომ ადამიანი მასში სრულიად 
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მოიხარშოს. მის ტემპერატურას ვულკანური ლავა განაპირობებს, რომელიც ხშირად ფსკერზეც კი 

თუხთუხებს. ადგილობრივები ტბას ხან მძინარე დრაკონს, ხან ვეშაპს და ხანაც სხვა სახელებს 

არქმევენ. იქვე სიახლოვეს გოგირდის ცხელი მდინარეებია, სადაც ბანაობა დაშვებულია და 

შესაძლებელია ძალების მოკრებაც. უკან დაბრუნებულებს შორ მანძილზე მიაცილებს ტბის 

ორთქლი. 

   
მდუღარე ტბა 

 

წითელი ტბა (ბოლივია) 

წითელ ლაგუნას მოიხსენიებენ, ასევე, როგორც ლაგუნა კოლორადას. ეს წყალმარჩხი, 

მარილიანი ტბა განლაგებულია ბოლივიაში, ჩილეს საზღვართან. წითელ ტბაში განლაგებულია 

ბორაქსის თეთრი კუნძულები, რომლებიც შესანიშნავ კონტრასტს ქმნის მის წითელ ფერთან. მისი 

უნიკალური ფერი გამოწვეულია წითელი ნალექებითა და წყალმცენარეების პიგმენტაციით. 

 

ხუთი ყვავილის ტბა (ჩინეთი) 

ხუთი ყვავილის ტბა ან ვუჰუა ჰაი, როგორც მას ჩინელები უწოდებენ, ნაციონალური პარკის 

მთავარი  ღირსშესანიშნაობა გახლავთ. ტბა მეჩხერი და მრავალფეროვანია. მისი ზედაპირი კი ხის 

მორებით არის მოფენილი. ტბის ფერი გარდამავალია ფირუზისფერში, ნაცრისფერში, 

მოყვითალო ფერსა და ლურჯში. ხუთი ყვავილის ტბა ჩანჩქერის თავზე მდებარეობს. 

 

მკვდარი ზღვა (ისრაელი და იორდანია) 

მკვდარი ზღვა ისრაელსა და იორდანიას შორის არის მოქცეული. იგი ზღვის დონიდან 420 

მეტრის ქვემოთ მდებარეობს და მისი ნაპირები დედამიწაზე ყველაზე დაბალ ადგილებად 

ითვლება. ტბის სიღრმე 330 მეტრს აღწევს, რაც მას მლაშე ტბებს შორის ყველაზე ღრმის ტიტულს 

აძლევს. მკვდარი ზღვა ჯიბუტში მდებარე ასალის ტბის შემდეგ ყველაზე მარილიან ტბად ითვლება 

დედამიწაზე, 30%-იანი მარილოვნებით. იგი 8.6-ჯერ უფრო მარილიანია, ვიდრე ოკეანე.  

სიმლაშის გამო მასში არანაირი თევზი და ზღვის ცხოველი არ ბინადრობს. ასევე ვერც გემები 

დაცურავენ. სწორედ ამ ფაქტორების გამო უწოდებენ მას მკვდარ ზღვას. 

მკვდარი ზღვა სიგრძეში 67 კილომეტრი, ხოლო სიგანეში 18 კილომეტრია. ბიბლიაში იგი 

მოხსენიებულია, როგორც მეფე დავითის სავანე. სწორედ ამ ტბისგან იღებდნენ ძველი 

ეგვიპტელები ბალზამს თავიანთი ფარაონების მუმიფიკაციისათვის. 
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მკვდარი ზღვის წყლების უნიკალური კონცენტრაცია და მისი სამკურნალო თვისებები უკვე 

დიდი ხანია ცნობილია. არისტოტელე, სოლომონ მეფე, დედოფალი კლეოპატრა და ა.შ 

აქტიურად იყენებდნენ ტბის სასარგებლო თვისებებს. თანამედროვე ექიმებიც თავიანთ პაციენტებს, 

რომლებსაც კანის პრობლემები აქვთ, საკმაოდ ხშირად ურჩევენ მკვდარი ზღვის აბაზანების 

მიღებას. კოსმეტოლოგები მისი მინერალების საშუალებით სხვადასხვა კოსმეტიკურ საშუალებებს 

ამზადებენ, რომლებიც მსოფლიოში საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. 

მკვდარი ზღვა მილიონობით ტურისტს იზიდავს. ყველას მოსწონს წყალზე წოლა ისე, რომ 

ჩაძირვის არ ეშინიათ. 2009 წელს ტბას 2,5 მილიონი ტურისტი ეწვია. 

   
მკვდარი ზღვა 

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და ტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და 

განმარტეთ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. ამ სიტყვების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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3. უპასუხეთ კითხვებს: 

სად მდებარეობს პლიტვიცების ტბების ეროვნული პარკი? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

სად მდებარეობს მდუღარე ტბა? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

რამდენია მდუღარე ტბის სიღრმე? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რა განაპირობებს მდუღარე ტბის ტემპერატურას? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რომელი კუნძულებია წითელ ტბაში? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 სად მდებარეობს ხუთი ყვავილის ტბა? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

მლაშე ტბებს შორის ყველაზე ღრმაა: 

        ა.  წითელი ტბა; 

          ბ.  ხუთი ყვავილის ტბა; 

          გ.  მკვდარი ზღვა; 

          დ. მდუღარე ტბა.  

მდუღარე ტბა მდებარეობს: 

     ა.  ჩილეში; 

     ბ.  პერუში; 

     გ.  ვენესულაში; 

     დ. დომინიკაში. 

მსოფლიოში ყველაზე მლაშე ტბაა: 

ა.   მკვდარი ზღვა; 

ბ.  ასალის ტბა;  

გ.  მდუღარე ტბა; 

    დ.   ხუთი ყვავილის ტბა. 
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5. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ) წინადადებები  

ორთქლი  მანძილზე დაბრუნებულებს უკან შორ მიაცილებს ტბის  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ხანია თვისებები წყლების მკვდარი უნიკალური დიდი ზღვის სამკურნალო უკვე ცნობილია 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ბორაქსის ტბაში თეთრი განლაგებულია წითელ კუნძულები 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

სასარგებლო, კოსმეტოლოგები, მკვდარი, კლეოპატრა, კონცენტრაცია, კოსმეტიკურ 

 

მკვდარი ზღვის წყლების უნიკალური ............................. და მისი სამკურნალო თვისებები უკვე 

დიდი ხანია ცნობილია. არისტოტელე, სოლომონ მეფე, დედოფალი ............................. და ა.შ 

აქტიურად იყენებდნენ ტბის ............................. თვისებებს. თანამედროვე ექიმებიც თავიანთ 

პაციენტებს, რომლებსაც კანის პრობლემები აქვთ, საკმაოდ ხშირად ურჩევენ ........................ ზღვის 

აბაზანების მიღებას. ................................. მისი მინერალების საშუალებით სხვადასხვა 

............................ საშუალებებს ამზადებენ, რომლებიც მსოფლიოში საკმაოდ დიდი პოპულარობით 

სარგებლობს.  

 

7. შეადგინეთ გეგმა: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

8. გეგმის მიხედვით გადმოეცით ტექსტი თხრობით. 
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9. დაწერეთ ტექსტის შინაარსი. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

10. დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.   აბაზანების     ტბა 

           ბ.   სამკურნალო    საშუალებები 

          გ.   კარსტული    თვისებები 

          დ.  ბუნებრივი     მიღება       

           ე.   სასარგებლო   მდინარეები   

           ვ.   კოსმეტიკური   თვისებები                           

 

 11. შეავსეთ ცხრილი: 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი         რა მინდა ვიცოდე 
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თემა 20 

მთები, მთები... 

 

 

ევერესტი, ჯომოლუნგმა, უმაღლესი მთის მასივი დედამიწაზე, ჰიმალაის მთებში, ნეპალისა და 

ჩინეთის საზღვარზე. სიმაღლე - 8848 მ. მასივიდან ყველა მხარეს ეშვება მყინვარები, რომელთა 

ბოლოები 5000 მ სიმაღლეზე მდებარეობს. ევერესტს აქვს პირამიდის ფორმა, სამხრეთი კალთა 

უფრო ციცაბოა, თოვლი არ ჩერდება და გაშიშვლებულია. 

ევერესტზე პირველად ავიდნენ 1953 წლის 29 მაისს ჯ. ჰანტის ინგლისური ექსპედიციის 

წევრები ნ. ტენცინგი (ნეპალი შერპა) და ე. ჰილარი (ახალზელანდიელი ალპინისტი).  

სახელის დარქმევა ერთგვარი პრობლემა გახდა. კანდიდატებს შორის ბევრი ადგილობრივი 

სახელი იყო, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მრავალსაუკუნოვანი ასეთი სახელი ტიბეტში იყო 

ჯომოლუნგმა. მოხსენება ამის თაობაზე 1733 წელს პარიზში ფრანგმა გეოგრაფმა ანვილმა 

გამოაქვეყნა. ნეპალში კი ამ მთას დღემდე საგარმატხის ეძახიან. ბოლოს ენდრიუ ვომ განაცხადა, 

რომ ადგილობრივი სახელების სიმრავლე გაართულებდა მათ შორის ერთ-ერთის არჩევას, 

ამიტომ ჯორჯ ევერესტის პატივსაცემად წარადგინა ევერესტის სახელწოდება. საგულისხმოა, რომ 

მთის ზუსტი სიმაღლე სწორედ ევერესტმა განსაზღვრა. 

   
ევერესტი, ჯომოლუნგმა 

ალპების მთათა სისტემა  

ალპები, ალპის მთები ერთ-ერთი უმაღლესი მთათა სისტემაა ევროპაში. გადაჭიმულია 

ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროდან შუა დუნაის დაბლობამდე. ალპების გეოგრაფიული საზღვრების 

ფარგლებში მთლიანად ან ნაწილობრივ მდებარეობს 8 სახელმწიფოს ტერიტორია, ესენია: 

საფრანგეთი, მონაკო, იტალია, შვეიცარია, ლიხტენშტაინი, გერმანია, ავსტრია და სლოვენია. 

ალპები გადაჭიმულია დაახლოებით 1200 კმ-ზე, სიგანე - 50-260 კმ. უმაღლესი წერტილის 

სიმაღლეა ზღვის დონიდან 4808 მ (მონბლანი, დასავლეთ ევროპის უმაღლესი მწვერვალი). 

ალპების მთათა სისტემის საერთო ფართობია დაახლოებით 207,000 კმ². 

ალპები დასავლეთი ევროპის ცენტრალური ნაწილის მაღალმთიანი ოლქია. იგი თავისი 

თოვლითა და ყინულებით კვებავს დასავლეთი ევროპის მრავალ დიდ მდინარეს და მათ 
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შენაკადებს, დიდ გავლენას ახდენს შუა ევროპის ჰავაზე და თანაც ბუნებრივი ლანდშაფტების 

თავისებური კომპლექსებით ხასიათდება. განსაკუთრებით გამორჩეულია ალპების გეოლოგიური 

აგებულების განსაკუთრებული სირთულე და მთების რელიეფის ფორმები.  

ალპები ქმნიან მძლავრ ერთიან მთის რკალს, რომელიც ხმელთაშუა ზღვის გენუის უბის 

ნაპირთან იწყება; აქ, შევიწროებულ და დადაბლებულ რაიონში, ერთმანეთს ხვდება ორი 

მაღალმთიანი მთის სისტემა: ალპები და აპენინები. აქედან ალპები ჯერ სამხრეთ-

დასავლეთისაკენ მიემართება, ზღვის სანაპიროს გასწვრივ, სადაც თავისი სილამაზით ცნობილი 

საფრანგეთის რივიერა მდებარეობს, შემდეგ კი მკვეთრად იღუნება ჩრდილო-დასავლეთისა და 

ჩრდილოეთისაკენ. ეს რაიონი ცნობილია ზღვისპირა ალპების სახელწოდებით. შემდეგ 

ჩრდილოეთისაკენ, მაღალმთიანი ზონა, შესამჩნევად მაღლდება და ფართოვდება; მატულობს 

როგორც მთების სიმაღლე, აგრეთვე ბუმბერაზი მასივებისა და მწვერვალების, თოვლიანი, 

მძლავრი მყინვარებით დაფარული გოლიათების რიცხვი. 

ალპების, პირენეების და კარპატების მთიანი სისტემა, ევროპისათვის პირობით საზღვარს 

ქმნის თბილ სამხრეთსა და ცივ ჩრდილოეთს შორის. 

    
ალპები 

 

იალბუზი (რუსულად - Эльбрус, ყაბარდოულად - Ошхомахо, ბალყარულად - Мингитау) — 

კავკასიონის მთათა სისტემის უმაღლესი მწვერვალი, დაახლოებით 2000 წლის წინ ჩამქრალი 

ვულკანია და მდებარეობს ყაბარდო-ბალყარეთსა და ყარაჩაი-ჩერქეზეთში, საქართველოს 

საზღვართან. მისი დასავლეთი (5642 მ) და აღმოსავლეთი (5325 მ) მწვერვალები გაყოფილია 

ღრმა უნაგირათი. იგი ევროპის უმაღლესი მთაა. იალბუზი დაფარულია თოვლისა და ყინულის 

საფარით, საიდანაც ყველა მიმართულებით ეშვება 54 მყინვარი. 

იალბუზის აღმოსავლეთ მწვერვალზე პირველად ავიდა ყაბარდოელი კ. ხაშიროვი 1829 

წელს, დასავლეთზე — ინგლისელი ალპინისტები ფ. გროვეს მეთაურობით 1874 წელს. 1967 წელს 

აქ ერთდროულად 2400 ადამიანი ავიდა. იალბუზის რაიონი სამთო-სათხილამურო სპორტისა და 

ტურიზმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცენტრია. აქ არის ტურბაზები, თავშესაფრები, ალპინისტური 

ბანაკები. 

ქართული საიოსტორიო წყაროების თანახმად, ვახტანგ I-მა 15 წლის ასაკში გავლო 

დარიალის კარი და სამი წლის განმავლობაში დაიმორჩილა ოსები, პაჭანიკები, ჯიქები; 

ჩრდილოეთიდან მობრუნებულმა დაიკავა აფხაზეთი ციხე-გოჯამდე, რის შემდეგაც სახელოვანი 
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დაბრუნდა სატახტო ქალაქ მცხეთაში. ამ ლაშქრობათა გამო ხალხმა ვახტანგ მეფეს „იალბუზის 

გმირი“ უწოდა და ლექსიც უძღვნა: 

„ვახტანგ მეფე ღმერთს უყვარდა, ციდან ჩამოესმა რეკა, 

იალბუზზე ფეხი შედგა, დიდმა მთებმა იწყეს დრეკა“. 

  

ტექსტზე მუშაობა 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და ტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და 

განმარტეთ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. ამ სიტყვების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

 

სად მდებარეობს ევერესტი? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

სად მდებარეობს ალპები? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რომელ წელს ავიდნენ პირველად ჯომოლუნგმაზე? 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ვინ დაადგინა მსოფლიოში ყველაზე მაღალი მწვერვალი სიმაღლე? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რისი საზღვარია ალპების, პირენეების და კარპატების მთიანი სისტემა? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 სად არის ევროპის უმაღლესი მწვერვალი და რა ეწოდება მას? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

ჯომოლუნგმაზე პირველად ავიდნენ: 

ა.  მე-20 საუკუნის დასაწყისში; 

ბ.  21-ე საუკუნის დასაწყისში; 

გ.  მე-20 საუკუნის ბოლოს; 

დ. მე-20 საუკუნის შუა წლებში.  

ალპების გეოგრაფიული საზღვრების ფარგლებში არ არის: 

     ა.  მონაკო; 

     ბ.  ავსტრია; 

     გ.  ესპანეთი; 

     დ. გერმანია. 

ევროპის უმაღლესი მწვერვალი: 

ა.   ევერესტი; 

ბ.  მონბლანი;  

გ.  იალბუზი; 

დ. ჯომოლუნგმა. 

   

 

 

5. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ) წინადადებები  

ტერიტორია ფარგლებში საზღვრების გეოგრაფიული ალპების მდებარეობს რვა 

სახელმწიფოს  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ნაწილის მაღალმთიანი ალპები დასავლეთი ცენტრალური ოლქია ევროპის 

_______________________________________________________________________________________ 
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მეფეს უწოდა ვახტანგ ლაშქრობათა ამ გამო ხალხმა „იალბუზის გმირი“  

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

ნეპალში, ადგილობრივი, სიმაღლე, ევერესტის, გაართულებდა, ტიბეტში 

სახელის დარქმევა ერთგვარი პრობლემა გახდა. კანდიდატებს შორის ბევრი ....................... 

სახელი იყო, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მრავალსაუკუნოვანი ასეთი სახელი ......................... 

იყო ჯომოლუნგმა. ......................... ამ მთას დღემდე საგარმატხის ეძახიან. ბოლოს ენდრიუ ვომ 

განაცხადა, რომ ადგილობრივი სახელების სიმრავლე ...................... მათ შორის ერთ-ერთის 

არჩევას, ამიტომ ჯორჯ ......................... პატივსაცემად წარადგინა ევერესტის სახელწოდება. 

საგულისხმოა, რომ მთის ზუსტი ....................... სწორედ ევერესტმა განსაზღვრა.  

 

7. შეადგინეთ გეგმა: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

8. გეგმის მიხედვით გადმოეცით ტექსტი თხრობით. 

 

9. დაწერეთ ტექსტის შინაარსი. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

10. დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.   მთის     სამხრეთი 

ბ.   გეოლოგიური    მწვერვალი 

          გ.   თბილი    ვულკანი 

          დ.  ცივი      მასივი       

           ე.   უმაღლესი    აგებულება   

           ვ.   ჩამქრალი    ჩრდილოეთი                           

             

 

 

11. შეავსეთ ცხრილი: 

 

       რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         რა ვიცი რა მინდა ვიცოდე 
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თემა 21 

სპელეოლოგია 

 

 

 

სპელეოლოგია (ბერძნ. σπήλαιον „spēlaion“ — მღვიმე, λογος „logos“ — მოძღვრება, იგივე 

მღვიმეთმცოდნეობა) არის ბუნებისმეტყველების დარგი, რომელიც შეიწავლის ბუნებრივად 

წარმოშობილ მღვიმეებსა და ხელოვნურ გამოქვაბულებს, ადგენს მღვიმეების წარმოშობას, ასაკს, 

ევოლუციას, სტრუქტურას, მორფოლოგიასა და ეკოსისტემებს. სპელეოლოგია იმყოფება 

გეოლოგია-გეოგრაფიის მიჯნაზე. 

სპელეოლოგიას საფუძველი ჩაეყარა XIX საუკუნის მეორე ნახევარში, როდესაც გამოქვეყნდა 

ედუარდ ალფრედ მარტელის (1859 — 1938) სამეცნიერო შრომები. სწორედ მარტელი ითვლება 

სპელეოლოგიის, როგორც მეცნიერების ფუძემდებლად; აქედან გამომდინარე, მას ხშირად 

უწოდებენ „სპელეოლოგიის მამას“. მარტელი ბევრს მოგზაურობდა, ატარებდა გამოკვლევებს და 

საბოლოოდ შეკრიბა დიდძალი გეოგრაფიული (სპელეოლოგიური) მასალა. XX საუკუნის 

დასაწყისში იგი კავკასიაშიც მოგზაურობდა, იმყოფებოდა საქართველოს ჩრდილოეთ-დასავლეთ 

მხარეში, აფხაზეთში, სადაც აღწერას აწარმოებდა არაბიკის კირქვულ მასივზე. კავკასიაში 

აღმოაჩინა რამდენიმე მღვიმე. შემდეგ გამოსცა ნაშრომები პარიზში. სპელეოლოგიის შემდეგი 

განვითარება დაკავშირებულია ფ. კრაუსის, ა. შმიდლის, ა. გრუნდისა და სხვა მკვლევრების 

სახელებთან. 

მნიშვნელვანი იყო ალექსანდრე კრუბერის გამოკვლევებიც. 1897 წლიდან იგი სწავლობდა 

ყირიმისა და კავკასიის კარსტულ რაიონებს. სპელეოლოგიისა და კარსტოლოგიის 

განვითარებაში დიდი როლი ითამაშა გეოლოგმა გ. მაქსიმოვიჩმა, რომელმაც აღწერა არაერთი 

მღვიმე, მღვიმური ტბა და სხვ. 

სპელეოლოგია განიხილავს მღვიმეებს რთულ ბუნებრივ წარმონაქმნებად, რომლებიც 

არსებობს შეზღუდულ მიწისქვეშა სამყაროში. მათი ელემენტები ერთმანეთთანაა დაკავშირებული 

და ამგვარად იქმნება მიწისქვეშა ლანდშაფტი. სპელეოლოგია, როგორც აღინიშნა, ძირითადად 

არის გეოლოგიისა და გეოგრაფიის შესწავლის საგანი, თუმცა თავისი მრავალფეროვანი 

დანიშნულების მიხედვით სპელეოლოგიასთან ახლო კავშირში შედის ბოტანიკა, ზოოლოგია, 

პალეონტოლოგია, ისტორია და არქეოლოგია. 

საქართველოს მღვიმეები და გამოქვაბულები უძველესი დროიდან იპყრობენ მკვლევართა 

ყურადღებას. საქართველოს მღვიმეები მოხსენიებული აქვთ სტრაბონს, ჯუანშერს, რუსთაველს, 

სულხან-საბა ორბელიანს და სხვ. პირველი ცნობები საქართველოს მღვიმეების შესახებ 

მოცემული აქვს ვახუშტი ბატონიშვილს. მის მონოგრაფიაში მოიპოვება საინტერესო ცნობები 

მღვიმე-გამოქვაბულების მდებარეობისა და მათი დანიშნულების შესახებ. 

საქართველო მღვიმე-უფსკრულების ქვეყანაა. კარსტულ რელიეფს უკავია დაახლ. 

საქართველოს ტერიტორიის 7 %. კარსტული რელიეფი ფართოდაა გავრცელებული დასავლეთ 
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საქართველოში და გადაჭიმულია კავკასიონის სამხრეთ კალთაზე, მდინარე ფსოუს ხეობიდან 

ერწოს ტბის მიდამოებამდე. ამ მონაკვეთზე კარსტული ზოლის სიგრძეა დაახლ. 320 კმ. 

მაქსიმალური სიგანე 30 კმ. დასავლეთ საქართველოს კარსტული ზოლი დანაწევრებულია 

მდინარეთა ხეობებით, სადაც გაბნეულია ათობით კარსტული მასივი. 

საქართველოს კარსტის შესწავლაში დიდი წვლილი შეიტანეს ლევან მარუაშვილმა, ზურაბ 

ტატაშიძემ, შალვა ყიფიანმა და სხვ. საერთო ჯამში მათ გამოაქვეყნეს ასობით სამეცნიერო შრომა, 

რომლებსაც მნიშვნელობა დღესაც არ აქვს დაკარგული. 

 

სათაფლიის კარსტული მღვიმეები  

სათაფლიის კარსტული მღვიმეები — კარსტული მღვიმეების ჯგუფი დასავლეთ 

საქართველოში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში (იმერეთი). ქუთაისის ჩრდილო-დასავლეთით 7 

კმ-ზე. მღვიმეები განლაგებულია სათაფლიის სახელმწიფო ნაკრძალის ტერიტორიაზე. 

მღვიმეთა აბსოლუტური სიმაღლე მერყეობს 275 მეტრიდან 405 მეტრამდე. სათაფლიის 

მღვიმეთა ჯგუფი მდიდარია როგორც ესთეტიკურად, ისე ფაუნისტური და ფლორისტული 

სახეობებით. ამ ტერიტორიაზე განლაგებულია კოლხური ტყე, რელიქტური და ენდემური 

ნიმუშებით და დინოზავრის ნაკვალევით. 

 სათაფლიის მღვიმე ერთადერთია იმ 5 გამოქვაბულიდან, რომელიც გამოყენებულია 

ტურისტული მიზნით. მღვიმის შესასვლელი ძაბრისებრი ღრმულის ფსკერზე მდებარეობს. წინა 

ნაწილში გვხვდება ეროზიული საფეხურები. შესასვლელიდან დაახლოებით 100 მეტრში არის 

ულამაზესი „გუმბათოვანი დარბაზი“, ხოლო 150 მეტრში „ნაღვენთების სასაფლაო“. მღვიმეს აქვს 

განშტოებებიც. სათაფლიის მღვიმის ჯამური სიგრძეა დაახლოებით 900 მეტრი. სიმაღლე – 10 

მეტრს აღემატება, ხოლო სიგანე უდრის 14-15 მეტრს. 

ჩასასვლელშივე ყურადღებას იპყრობს წყლის ჩხრიალი, რომელიც იქვე ხელმარცხნივ 

ბნელი ყელიდან მოისმის. მღვიმეში სტალაქტიტების და სტალაგმიტების ტყეა. დარბაზის ცენტრში 

აღმართულია დიდი ზომის სოკოსებრი სტალაგმიტი და მოქმედი სტალაქტიტი, საიდანაც ნაჟური 

წყალი მოედინება. სტალაქტიტები და სტალაგმიტები ზოგან ერთდება და ქმნის დიდი ზომის 

სვეტებს, რომლებიც სტალაქტიტებით შემკობილ ჭერთან და კედლებთან ზღაპრულ ნაგებობათა 

შთაბეჭდილებას ტოვებს. 

მღვიმე მდიდარია ქიმიური წარმონაქმნებით – გარდა სტალაქტიტებისა და სტალაგმიტებისა, 

მღვიმეში მოიპოვება სვეტები, ლოდნარები, ნაზვავები და თიხის სქელი ნაფენები. მღვიმის ჰავა 

სტატიკურია და უდრის 11-12 გრადუსს. აქვეა ოღასყურის მიწისქვეშა დინება. ზამთრის პერიოდში 

ნაკადის დინება მერყევია. ორგანული სამყარო შეიცავს ობობებს, მტკნარი წყლის მოლუსკებს, 

სხავასხვა ჭიებს, სოკოებს, ხავსებსა და სხვ. სათაფლიის მღვიმე ადვილი მისადგომია (თუ არ 

ჩავთვლით მის განშტოებებს). მღვიმე 1925 წელს აღმოაჩინა პეტრე ჭაბუკიანმა პირველყოფილი 

ადამიანის სადგომის ძებნის დროს. 

სათაფლიის II მღვიმე მდებარეობს საკუთრივ სათაფლიის მღვიმიდან დასავლეთით 700 

მეტრზე და მას ასევე გეოგრაფიის ინსტიტუტის მღვიმე ეწოდება. მისი შესასვლელი ვიწროა. 

შესასვლელიდან დაახლოებით 80 მეტრზე იხსნება პირველი დიდი დარბაზი. გამოსაყოფია ასევე 

„გიგანტური დარბაზი“ და „ლოდთა დარბაზი“. მღვიმე ძალზე მდიდარია ქიმიური 
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წარმონაქმნებით. არის სტალაქტიტები, რომლებსაც მინიატურული ფორმა აქვს. აქვეა 

სტალაგმიტები, სტალაგნატები, იშვიათი ჰელიქტიტები და ჰელიგმიტებიც კი. ჰავა დინამიკურია. 

გაედინება ნაკადული, რომელიც პატარა ტბას აჩენს. დამახასიათებელია ფაუნის ელემენტები. 

გავლა ადვილია. 

  საკუთრივ სათაფლიის მღვიმიდან 600 მეტრში იხსნება სათაფლიის III მღვიმე, რომელიც 

ზღვის დონიდან 405 მეტრზე მდებარეობს. შედარებით პატარაა. არის სტალაქტიტები და 

ნაღვენთები. გავლა ადვილია. 

სათაფლიის IV მღვიმე ზღვის დონიდან 305 მეტრზეა. აქვეა ოღასყურის მღვიმე (სათაფლიის 

მღვიმის გამოსასვლელი). აღსანიშნავია, რომ მღვიმიდან გამოედინება ნაკადი, რომელიც 

დასაბამს აძლევს მდინარე ოღასყურას. 

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და ტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და 

განმარტეთ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. ამ სიტყვების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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3. უპასუხეთ კითხვებს: 

რას შეისწავლის სპელეოლოგია? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

როდის ჩაეყარა სპელეოლოგიას საფუძველი? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

რომელი სამეცნიერო დისციპლინა სწავლობს სპელეოლოგიას? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

         ვისა აქვს პირველი ცნობები საქართველოს მღვიმეების შესახებ? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რითია მდიდარი სათაფლიის მღვიმეთა ჯგუფი? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ვინ და როდის აღმოაჩინა სათაფლიის მღვიმე? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

სპელეოლოგიის შესწავლის ობიექტია: 

        ა.  მთები; 

          ბ.  ზღვები; 

          გ.  მდინარეები; 

          დ. მღვიმეები.  

სათაფლიის კარსტული მღვიმეები მდებარეობს: 

     ა.  ქუთაისთან; 

     ბ.  თბილისთან; 

     გ.  რუსთავთან; 

     დ. სოხუმთან. 

სპელეოლოგიას საფუძველი ჩაეყარა: 

ა.   მე-19 საუკუნის  დასაწყისში; 

ბ.  მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში; 

გ.   მე-20 საუკუნის დასაწყისში; 

     დ.   მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში. 

   

5. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ) წინადადებები  
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მეორე დასავლეთით სათაფლიის მდებარეობს სათაფლიის მღვიმე საკუთრივ მღვიმიდან 

შვიდას მეტრზე   

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

შესწავლის გეოლოგიისა ძირითადად სპელეოლოგია არის და საგანი გეოგრაფიის 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

მეტრამდე აბსოლუტური მერყეობს სიმაღლე მეტრიდან 405 მღვიმეთა 275 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

სტალაგმიტი, მღვიმეში, ხელმარცხნივ, ყურადღებას, აღმართულია, სტალაქტიტები 

ჩასასვლელშივე ....................... იპყრობს წყლის ჩხრიალი, რომელიც იქვე ............................... 

ბნელი ყელიდან მოისმის. ......................... სტალაქტიტების და სტალაგმიტების ტყეა. დარბაზის 

ცენტრში ........................... დიდი ზომის სოკოსებრი ........................ და მოქმედი სტალაქტიტი, 

საიდანაც ნაჟური წყალი მოედინება. ................................... და სტალაგმიტები ზოგან ერთდება და 

ქმნის დიდი ზომის სვეტებს. 

  

7. შეადგინეთ გეგმა: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

8. გადმოეცით ტექსტი თხრობით. 

 

9. დაწერეთ ტექსტის შინაარსი შედგენილი გეგმის მიხედვით. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

10. დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.   დინოზავრის    ხეობა 

           ბ.   მიწისქვეშა    ჩაეყარა                           

          გ.   მღვიმური    ადამიანი 

          დ.  მდინარის     ნაკვალევი       

           ე.   საფუძველი    ტბა 

           ვ.   პირველყოფილი   სამყარო 

             

11. შეავსეთ ცხრილი: 

 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი          რა მინდა ვიცოდე 
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თემა 22 

ამინდი 

 

 

 

ამინდი დედამიწის ატმოსფეროს მდგომარეობაა: სიცხე და სიცივე, ქარი და წვიმა, თოვლი და 

სეტყვა. კლიმატი კონკრეტულ ადგილზე საერთო ტემპერატურას და ამინდის მდგომარეობას 

ნიშნავს. 

ამინდი თითოეული ადამიანის ცხოვრებაზე მოქმედებს. მოულოდნელად შეცვლილ ამინდს 

ყველაფრის გაფუჭება შეუძლია, მოსავლით დაწყებული და ზაფხულის არდადეგებით 

დამთავრებული. გარდა ამისა, ამინდი გადამწყვეტი ფაქტორია მსოფლიოს ყველაზე საშინელი 

კატასტროფების დროს, როგორებიცაა წყალდიდობა, გვალვა და შიმშილობა. 

ათასწლეულების განმავლობაში ადამიანი ამინდს ღმერთებს ეთაყვანებოდა და ამინდის 

შეცვლას სხვადასხვა რიტუალით ცდილობდა. ამინდის მართვა დღესაც, მაღალგანვითარებული 

ტექნოლოგიების პირობებშიც კი შეუძლებელია. 

ამინდს სამი მთავარი ელემენტი აქვს: ტემპერატურა, ჰაერის მოძრაობა და ჰაერში წყლის 

რაოდენობა. 

ცხელი ამინდის მიზეზი მზეა, რომელიც მიწასა და ატმოსფეროს ათბობს. როცა მზე ღრუბლებს 

მიეფარება ან ცივი ქარი უბერავს, ტემპერატურა ნაკლებია. 

ქარიც მზის მოქმედების შედეგია. გათბობისას ჰაერი ფართოვდება და მისი სიმკვრივე 

მცირდება, რისა გამოც ის ზემოთ ადის. მისი ადგილის დასაკავებლად ზემოდან უფრო ცივი და 

მძიმე ჰაერის მასა ეშვება და ჩნდება ქარი. 

მზის სითბო მცენარეებიდან, ნიადაგიდან, მდინარეებიდან და ზღვებიდან წყლის 

აორთქლებას იწვევს. მაღლა ასული ორთქლი კონდენსირდება და წყლის წვეთებად იქცევა, 

რომლებიც ღრუბლებს ქმნის, შემდეგ კი წვიმის, თოვლის ან სეტყვის სახით დედამიწას უბრუნდება. 

ამინდის შემადგენელი ფაქტორები ერთმანეთზეც მოქმედებს. მათი კომბინაცია რთულ 

სურათს ქმნის, რომელსაც ამინდის სისტემა ეწოდება. 

დღეს მეცნიერებს ამინდის პროგნოზირება შეუძლიათ, რისთვისაც სატელიტებსა და 

კომპიუტერებს იყენებენ. ამ რთული ტექნოლოგიის გამოგონებამდე კი ადამიანები ამ მიზნით 

სხვადასხვა ნიშანს აკვირდებოდნენ; მაგალითად, ღრუბლების მოძრაობასა და ცხოველთა ქცევას. 

გროვა ღრუბლები, როგორც წესი, მზიან ამინდს მოასწავებს, ქარიშხლის მოახლოებისას კი 

ფუტკრები სკებში შედიან. 

დედამიწაზე არსებული წყლის რაოდენობა არ იცვლება, თუმცა წყალი მდგომარეობას 

განუწყვეტლივ იცვლის. ის თხევადია ზღვებში, მდინარეებსა და წვიმის წვეთებში, მყარია თოვლსა 

და სეტყვაში და აირია ჰაერში. 

გაცხელებისას წყალი თხევადიდან აირად მდგომარეობაში გადადის. ამ პროცესს 

აორთქლება ეწოდება. მზის სითბო მდინარეებიდან, ტბებიდან და ზღვებიდან წყლის 
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აორთქლებას იწვევს; მცენარეები მიწიდან წყალს შეიწოვენ, რომელიც მათი ფოთლებიდან აირის 

სახით გამოიყოფა. ადამიანები და ცხოველები წყალს აირის სახით შეისუნთქავენ. 

როცა აირის მოლეკულები მაღლა ადის, ისინი ცივდება, რაც წყლის კონდენსირებას, ანუ 

კვლავ თხევად მდგომარეობაში გადასვლას იწვევს და ჩნდება პაწაწინა წვეთები, რომელთაც 

ღრუბლების სახით ვხედავთ. ღრუბელში ეს წვეთები ერთმანეთს ეჯახება და იზრდება. როცა 

ძალიან დამძიმდება, წვეთები ვარდება და მათში შემავალი წყალი კვლავ მდინარეებში, ტბებსა და 

ზღვებში ხვდება. ამ პროცესს წყლის ბრუნვა ეწოდება. 

წყალს, რომელიც დედამიწაზე ეცემა, ნალექი ეწოდება. წვიმა ნალექის ყველაზე 

გავრცელებული სახეა. არსებობს უამრავი სახეობის წვიმა, ჟინჟღლით დაწყებული და მუსონური 

წვიმით დამთავრებული. სიცივეში ნალექი ზოგჯერ თოვლის ან სეტყვის სახეს იღებს. 

ზოგჯერ, თბილ ამინდში, ცაზე უეცრად ღრუბლები ჩნდება. ისინი წყლითა და ჰაერის სწრაფი 

ნაკადებითაა სავსე. ზოგჯერ მათში ჭექა-ქუხილისთვის საკმარისი ელექტრული ენერგია 

გროვდება. ღრუბლის შიგნით მბრუნავი ჰაერის ნაკადი წყლის წვეთებსა და ყინულის კრისტალებს 

ერთმანეთს უხახუნებს. ხახუნის შედეგად წვეთები და კრისტალები ძლიერ ელექტრულ მუხტს 

იძენს. ზოგის მუხტი უარყოფითია, ზოგისა კი დადებითი. უარყოფითი მუხტები ღრუბლის 

ფსკერთან გროვდება და ღრუბელსა და დადებითად მიწას შორის პოტენციალთა უზარმაზარ 

სხვაობას ქმნის. ეს სხვაობა თანდათან იზრდება და საჭირო ხდება მისი გაწონასწორება. ღრუბლის 

ფსკერსა და მიწას შორის გიგანტური ნაპერწკალი ჩნდება, რომელიც განსხვავებული მუხტების 

გათანაბრებას იწვევს. ამ ნაპერწკალს ჩვენთვის ელვის სახე აქვს. ელვა ჰაერში იკლაკნება და 

ღრუბლიდან მიწაზე მოსახვედრად უმოკლეს გზას ეძებს. 

 

ამინდის რეკორდები: 

სეტყვის ყველაზე მძიმე მარცვალი, რომლის წონა ერთ კგ-ს აღწევდა, ბანგლადეშის ქალაქ 

კოპალგანჯში ჩამოვარდა 1986 წელს. 

მსოფლიოს ყველაზე წვიმიანი ადგილია ჩერაპუნჯა ინდოეთში. აქ წელიწადში თითქმის 12 მ 

წვიმა მოდის. 

ჩვენთვის ცნობილი ყველაზე დიდი ფიფქები 1887 წელს აშშ-ის ქალაქ მონტანაში მოვიდა. 

მათი დიამეტრი 38 სმ-ს აღწევდა. 

მსოფლიოს ყველაზე მშრალი ადგილია ჩილეში მდებარე ატაკამის უდაბნო. მის ზოგიერთ 

ნაწილში წვიმა 500 წელია არ მოსულა. 

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და ტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და 

განმარტეთ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

2. ამ სიტყვების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

შესაძლებელია თუ არა ამინდის მართვა დღეს? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

რას ეწოდება ამინდის სისტემა? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

რას ეწოდება აორთქლება? 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

რას ნიშნავს კონდენსირება? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

რას ეწოდება ნალექი? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

სად არის ყველაზე წვიმიანი ადგილი მსოფლიოში? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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4. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

მსოფლიოში ყველაზე მშრალი ადგილი არის: 

        ა.  არაბეთში; 

          ბ.  ყაზახეთში; 

          გ.  ჩილეში; 

          დ. მექსიკაში.  

თხევადიდან აირად მდგომარეობაში წყლის გადასვლას ეწოდება: 

     ა.  აორთქლება; 

     ბ.  კონდენსირება; 

     გ.  ადუღება; 

     დ. გაყინვა. 

გათბობისას ჰაერი: 

ა.   იკუმშება; 

ბ.  ფართოვდება; 

გ.   იზრდება; 

დ.   მცირდება. 

   

5. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ) წინადადებები.  

ეშვება  ჰაერის უფრო ადგილის დასაკავებლად მისი ზემოდან ცივი მასა 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

შესწავლის გეოლოგიისა ძირითადად სპელეოლოგია არის და საგანი გეოგრაფიის 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

ელექტრონული ენერგია საკმარისი ზოგჯერ მათში ჭექა-ქუხილისთვის გროვდება 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

ტექნოლოგიის, ამინდს, პროგნოზირება, ღრუბლების, ფუტკრები, სატელიტებსა 

   მეცნიერებს ამინდის ......................... შეუძლიათ, რისთვისაც ....................... და კომპიუტერებს 

იყენებენ. ამ რთული ........................... გამოგონებამდე კი ადამიანები ამ მიზნით სხვადასხვა ნიშანს 

აკვირდებოდნენ; მაგალითად, ............................ მოძრაობასა და ცხოველთა ქცევას. გროვა 

ღრუბლები, როგორც წესი, მზიან ................... მოასწავებს, ქარიშხლის მოახლოებისას კი 

........................ სკებში შედიან. 

  

7. შეადგინეთ გეგმა: 
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____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

8. გადმოეცით ტექსტი თხრობით. 

 

9. დაწერეთ ტექსტის შინაარსი შედგენილი გეგმის მიხედვით. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

10. დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.   ამინდის     მოძრაობა 

           ბ.   ელექტრული   მუხტი                           

          გ.   ატმოსფეროს   მარცვალი 

          დ.  სეტყვის     პროგნოზი       



131 

 

           ე.   ღრუბლების    მდგომარეობა 

           ვ.   უარყოფითი   ენერგია 

             

11. შეავსეთ ცხრილი: 

 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი რა მინდა ვიცოდე 
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თემა 23 

ამინდის უცნაურობანი 

 

 

ზოგჯერ უჩვეულო, უცნაური ამინდის მომსწრენი ვხდებით. ისეთის, რომ მას ამინდსაც ვერ 

დაარქმევ. უცხო სინათლე, მფრინავი თეფშის მსგავსი ღრუბელი და თვით ბაყაყების წვიმაც კი 

ბუნების უცნაური მოვლენებია. 

უცნაური ამინდის დროს ადამიანები ხშირად ფიქრობენ, რომ რაღაც ზებუნებრივი ან მაგიური 

ხდება. ამიტომაც ამინდი ფერიებთან და მოჩვენებებთან დაკავშირებული ცრურწმენების მიზეზიც 

გამხდარა. გარდა ამისა, ამინდს უკავშირდება ამოუცნობი მფრინავი ობიექტების „დანახვის“ 

გახშირებული შემთხვევებიც. ერთ-ერთი სახის ღრუბელი, რომელსაც ამოზნექილ ღრუბელს 

უწოდებენ, ძალიან ჰგავს მფრინავ თეფშს... 

1806 წელს გერმანიაში ზღვის კიბორჩხალების წვიმა მოვიდა. მოსახლეობა გაკვირვებული 

შესცქეროდა ცას, საიდანაც ნახევარი საათის მანძილზე ზღვის კიბორჩხალები ცვიოდა. მსგავსი 

შემთხვევა ესპანეთსა და შოტლანდიაშიც ყოფილა. ესპანეთში კიბორჩხალების ნაცვლად 

ხორბალი, ხოლო შოტლანდიაში თევზები „წვიმდა“. სხვა სახის „წვიმებიც“ შეიძლება მოვიდეს: 

ამ დღეს რუსეთის ერთ-ერთი პატარა სოფლის მოსახლეებს თავზე დაეყარათ მთელი ქონება 

- ათასამდე მონეტა! როგორც ამბობენ მეცნიერები, ასეთი მასის ჰაერში აწევა შეუძლია მხოლოდ 

უზარმაზარ ენერგიას, რომელიც შეიძლება ჰქონდეს მხოლოდ ტორნადოს. თუმცა ტორნადოები 

ამ ადგილებისთვის არაა დამახასიათებელი. ერთ-ერთი ვერსიით, ქარიშხლის დროს განძი 

„ამოიქექა“ მიწიდან და ძლიერმა ქარმა მონეტები აიტაცა ჰაერში ამის შემდეგ კი მიმოფანტა 

იღბლიანი ხალხის თავზე. 1956 წელს ინგლისის ქალაქ ხენხემშიც მოდიოდა ამდაგვარი წვიმა. 

 „ათასობით ბაყაყი დაგვეყარა თავზე წვიმასთან ერთად“ - ჰყვებოდა სოფლის მკვიდრი 

ალექსანდრ საირიკი. სოფლის მკვიდრნი გაოგნებულნი იყვნენ, საიდან უნდა გაჩენილიყვნენ ცაში 

ეს ცივსისხლიანი ცხოველები. საქმე ისაა, როგორც ხსნის ერთ-ერთი სპეციალისტი, რომ ამის 

მიზეზი შესაძლებელია იყოს ძლიერი გრიგალი, რომელმაც მოიტანა ბაყაყები უახლოესი ტბიდან 

ან წყალსაცავიდან. 

ავსტრალიაში 2015 წელს ობობების „წვიმა“ მოვიდა. მოვლენა, რა თქმა უნდა, არც ისე 

სასიამოვნოა! ეკოლოგები აღნიშნავენ, რომ ამ ჯიშის ობობები ხეზე აკეთებენ ქსელებს, რომლებიც 

ძალიან ჰგვანან პარაშუტებს. ქარს გადააქვს ისინი დიდ მანძილზე. ამიტომ არ გაგიკვირდეთ, თუ 

ოდესმე ობობების წვიმა დაგატყდებათ თავს. 

თევზების წვიმები ჰონდურასში უფრო ტრადიციული მოვლენაა, ვიდრე უჩვეულო... ხდება ეს 

ყველაფერი ქალაქ იოროსთან ახლის მაისი ივლისის პერიოდში. ეს გამოიყურება დაახლოებით 

ასე: საღამოს 5-6 საათზე მიწას თავს დაატყდება შვი ღრუბელი, შემდეგ ჭექა-ქუხილი, ციდან იწყება 

თევზების ცვენა. სხვათა შორის, ეს აუხსნელი ფაქტი ასევე აღწერილია ჰონდურასულ 

ფოლკლორში. ამ ფაქტს აღწერდა ასევე დიდი სწავლული ჰუმბოლდტი.  
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წარმოიდგინეთ, ასეთი წვიმა დაატყდათ თავს სკოლის მოსწავლეებს, რომლებსაც ჰქონდათ 

ფიზკულტურის გაკვეთილი. დევიდ კრაიტონი, მათი მასწავლებელი, იძულებული გახდა შეეწყვიტა 

გაკვეთილი და მოსწავლეების ევაკუაცია მოეხდინა შენობაში. შემდეგ ის მოსწავლეებთან ერთად 

დიდხანს აგროვებდა ჭიაყელებს, რომ გადაეცა ექსპერტიზისთვის. სულ იპოვეს 120 ჭიაყელა 92 

მეტრის რადიუსზე. სწავლულები ვარაუდობენ, რომ ჭიაყელები მოიტანა ქარმა, თუმცა იმ დღეს 

იყო მზიანი ამინდი ქარის გარეშე. ასე რომ, ამ ფენომენის ახსნა ჯერ არ მოიძებნა. 

ციდან ჩიტების ცვენა - ასევე არაა იშვიათობა. 2011 წელს, ახალი წლის ღამეს, აშშ-ს 

მოსახლეებს თავზე დაეყარათ 4000 შავი შაშვი, თანაც ყველა მათგანი იყო მკვდარი. 

ორნიტოლოგები დიდხანს სწავლობდნენ ამ უჩვეულო მოვლენას და მივიდნენ იმ დასკვნამდე, 

რომ ჩიტები მიწაზე დანარცხების გამო კი არ მოკვდნენ, არამედ სხვა საგანთან შეჯახების გამო. 

ერთნი ამბობდნენ, რომ ეს იყო საახალწლო ფეირვერკის ბრალი. მეორენი კი ამტკიცებდნენ, რომ 

ცუდი ბუნებრივი პირობების გამო ჩიტებმა დაკარგეს ორიენტაცია და ეჯახებოდნენ სახლებსა და 

ხეებს. რამდენიმე დღის შემდეგ მკვდარი ჩიტების წვიმა თავს დაატყდა შვედეთის ქალაქ 

ფალჩოპინგს. ამ შემთხვევის დროს მოსახლეებმა იპოვეს 10 000 მკვდარი ჩიტი. 

ინგლისში, ქოვენთრიში, 1911 წელს ხილის წვიმა წამოვიდა.  „ეს იმდენად მოულოდნელი 

იყო, რომ ყველა დამუნჯდა“, - ყვებოდა ერთ-ერთი თვითმხილველი. ვაშლებმა, რომლებიც არც 

ისე მსუბუქია, საგრძნობი ზიანი მიაყენეს მოსახლეობას. საბედნიეროდ, ხალხი არ დაშავებულა, 

თუმცა ემსხვერპლა რამდენიმე ავტომობილი. ზოგმა ვაშლებს შორის ასევე იპოვა სტაფილო და 

კომბოსტოს ნაგლეჯები. 

 

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და ტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და 

განმარტეთ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ამ სიტყვების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

რას ფიქრობენ ადამიანები უცნაური ამინდის დროს ხშირად? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რა მოხდა გერმანიაში 1806 წელს? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რა შეიძლება იყოს ბაყაყების „წვიმის“ მიზეზი? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რა შედეგი მოჰყვა ვაშლების „წვიმას“? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რა იყო ჩიტების „წვიმისას“ მათი სიკვდილის მიზეზი? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რა ხდება ჰონდურასში ყოველდღე? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

4. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

ხილის „წვიმა“ მოვიდა: 

        ა.  რუსეთში; 

          ბ.  ამერიკაში; 

          გ.  გერმანიაში; 

          დ. ინგლისში.  

ჰონდურასში ჩვეულებრივი ამბავია: 

     ა.  ჩიტების „წვიმა“; 

     ბ.  ჭიაყელების „წვიმა“; 

     გ.  ბაყაყების „წვიმა“; 
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     დ. თევზების „წვიმა“. 

ფიზკულტურის მასწავლებელმა გაკვეთილი შეწყვიტა: 

ა.   ჭიაყელების „წვიმის“ გამო; 

ბ.  სეტყვის გამო; 

გ.   ნისლის გამო; 

     დ.   ქარის გამო. 

   

5. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ) წინადადებები  

ჭიაყელებს დიდხანს მოსწავლეებთან შემდეგ ის ერთად აგროვებდა  

_______________________________________________________________________________________ 

რუსეთის ქონება სოფლის პატარა ამ დღეს ერთ-ერთი მოსახლეებს თავზე დაეყარათ მთელი  

_______________________________________________________________________________________ 

წვიმა მკვდარი დღის შვედეთის რამდენიმე შემდეგ ჩიტების თავს დაატყდა ფალჩოპინგს 

ქალაქ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

ღრუბელს, ზებუნებრივი, მოჩვენებებთან, თეფშს, ამინდის, მფრინავი 

  უცნაური ....................... დროს ადამიანები ხშირად ფიქრობენ, რომ რაღაც ........................... ან 

მაგიური ხდება. ამიტომაც ამინდი ფერიებთან და ............................ დაკავშირებული ცრურწმენების 

მიზეზიც გამხდარა. გარდა ამისა, ამინდს უკავშირდება ამოუცნობი .......................... ობიექტების 

„დანახვის“ გახშირებული შემთხვევებიც. ერთ-ერთი სახის ღრუბელი, რომელსაც ამოზნექილ 

............................... უწოდებენ, ძალიან ჰგავს მფრინავ................................... 

  

7. შეადგინეთ გეგმა: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

8. გადმოეცით ტექსტი თხრობით. 

 

9. დაწერეთ ტექსტის შინაარსი შედგენილი გეგმის მიხედვით. 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

10. დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.   მფრინავი     ფეიერვერკი 

           ბ.   ზიანი    მოვლენა                           

          გ.   ფიზკულტურის   მიაყენა 

          დ.  მზიანი     თეფში       

           ე.   უჩვეულო     გაკვეთილი 

           ვ.   საახალწლო   ამინდი 

             

11. შეავსეთ ცხრილი: 

 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი რა მინდა ვიცოდე 
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თემა 24 

ტორნადო 

 

 

 

დედამიწის ბრუნვის გამო ქარი წრფივად კი არა, სპირალურად მოძრაობს. ზოგჯერ ქარის 

სპირალი ყველაზე სწრაფ და საშინელ ქარიშხლად, ტორნადოდ გადაიქცევა ხოლმე. 

ქარი წარმოიქმნება ატმოსფეროში წნევის არათანაბარი ჰორიზონტალური განაწილების 

გამო. ქარს ახასითებს მიმართულება და სიჩქარე. მიმართულებად ითვლება ჰორიზონტის მხარე, 

საიდანაც იგი ქრის (გამოსახავენ აზიმუტით ან რუმბებით); სიჩქარე გამოისახება მ/წმ, კმ/სთ, 

კვანძებით ან ბალებით ბოფორტის სკალის მიხედვით. დედამიწის ზედაპირთან ქარს აკვირდებიან 

ანემომეტრით, ანემოგრაფით, ფლუგერითა და სხვ; თავისუფალ ატმოსფეროში - ბურთ-

პილოტით. ქარის სიჩქარესა და მიმართულებას ხმელეთის ზედაპირზე აქვს მკაფიოდ 

გამოხატული დღეღამური სვლა; ღამით ქარის სიჩქარე მინიმუმს აღწევს, ნაშუადღევს - მაქსიმუმს. 

ზღვაზე დღეღამური სვლა არ შეიმჩნევა. ქარის სიჩქარის წლიური სვლა არსებითად 

დაკავშირებულია ატმოსფეროს ზოგადი ცირკულაციის თავისებურებებთან. დედამიწის ზოგიერთ 

ადგილას იცის ადგილობრივი ქარები (ბორა, ბრიზი, სიროკო, ფიონი, ხორშაკი და სხვ.), 

რომლებიც დაკავშირებულია ატმოსფერული ადგილის ცირკულაციასთან, ადგილის რელიეფთან 

და სხვ. 

   
 

იაპონიის მიწისძვრის შემდეგ, შესაძლოა, სულ ცოტა ხნით მსოფლიოს დაავიწყდა 

ტორნადოების სერია, რომელიც წლიდან წლამდე უტევს სხვადასხვა კონტინენტს, 

განსაკუთრებით კი ამერიკას, სადაც წელიწადში საშუალოდ 80 ადამიანი ეწირება მას. ინგრევა 

ნაგებობები, მიწასთან სწორდება ქალაქები, ქრებიან სულიერები. მეცნიერება სწავლობს ამ 

მოვლენას, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ მის შესახებ სრული ინფორმაცია არ არსებობს, შესაბამისად, 

თავდაცვის მექანიზმებიც არასრულყოფილია. 

და მაინც, რა ვიცით მის შესახებ, როგორია დასკვნები ტორნადოს გამომწვევ მიზეზებთან 

დაკავშირებით და შეგვიძლია თუ არა პრევენციული ღონისძიებების გატარება… ამ კითხვებზე 

პასუხის მისაღებად პერმანენტულად მიმდინარეობს კვლევები. 
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სტიქიური უბედურებით გამოწვეული დამანგრეველი შედეგების თავიდან აცილება 

შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, როდესაც სტიქიური მოვლენის პროგნოზირება შეიძლება და/ან 

მისი მახასიათებლები საფუძვლიანად არის შესწავლილი. სანდო პროგნოზის არსებობის 

შემთხვევაში შესაძლებელია წინასწარ იქნეს მიღებული უსაფრთხოების ზომები. თუ სტიქიური 

მოვლენის პარამეტრები კარგად არის შესწავლილი, შესაძლებელია ისეთი შენობების აგება, 

რომლებიც არ დაზიანდებოდა სტიქიური უბედურებისას. სტიქიურ უბედურებათა იმ რიცხვს, 

რომლის ზუსტი პროგნოზი ჯერჯერობით შეუძლებელია, მიეკუთვნება ტორნადო. მეცნიერები 

სწავლობენ ტორნადოს პარამეტრებს დედამიწასთან ახლოს იმისთვის, რომ დააზუსტონ, 

რამდენად დამანგრეველი შეიძლება აღმოჩნდეს იგი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში წელიწადში 

რვაასი ტორნადოს დაკვირვება შეიძლება და მათ ეწირება დაახლოებით ოთხმოცი ადამიანი. 

ტორნადო ფიქსირდება ყველა კონტინენტზე, ანტარქტიდის გარდა. ტორნადოს მოქმედება 

ძლიერია გაშლილ ადგილებში. მისი წარმოქმნის მექანიზმი სრულყოფილად არ არის 

შესწავლილი. ასე რომ, მისი პროგნოზირება ძალზე რთულია. ტორნადოს წარმოქმნის ე.წ. 

ტორნადოს წარმომქმნელი ჭექა-ქუხილი. თავის მხრივ, ტორნადოს წარმომქმნელი ჭექა-ქუხილის 

ადგილები წარმოიქმნება ჰაერის სხვადასხვა ტიპის ნაკადების ურთიერთქმედებით. მაგალითად, 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ე.წ. „ტორნადოების ხეივანში”, ტორნადოს წარმომქმნელი ჭექა-

ქუხილი წარმოიქმნება მექსიკის ყურიდან წამოსულ ნოტიო, თბილი ჰაერის მასების 

ურთიერთქმედებით ჩრდილოეთიდან წამოსულ ცივ, მშრალი ჰაერის მასებთან. ჰაერის მასების 

ურთიერთქმედებისას წარმოიქმნება მბრუნავი ღრუბლები. 

ინტენსიურად მბრუნავი ჭექა-ქუხილის ღრუბლები წარმოქმნიან „სუპერუჯრედს”. „ტორნადოს 

ხეივანში წარმოიქმნება” დედამიწაზე ყველაზე მეტი „სუპერუჯრედი”. „სუპერუჯრედი” 

განაპირობებს ჰაერის მბრუნავი სვეტის წარმოქმნას. თუ ეს სვეტი შეეხება დედამიწას, მაშინ 

წარმოიქმნება ტორნადო. ტორნადოებზე დაკვირვებას და მათ შესწავლას ართულებს ის 

გარემოებაც, რომ ათასი ჭექა-ქუხილის ღრუბლიდან მხოლოდ ერთმა შეიძლება წარმოქმნას 

„სუპერუჯრედი”, ათი „სუპერუჯრედიდან” მხოლოდ ერთმა შეიძლება წარმოქმნას ტორნადო. 

ამიტომ რთულია წინასწარ დაკვირვების ადგილის შერჩევა. 

ტორნადოების სიძლიერე ხასიათდება ფუჯიტა-პირსონის ხუთბალიანი სკალით. ეს სკალა 

1971 წელს შეიმუშავეს მეცნიერებმა ტეტსუია ფუჯიტამ და ალენ პიროსონმა. F1 (მსუბუქი) ტიპის 

ტორნადოს შეუძლია გადააადგილოს ტრანსპორტი და მოძრავი სახლები, F2 (საშუალო) ტიპის 

ტორნადოს შეუძლია სახურავი ახადოს კარკასულ სახლს, F3 (მძლავრი) ტიპის ტორნადოს 

შეუძლია გადააადგილოს სამგზავრო შემადგენლობა და ფესვებიანად ამოთხაროს ხეები, F4 

(დამანგრეველი) ტიპის ტორნადო ანადგურებს მყარად აგებულ სახლებს, F5 (გამანადგურებელი) 

ტიპის ტორნადოს შეუძლია გადააადგილოს მყარი, ხის კარკასული შენობები, ასეულობით მეტრზე 

გადაისროლოს ტრანსპორტი და დაანგრიოს მყარი შენობებიც კი. ამ ტიპის ტორნადოს ზომა 

შეიძლება აჭარბებდეს კილომეტრს. 

ტორნადოს დამანგრეველი მოქმედება შენობებზე შედგება სამი ძირითადი ეტაპისგან. 

პირველ ეტაპზე ჰაერის ნაკადი აზიანებს შენობას, შემდეგ ჰაერის მბრუნავი ნაკადი ანგრევს 

შენობის კედლებს და ბოლოს ჰაერის აღმავალი ნაკადი აიტაცებს შენობის ნაწილებს. 

უსაფრთხოების მიზნით, ტორნადოს მოახლოებისას ადამიანებმა თავი უნდა შეაფარონ მიწისქვეშა 
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ნაგებობებს. ტორნადოს დამაზიანებელი მოქმედება გამოწვეულია იმითაც, რომ ტორნადო 

გადააადგილებს არა მხოლოდ ჰაერს, არამედ დიდი სიჩქარით მოძრავ „ნაგავს” – სახლების 

ნაწილებს, სატელეფონო ბოძებს, ტრანსპორტს (ან მის ნაწილებს). 

ტორნადოს ყველაზე საშიში უბანია მისი ქვედა უბანი, დაახლოებით ცხრა მეტრი სიმაღლის 

სვეტი. ამ უბანში მბრუნავი ჰაერის სიჩქარე აღწევს რამდენიმე ასეულ კილომეტრს – ხუთას 

კილომეტრამდე საათში. თავად ტორნადო შეიძლება გადაადგილდებოდეს ასეული კილომეტრი 

საათში სიჩქარით. ტორნადოს მოძრაობაზე გავლენას ახდენს ჰაერის დინების თავისებურებები. 

ყველა გარემოების გათვალისწინება რთულია. შესაბამისად, რთულია ტორნადოს დინამიკის 

სრულყოფილი აღწერა. 

ტორნადოს შესწავლის მიზნით ხორციელდება ექსპერიმენტები. ერთ-ერთი ექსპერიმენტი 

გულისხმობს სპეციალური კამერების დამონტაჟებას იმ ადგილებში, სადაც, სავარაუდოდ, 

გაივლის ტორნადო და დეტექტორის ჩანაწერების ანალიზით დგინდება ტორნადოს 

მახასიათებლები. ტორნადოებზე დაკვირვება ხორციელდება რადარების საშუალებითაც. 

რადარები შეიძლება განთავსდეს ტორნადოებთან ახლოს და არა შიგნით ტორნადოებში. 

რადარების საშუალებით ფიქსირდება ტორნადოს მახასიათებლები დედამიწის ზედაპირიდან 

დაახლოებით თხუთმეტ მეტრ სიმაღლეზე და არა უშუალოდ დედამიწის ზედაპირთან. 

მეორე ტიპის ექსპერიმენტი გულისხმობს ხელოვნური ტორნადოების შექმნას და მათი 

გავლენის შესწავლას. ხელოვნური ტორნადოები იქმნება მცირე მასშტაბებზე. შესაბამისად, 

ხელოვნური ტორნადოებისა და სხვა ობიექტების პარამეტრები ისე შერჩეული, რომ 

ლაბორატორიაში მიღებული შედეგები მაქსიმალურად ახლოს იყოს იმ შედეგებთან, რომლებსაც 

გამოიწვევდა რეალური ტორნადო. 

ექსპერიმენტების შედეგები საშუალებას მოგვცემს ავაგოთ ისეთი ნაგებობები, რომლებიც 

გაუძლებს ტორნადოებს. 

ტორნადოების ბუნების შესასწავლად, ექსპერიმენტული სამუშაოების გარდა, მიმდინარეობს 

თეორიული კვლევები. საჭიროა აღიწეროს და განისაზღვროს ის პირობები, რომლებიც 

ხელსაყრელია ტორნადოს წარმოქმნისთვის. ასევე მნიშვნელოვანია ტორნადოს დინამიკის 

თეორიული მოდელირება. ტორნადოების პროგნოზირებისთვის საჭიროა ატმოსფეროს ფიზიკის 

საფუძვლიანი შესწავლა, იმ პროცესების გაანალიზება, რომელთა დაკვირვება შეიძლება 

ატმოსფეროში ტორნადოს წარმოქმნამდე და უკავშირდება ტორნადოებს. ასეთი პროცესების 

შესწავლა საშუალებას მოგვცემს ვიწინასწარმეტყველოთ ტორნადოს წარმოქმნა. რაც უფრო 

ადრე გაკეთდება პროგნოზი ტორნადოს წარმოქმნის შესახებ, მით უფრო ადვილი იქნება 

ტორნადოსგან მიყენებული სავარაუდო ზარალის შემცირება ან თავიდან აცილება. 

  

 

 

 

 

 

 



140 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და ტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და  

    განმარტეთ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ამ სიტყვების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

რითი აკვირდებიან დედამიწის ზედაპირთან ქარს? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რის გამო წარმოიქმნება ქარი? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

რასთან არის დაკავშირებული ქარის სიჩქარის წლიური სვლა? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

შეიძლება თუ არა სტიქიური უბედურებით გამოწვეული დამანგრეველი შედეგების თავიდან 

აცილება? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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რითი ხასიათდება ტორნადოების სიძლიერე? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რომელია ტორნადოს ყველაზე საშიში უბანი? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

ტორნადო განსაკუთრებით ხშირია: 

        ა.  იაპონიაში; 

          ბ.  ყირგიზეთში; 

          გ.  რუსეთში; 

          დ. ამერიკაში.  

ტორნადო არ ფიქსირდება: 

     ა.  ავსტრალიაში; 

     ბ.  ანტარქტიდაში; 

     გ.  აფრიკაში; 

     დ. ამერიკაში. 

ტორნადოს მოქმედება ძლიერია: 

ა.   ჩაკეტილ სივრცეში; 

ბ.  ღია ადგილებში; 

გ.   მთებში; 

     დ.   ხევებში. 

   

 

5. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ) წინადადებები  

ძირითადი შენობებზე მოქმედება სამი ტორნადოს დამანგრეველი შედგება ეტაპისგან  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რვაასი ამერიკის შეიძლებაშტატებში წელიწადში ტორნადოს შეერთებულ დაკვირვება  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

სიმაღლეზე მახასიათებლები რადარების ფიქსირდება საშუალებით ტორნადოს დედამიწის 

დაახლოებით თხუთმეტ ზედაპირიდან მეტრ  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

ტორნადო, ექსპერიმენტი, სპეციალური, მახასიათებლები, რადარების, შესწავლის 
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ტორნადოს ............................ მიზნით ხორციელდება ექსპერიმენტები. ერთ-ერთი ....................... 

გულისხმობს ........................... კამერების დამონტაჟებას იმ ადგილებში, სადაც, სავარაუდოდ, 

გაივლის ............................. და დეტექტორის ჩანაწერების ანალიზით დგინდება ტორნადოს 

......................... . ტორნადოებზე დაკვირვება ხორციელდება ............................. საშუალებითაც. 

რადარები შეიძლება განთავსდეს ტორნადოებთან ახლოს. 

  

7. შეადგინეთ გეგმა: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

8. გადმოეცით ტექსტი თხრობით. 

 

9. დაწერეთ ტექსტის შინაარსი შედგენილი გეგმის მიხედვით. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

10. დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.   ჰორიზონტის    მასები 

           ბ.   მიყენებული   მოქმედება                           

          გ.   წარმოქმნის   უბანი 

          დ.  საშიში     მექანიზმი       

           ე.   დამანგრეველი    მხარე 

           ვ.   ჰაერის    ზარალი 

             

 

11. შეავსეთ ცხრილი: 

 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი          რა მინდა ვიცოდე 
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თემა 25 

ყველაზე, ყველაზე... 

 

 

 

 
                ანტარქტიდა ყველაზე მაღალი, მშრალი, და ცივი კონტინენტია მსოფლიოში. 

 

აზიის კონტინენტს ეკუთვნის 30% მიწისა, მაგრამ წარმოადგენს 60% მსოფლიო 

მოსახლეობისა. 

დედამიწა დახრილია 23,5 გრადუსით ორბიტაზე, რაც განაპირობებს წლის სეზონებს. 

დედამიწის წყლის 3% არის მხოლოდ მტკნარი, დანარჩენი 97% კი მარილიანი. ამ 3% 

წყლიდან, 2% მოდის ყინულზე, 1% ნაკლები კი ტბებზე, მდინარეებზე და მიწისქვეშა წყლებზე. 

 ყოველდღე დედამიწაზე გამოიყენებენ 380 000 000 ლიტრ წყალს. 

 მთვარე მილიონჯერ უფრო მშრალია, ვიდრე გობის უდაბნო. 

გარკვეული დისტანციით რომ მოვშორდეთ მზის სისტემას, ჩვენ დავინახავთ, რომ დედამიწა 

ყველაზე კაშკაშა პლანეტაა. ეს იმიტომ ხდება რომ, წყალი მზის სხივებს ირეკლავს. 

ყველაზე ძველი მთები მსოფლიოში მდებარეობს შოტლანდიაში. მათი ასაკი 400 მილიონი 

წელია. 

სპარსეთს ყურე ყველაზე ცხელი ზღვაა. ზაფხულობით მისი ტემპერატურა 35.6 გრადუსს 

აღწევს. 

 მზის სხივი სუფთა წყალში 73 მეტრამდე ჩადის. 

ყველაზე სწრაფი „რეგულარული“ ქარი, რომლის სიჩქარეც იყო 372კმ/სთ-ში, დაფიქსირდა 

მთა ვაშინგტონზე, ნიუ ჰემპშირში, 1934 წლის 12 აპრილს. 
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ტიბეტი წარმოადგენს ყველაზე მაღალ ქვეყანას მსოფლიოში. მისი საშუალო სიმაღლე ზღვის 

დონიდან 4500 მეტრია. 

ყველაზე დიდი ტემპერატურა, რომელიც ლაბორატორიში მიიღეს, იყო 511 000 000 ცელსიუსი 

(920 000 000 ფარენგეიტი) პრისტონში, ნიუ-ჯერსის შტატში. 

დედამიწა მოძრაობს კოსმოსში 107 343.245 კმ/სთ სიქარით. 

თეთრ ზღვას, რუსეთში, აქვს ყველაზე დაბალი ტემპერატურა -2 ცელსიუსი. 

ჩერაპუნჯა – ყველაზე ტენიანი ადგილი მსოფლიოში. ეს დასახლებული პუნქტი მდებარეობს 

ჩრდილო-აღმოსავლეთ ინდოეთში. აქ ნალექების წლიური რაოდენობა აღწევს 12000 მმ-ს. 

ატაკამას უდაბნო – ყველაზე მშრალი ადგილო მსოფლიოში. მდებარეობს სამხრეთ 

ამერიკაში, ჩილეს ჩრდილოეთ ნაწილში, წყნარი ოკეანის სანაპიროზე. აქ ნალექების საშუალო 

წლიური რაოდენობა შეადგენს მხოლოდ 2 მმ-ს, ზოგჯერ წვიმა რამდენიმე წელიწადსაც არ 

მოდის. 

ქალაქ ტრიპოლის მიდამოები – ყველაზე ცხელი ადგილი მსოფლიოში. მდებარეობს 

ჩრდილოეთ აფრიკაში, ლიბიაში. აქ 1922 წლის 13 სექტემბერს ჩრდილში აღირიცხა +58 გრადუსი 

ჰაერის ტემპერატურა. 

ოიმიაკონი – ყველაზე ცივი ადგილი ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში. მდებარეობს იაკუტიაში, 

რუსეთში, მდ. ინდიგირკას აუზში. აქ ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა უდრის -50 გრადუსს, 

ხოლო აბსოლუტური მინიმუმი -70 გრადუსამდე ეცემა. მსოფლიოში ყველაზე დაბალი 

ტემპერატურა აღირიცხა ანტარქტიდაში, სადგურ ვოსტოკზე -89,2 გრადუსი. 

ანხელი    – ყველაზე დიდი ჩანჩქერი მსოფლიოში. მდებარეობს სამხრეთ ამერიკაში, 

ვენესუელაში. მისი ვარდნის სიმაღლეა 978 მეტრი. 

სტორმბოლი – ყველაზე აქტიური ვულკანი მსოფლიოში. მდებარეობს იტალიაში, ტირენის 

ზღვის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში, პატარა კუნძულ სტომბოლზე. იგი მუდმივად იფრქვევა. 

აკონკაგუა – ყველაზე მაღალი ჩამქრალი ვულკანი მსოფლიოში. მდებარეობს არგენტინაში, 

ანდების მთიან სისტემაში. მისი სიმაღლეა 6960 მ. 

გრენლანდია – ყველაზე დიდი კუნძული მსოფლიოში. მდებარეობს ჩრდილო ყინულოვან და 

ატლანტის ოკეანეებში. მისი ფართობია 2176 კმ². 

არაბეთის ნახევარკუნძული – ყველაზე დიდი ნახევარკუნძული მსოფლიოში. მდებარეობს 

აზიის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში. მისი ფართობი 3 მლნ. კმ²-ს აღწევს. 

მარიანის ღრმული – ყველაზე ღრმა ადგილი მსოფლიოში. მდებარეობს წყნარ ოკეანეში. 

მისი სიღრმე უდრის 11 022 მეტრს. 

ჯომოლუნგმა ანუ ევერესტი – ყველაზე მაღალი მწვერვალი მსოფლიოში. მდებარეობს 

ჰიმალაის მთიან სისტემაში. მისი სიმაღლეა 8848 მეტრი.  

ყველაზე მაღალი მთა მზის სისტემაში, პლანეტა მარსზეა – მთა ოლიმპი – მისი სიმაღლე 26 

400 მეტრს აღწევს. 
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ტექსტზე მუშაობა 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და ტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და 

განმარტეთ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ამ სიტყვების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

დედამიწის წყლის რამდენი პროცენტია მტკნარი? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

სად მდებარეობს ყველაზე ძველი მთები მსოფლიოში? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

რომელია ყველაზე მაღალი ქვეყანა მსოფლიოში? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

სად არის ყველაზე აქტიური ვულკანი მსოფლიოში? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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სად არის ყველაზე მაღალი მთა მზის სისტემაში? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

სად არის ყველაზე ტენიანი ადგილი მსოფლიოში? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

ყველაზე დიდი ნახევარკუნძული მსოფლიოში არის: 

        ა.  აზიაში; 

          ბ.  აფრიკაში; 

          გ.  ამერიკაში; 

          დ. ავსტრალიაში.  

ყველაზე ცხელი ადგილი მსოფლიოში არის: 

     ა.  ალიასკაზე; 

     ბ.  ანგოლაში; 

     გ.  ლიბანში; 

     დ. ლიბიაში. 

ყველაზე დიდი ჩანჩქერი მსოფლიოში არის: 

ა.   პარაგვაიში; 

ბ.  ურუგვაიში; 

გ.   ვენესუელაში; 

დ.   ტანზანიაში. 

   

5. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ) წინადადებები  

   მდებარეობს  მთები  ყველაზე შოტლანდიაში ძველი მსოფლიოში  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ინდოეთში მსოფლიოში ტენიანი ყველაზე ადგილი არის ჩრდილო-აღმოსავლეთ  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ტემპერატურა საშუალო ორმოცდაათ აქ ჰაერის წლიური უდრის მინუს გრადუსს 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

აბსოლუტური, ცივი, ჩრდილოეთ, დაბალი, სადგურ, ტემპერატურა 

  ოიმიაკონი  ყველაზე ...................... ადგილია ......................... ნახევარსფეროში. მდებარეობს 

იაკუტიაში, რუსეთში, მდ. ინდიგირკას აუზში. აქ ჰაერის საშუალო წლიური ............................... უდრის 
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-50 გრადუსს, ხოლო ............................. მინიმუმი -70 გრადუსამდე ეცემა. მსოფლიოში ყველაზე 

.......................... ტემპერატურა აღირიცხა ანტარქტიდაში, ......................... ვოსტოკზე -89,2 გრადუსი. 

  

7. შეადგინეთ გეგმა: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

8. გადმოეცით ტექსტი თხრობით. 

 

9. დაწერეთ ტექსტის შინაარსი შედგენილი გეგმის მიხედვით. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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10. დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.   აქტიური     რაოდენობა 

           ბ.   დასახლებული   ოკეანე                           

          გ.   დაბალი    ვულკანი 

          დ.  სეტყვის     ადგილი       

           ე.   ნალექების     ამერიკა 

           ვ.   სამხრეთ    ტემპერატურა 

 

             

11. შეავსეთ ცხრილი: 

 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი         რა მინდა ვიცოდე 
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თემა 26 

ტურიზმი 

 

 

ტურიზმი სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა მრავალი ქვეყნისთვის, მაგალითად, ისეთებისთვის, 

როგორებიცაა საფრანგეთი, ეგვიპტე, საბერძნეთი, ლიბანი, ისრაელი, გაერთიანებული სამეფო, 

აშშ, ესპანეთი, იტალია, ტაილანდი და მრავალი კუნძულოვანი ერი (ბაჰამები, ფიჯი, მალდივები, 

ფილიპინები, სეიშელის კუნძულები...). ეს, უპირველესად, განპირობებულია ფართო 

ინვესტიციებით სხვადასხვა საქმიანობაში, განსაკუთრებით მომსახურების სფეროში, რის 

შედეგადაც, მომსახურების ინდუსტრიაში დასაქმების შესაძლებლობა დიდწილად კავშირშია 

ტურიზმთან. სერვისის ეს ინდუსტრია მოიცავს სატრანსპორტო გადაზიდვების სერვისს, 

მაგალითად, ავიაციას, საკრუიზო გემებს, ტაქსებს, გამასპინძლების სერვისს (როგორიცაა 

საცხოვრებელში დაბინავება - სასტუმრო და სხვადასხვა თავშესაფარი). ამ ინდუსტრიას 

მიეკუთვნება ასევე გასართობი ადგილები, ისეთები, როგორებიცაა პარკები, კაზინოები, სავაჭრო 

ცენტრები, მუსიკალური დაწესებულებები და თეატრები. 

დასვენებისა და გართობის მიზნით გამგზავრება პოპულარული პირველად გახდა ძველ 

რომაელებს შორის, რომლებიც ძირითადად პირამიდების დასათვალიერებლად 

მიემგზავრებოდნენ. შემდგომში მოგზაურობის ფორმები და გეოგრაფია ფართოვდება. უფრო 

მრავალფეროვანი ხდება ამ მოგზაურობის მიზნებიც: სანახაობრივი, სასწავლო, რელიგიური და 

სხვა. შენდება მოგზაურთა დროებით გასაჩერებელი სახლები, სასტუმროები, ქარვასლები, 

სტუმრის სახლები, ელიტარული ფენების წარმომადგენელთათვის საზაფხულო აგარაკები, 

რეზიდენციები. 

მოსახლეობის იმ შეძლებული ფენების წარმომადგენლებს, ვინც ცნობისმოყვარეობისათვის 

მოგზაურობდა უცხო ქვეყნებში, XVII საუკუნის მიწურულიდან ტურისტებს უწოდებდნენ. 

სამრეწველო რევოლუციის შემდეგ, XVIII-XIX საუკუნებში, გამოიგონეს ორთქლმავალი და 

მატარებელი, რამაც არსებითი ზეგავლენა იქონია მოგზაურობის გააქტიურებაზე. პოპულარული 

ხდება მოდის მოყვარულთა გამგზავრება პარიზში, მუსიკის მოყვარულთა - იტალიაში, ხოლო 

ევროპის სხვადასხვა ქალაქში სასწავლებლად გამგზავრებამ დიდი ტურის სახელი მიიღო. 

სწორედ ამ პერიოდში, 1841 წელს, ინგლისელმა სასულიერო პირმა თომას კუკმა პირველად 

გაუწია ჯგუფის გამგზავრებას კომერციული მომსახურება. ორგანიზებული ჯგუფური ტური, 

რომელშიც შედიოდა 20-წუთიანი მგზავრობა რკინიგზით, ჩაის, ფუნთუშების და სასულე 

ორკესტრის თანხლებით. გზაში ექსკურსიამძღოლის ფუნქცია თავად კუკმა იკისრა. ამ 

მოგზაურობაში მონაწილეობა მიიღო 450-მა ადამიანმა და თითოეულისთვის 1 სერვისი შილინგად 

ფასობდა. კუკის ეს ქმედება ემსახურებოდა უფრო სოციალურ მიზნებს, ვიდრე კომერციულს. ის 

მიისწრაფოდა ამ ქმედებით ეჩვენებინა, რომ შეიძლება თავისუფალი დროის მიზანშეწონილად 

გამოყენება. ეს ფაქტი ორგანიზებული, კომერციული ტურიზმის პირველ ნაბიჯადაა მიჩნეული.  
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XX საუკუნის დასაწყისში მნიშვნელოვან მოვლენად შეიძლება ჩაითვალოს ავტომობილის 

გამოგონება, თუმცა პირველ მსოფლიო ომამდე ტურისტთა ძირითადი ნაკადი მაინც სარკინიგზო 

და სანაოსნო ტრანსპორტით სარგებლობდა. 20-30-იან წლებში ჩნდება ტრანსპორტის კიდევ 

ერთი ეფექტური საშუალება - თვითმფრინავი, რაც აძლიერებს ტურისტულ აქტიურობას. 

ტურისტული მოგზაურობის გეოგრაფია გარკვეული თავისებურებებით ხასიათდება. 

საერთაშორისო ტურისტების 2/3 ევროპის ქვეყნებში მოგზაურობს. შემდეგ ყველაზე პოპულარული 

რეგიონია ამერიკა, რომლის წილად მოდის ტურისტების 20%, აღმოსავლეთ აზიასა და წყნარი 

ოკეანის ქვეყნებზე მოდის 10%, აფრიკაზე - 3%. 

არსებობს შემდეგი სახეობის ტურიზმი: გასტრონომიული ტურიზმი, კულტურული ტურიზმი, 

ეკოტურიზმი, ექსტრემალური ტურიზმი, გეოტურიზმი, კულტურული მემკვიდრეობის ტურიზმი, გეი-

ტურიზმი, სამედიცინო ტურიზმი, საზღვაოსნო ტურიზმი, რელიგიური ტურიზმი, კოსმოტურიზმი, 

სამხედრო ტურიზმი, ველური ბუნების ტურიზმი, ბიზნესტურიზმი, დასვენების ტურიზმი, საკონგრესო 

ტურიზმი, შოპტურიზმი, სპორტული ტურიზმი, შემეცნებითი ტურიზმი, სათავგადასავლო ტურიზმი, 

სასოფლო ტურიზმი. 

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ბოლოდროინდელი კვლევის თანახმად, 

საქართველოში ტურიზმის სფერო სწრაფი ტემპით ვითარდება. ოფიციალური მონაცემების 

მიხედვით, ტურიზმის სექტორის ზრდის მიხედვით, საქართველო ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანაა და 

ამ მხრივ ჩვენი ქვეყნის მაჩვენებელმა მსოფლიო ტურიზმის ზრდის მაჩვენებელსაც კი გაუსწრო. 

2014 წელს, პირველი 4 თვის განმავლობაში, საქართველოს 1 396 952 საერთაშორისო 

მოგზაური სტუმრობდა. აღნიშნული მაჩვენებელი 7%-ით მეტია გასული წლის მაჩვენებელთან 

შედარებით. როგორც აღმოჩნდა, საქართველოს ყველაზე ხშირად მეზობელი ქვეყნებიდან 

სტუმრობენ. მათი რაოდენობა საერთო ჯამში ტურისტების  86% შეადგენს. შემდეგ მოდის ევროპა 

9.6%, აზია 3%, ამერიკა 1%, მათ მოსდევთ მსოფლიოს დანარჩენი ქვეყნები. 

2013 წელს ჩატარებული კვლევის თანახმად, ყველაზე მეტი ტურისტი თბილისსა და ბათუმს 

სტუმრობს. გამოკითხვების მიხედვით აღმოჩნდა, რომ მთის მოყვარულთათვის სვანეთი ყველაზე 

მიმზიდველ ადგილს წარმოადგენს საქართველოში. განსაკუთრებულ აღფრთოვანებას 

ტურისტებში მესტია და უშგული იწვევს თავისი სვანური კოშკებითა და სხვადასხვა 

ღირსშესანიშნაობით.  

სამეგრელო-ზემო სვანეთის ტერიტორიაზე ტურისტს ასეულობით კულტურული ძეგლის 

მონახულება შეუძლია. მათ შორის უცხოელებისთვის ყველაზე მიმზიდველია: სეფიეთის 

მთავარანგელოზის სახელობის ეკლესია, სუჯუნის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია. 

ბევრი მნახველი ჰყავს შატილს. ტერიტორია ზღვის დონიდან 1400 მ სიმაღლეზე მდებარეობს. 

ციხე-ქალაქი შატილი მე-10-მე-11 საუკუნის კულტურულ და ისტორიულ ძეგლს წარმოადგენს. 

ციხე-ქალაქს საქართველოსთვის სტრატეგიული დანიშნულებაც აქვს. იგი არღუნის ვიწრო ხეობას 

კეტავს და აკონტროლებს ჩეჩნეთიდან, ინგუშეთიდან და დაღესტნიდან შემომავალ გზებს. 

ზღვის მოყვარული ტურისტებისთვის ბათუმი უკონკურენტო ქალაქის სტატუსს ინარჩუნებს. იგი 

თბილისიდან 350 კმ დაშორებით მდებარეობს.  იგი საქართველოსთვის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი სამრეწველო ცენტრია. ბათუმში ტურისტებისთვის საინტერესო ადგილებია 

(ბოტანიკური პარკი, დელფინარიუმი, რივიერა...) 
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სიღნაღი ქალაქად მე-17 საუკუნის ბოლოს ჩამოყალიბდა. სიღნაღს გარს აკრავს გალავანი, 

რომელიც მეორეა ჩინეთის დიდი კედლის შემდეგ. გალავანი 28 კოშკისგან შედგება და მისი 

სიგრძე 4 კმ-ია. 

საქართველოს ტურიზმის დეპარტამენტის ინფორმაციით, ტურიზმის სფეროს ბიუჯეტი 2014 

წლისთვის 12 653 000 ლარს შეადგენს. მათივე განცხადებით, მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა 

ინფრასტრუქტურის კიდევ უფრო გასავითარებლად, რათა ტურისტების აბსოლუტური 

უმრავლესობისთვის კომფორტული დასვენების პირობები იყოს საქართველოში შექმნილი. 

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და ტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და 

განმარტეთ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ამ სიტყვების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

სად გახდა დასვენებისა და გართობის მიზნით გამგზავრება პოპულარული პირველად? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რას უწოდებდნენ მოსახლეობის იმ შეძლებული ფენების წარმომადგენლებს, ვინც 

ცნობისმოყვარეობისათვის მოგზაურობდა უცხო ქვეყნებში? 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რამ იქონია არსებითი ზეგავლენა მოგზაურობის გააქტიურებაზე? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ვინ გაუწია ორგანიზება პირველ ჯგუფურ ტურს? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რამდენ მეტრზეა ზღვის დონიდან შატილი? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რომელი საუკუნიდან არსებობს ქალაქად სიღნაღი? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

საერთაშორისო ტურისტების 2/3 მოგზაურობს: 

        ა.  აზიაში; 

          ბ.  აფრიკაში; 

          გ.  ამერიკაში; 

          დ. ევროპაში.  

პირველი ორგანიზებული ტურისტები იყვნენ: 

     ა.  აზერბაიჯანელები; 

     ბ.  ქართველები; 

     გ.  ინგლისელები; 

     დ. სომხები. 

საქართველოს ყველაზე ხშირად სტუმრობენ: 

ა.   ამერიკიდან; 

ბ.  ევროპის ქვეყნებიდან; 

გ.   აფრიკის ქვეყნებიდან; 

     დ.   მეზობელი ქვეყნებიდან. 

   

5. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ) წინადადებები  

ძველ  პირველად შორის პოპულარული მიზნით  გართობის გამგზავრება გახდა რომაელებს  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

მონახულება კულტურული ტურისტს ტერიტორიაზე სამეგრელო-ზემო სვანეთის ასეულობით 

ძეგლის შეუძლია  
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

მოყვარული სტატუსს უკონკურენტო ტურისტებისთვის ზღვის ბათუმი ქალაქის ინარჩუნებს 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

მოგზაურობის, გასაჩერებელი, პოპულარული, მრავალფეროვანი, 

დასათვალიერებლად, რელიგიური 

 გართობის მიზნით გამგზავრება ....................... პირველად გახდა ძველ რომაელებს შორის, 

რომლებიც ძირითადად პირამიდების ............................ მიემგზავრებოდნენ. შემდგომში 

.............................. ფორმები და გეოგრაფია ფართოვდება. უფრო ......................... ხდება ამ 

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

დროებით ........................ სახლები, სასტუმროები. 

  

7. შეადგინეთ გეგმა: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

8. გადმოეცით ტექსტი თხრობით. 

 

9. დაწერეთ ტექსტის შინაარსი შედგენილი გეგმის მიხედვით. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

10. დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.   ტურიზმის     ტურიზმი 

            ბ.   სამრეწველო   დეპარტამენტი 

           გ.   მომსახურების   ცენტრი 

            დ.   კომერციული   სფერო 

                

             

11. შეავსეთ ცხრილი: 

 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი             რა მინდა ვიცოდე 
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თემა 27 

საქართველოს ნაკრძალები  

 

 

 

საქართველოში ბუნების დაცვითი ტერიტორიების გავრცელებული ფორმაა: ნაკრძალები, 

აღკვეთილები, ეროვნული პარკები და ბუნების ძეგლები. 

ნაკრძალი ის ტერიტორიაა (ან აკვატორია), რომელიც იქმნება მოცემული რეგიონის ტიპურ ან 

უნიკალურ ლანდშაფტში. იგი კანონმდებლობით მუდმივად ამოღებულია სამეურნეო 

სარგებლობის ფონდიდან. ნაკრძალის დანიშნულებაა მცენარეთა და ცხოველთა ბუნებრივი 

სტანდარტების შენახვა და მათი გამრავლება. 

საქართველოში იყო 21 ნაკრძალი საერთო ფართობით 168.734 ჰა. 

განვიხილოთ ეს ნაკრძალები: 

1. ალგეთის ნაკრძალი. დაარსების წელი - 1965, ფართობი 68223 ჰა. მდებარეობა ზღვის 

დონიდან 1000-1700 მ, ადმინისტრაციული რაიონია თეთრიწყარო. დაცვის ობიექტია: ნაძვი, სოჭი, 

შველი, ირემი, გარეული ღორი და მურა დათვი. 

2. აჯამეთის ნაკრძალი. დაარსების წელი - 1928, ფართობი 4845 ჰა. მდებარეობა ზღვის 

დონიდან 120-200 მ. ადმინისტრაციული რაიონებია ბაღდადი და ზესტაფონი. დაცვის ობიექტია: 

იმერეთის და ჰართვისის მუხა, ძელქვა, შველი, გარეული ღორი, მელა და ტყის ქათამი. 

3. ბაბანეულის ნაკრძალი. დაარსების წელი -1970. მდებარეობა ზ.დ. 400-700 მ. ფართობი 770 

ჰა. ადმინისტრაციული რაიონია ახმეტა. დაცვის ობიექტია: ძელქვა, გარეული ღორი, შველი, 

ირემი, მელა. 

4. ბაწარას ნაკრძალი.  დაარსების წელი -1928. მდებარეობა ზ.დ. 700-1800 მ. ფართობი 3042 

ჰა. ახმეტის რაიონი. დაცვის ობიექტია უთხოვარის, შველი, არჩვი, კავკასიური მელა, კვერნა. 

5. ბიჭვინთის ნაკრძალი. დაარსების წელი -1926. ფართობი 347 ჰა. მდებარეობა ზ.დ. 0-100 მ. 

გაგრის რაიონი. დაცვის ობიექტია: ფიჭვი, კურორტი და პლაჟი. 

6. ბორჯომის ნაკრძალი. დაარსების წელი - 1928. ფართობი 17948 ჰა. მდებარეობა ზ.დ. 800-

2200 მ. ბორჯომის რაიონი. დაცული ობიექტია: ნაძვნარ-სოჭნარის ტყეები, მუხნარი და წიფლნარი, 

კავკასიის კეთილშობილი ირემი, შველი, გარეული ღორი, ფოცხვერი, მურა დათვი, ტყის კატა. 

7. გუმისთის ნაკრძალი. დაარსების წელი - 1941. ფართობი 13400 ჰა. მდებარეობა ზ.დ. 300-

2700 მ. ადმ. რაიონია სოხუმი. დაცული ობიექტია: აღმოსავლური წიფელი, წაბლი, მუხა, ფიჭვი, 

გარეული ღორი, ჯიხვი, მურა და ჩალისფერი დათვი. 

8. ვაშლოვანის ნაკრძალი. დაარსების წელი  -1928. ფართობი 8934 ჰა. მდებარეობა ზ.დ. 350-

700 მ. დედოფლისწყაროს რაიონი. დაცული ობიექტია: არიდული ნათელი ტყეები, გარეული 

ღორი, დათვი, აფთარი, კაკაბი. ვაშლოვანის ნაკრძალი ქვაბულში მდებარეობს, რომელსაც 

ჩრდილოეთიდან ივრის ზეგანი ესაზღვრება. ქვაბული მოქცეულია ნახევრად უდაბნოსა და სტეპის 
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ლანდშაფტებში, სადაც წარმოდგეილია მეჩხერი ტყის მასივები, ისინი თავიანთი ფორმით ვაშლის 

ბაღებს მოგვაგონებს. აქედანვე მოდის ნაკრძალის სახელწოდებაც „ვაშლოვანი“. 

9. თუშეთის ნაკრძალი. დაარსების წელი - 1980. ფართობი 12485 ჰა. მდებარეობა ზ.დ. 1520-

3920 მ. ახმეტის რაიონი. დაცული ობიექტია: წიფელი, ნეკერჩხალი, წაბლი, კავკასიური მურა 

დათვი, არჩვი, შველი, ნიამორი. 

10. კინტრიშის ნაკრძალი. დაარსების წელი - 1953. მდებარეობა ზ.დ. 500-1800 მ. ფართობი 

13893 ჰა. ქობულეთის რაიონი. ნაკრძალის ძირითადი მოწყობის მიზანი კოლხური საშუალო მთის 

ტყეების ფლორისა და ფაუნის დაცვაა. დაცვის ძირითადი ობიექტია: წაბლისა და წიფლის ტყეები, 

პონტოს მუხა, არყი, წყავი, იელი, შველი, არჩვი, მელა, კვერნა, ციყვი, კურდღელი. 

11. კოლხეთის ნაკრძალი. დაარსების წელი - 1935. მდებარეობა ზ.დ. 0-10 მ. ფართობი 560 ჰა. 

ხობის რაიონი. დაცვის ობიექტია: კოლხური ჭაობის ფლორა და ფაუნა, პალიასტომის ტბა. 

12. ლაგოდეხის ნაკრძალი. დაარსების წელი - 1912. მდებარეობა ზ. დ. 450-3484 მ. ფართობი 

17932 ჰა. ლაგოდეხის რაიონი. აღმოსავლეთით ესაზღვრება ზაქათალის ნაკრძალი 

(აზერბაიჯანი). ნაკრძალში დაცულია: წაბლი, ნეკერჩხალი, კაკალი, ლაფანი, მუხა, ჯიხვი, არჩვი, 

ნიამორი, მურა დათვი, შველი, კავკასიური როჭო. 

13. ლიახვის ნაკრძალი. დაარსების წელი - 1977. მდებარეობა ზ.დ. 800-1000 მ. ფართობი 6388 

ჰა. ცხინვალის რაიონი. ნაკრძალში დაცულია: წაბლი, მუხა, კეთილშობილი ირემი, შველი, 

გარეული ღორი, მელა. 

14. მარიამჯვარის ნაკრძალი. დაარსების წელი - 1928. მდებარეობა ზ.დ. 800-1800 მ. 

ფართობი1040 ჰა. საგარეჯოს რაიონი. ნაკრძალში დაცულია: კავკასიური ფიჭვის ტყეები, შველი, 

კვერნა, კურდღელი, ხოხობი. 

15. მიუსერის ნაკრძალი. დაარსებულია 1934 წელს. მდებარეობა ზ.დ. 0-200 მ. ფართობი 2184 

ჰა. გუდაუთის რაიონი. დაცული ობიექტია: ბიჭვინთის ფიჭვი, მუხა, წაბლი, ხემარწყვა, შველი, 

კვერნა, მელა. 

16. რიწის ნაკრძალი. დაარსებულია 1946 წელს. ზ.დ. 450-2700 მ. ფართობი 16289 ჰა. 

გუდაუთის რაიონი. დაცულია: აღმოსავლური წიფელი, კავკასიური სოჭი, წაბლი, ურთხელი, მუხა, 

არჩვი, შველი, ფოცხვერი, კვერნა, კალმახი და თვით რიწის ტბა. 

17. საგურამოს ნაკრძალი. დაარსების წელი - 1946. მდებარეობა ზ.დ. 600-1392 მ. ფართობი 

5221 ჰა. მცხეთის რაიონი. დაცულია: ბზა, უთხოვარი, ჭყორი, მოცვი, ირემი, შველი, გარეული კატა, 

ხოხობი. 

18. სათაფლიის ნაკრძალი. დაარსების წელი - 1935. მდებარეობა ზ.დ. 150-400 მ. ფართობი 

354 ჰა. წყალტუბოს რაიონი. დაცული ობიექტია:კარსტული მღვიმეები, დინოზავრის ნაკვალევი, 

წიფელი, რცხილა, ბზა, ნაძვი, ურთხელი, კურდღელი, ტურა, მელა, მაჩვი. 

19. სკურჩის ნაკრძალი. დაარსების წელი - 1978. მდებარეობა ზ.დ. 0-20 მ. ფართობი 85 ჰა. 

ოჩამჩირის რაიონი. დაცულია კოლხური ტყის ფლორა და ფაუნა. 

20. ფსხუს ნაკრძალი. დაარსებულია 1978 წელს. მდებარეობა ზ.დ. 600-2700 მ. ფართობი 27334 

ჰა. სოხუმის რაიონი. დაცული სახეობებია: წაბლი, სოჭი, წიფელი, არჩვი, ჯიხვი, დათვი, გარეული 

ღორი, კვერნა, ციყვი. 
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21. ყაზბეგის ნაკრძალი. დაარსებულია 1976 წელს. მდებარეობა ზ.დ. 1500-3500 მ. ფართობი 

8707 ჰა. ყაზბეგის რაიონი. დაცულია: სუბალპური და ალპური მდელოები, რადეს არყი, 

კავკასიური ფიჭვი, დაღესტნის ჯიხვი, არჩვი, დათვი, მელა. 

1992 წლისათვის წლისათვის რამდენიმე ნაკრძალი გააერთიანეს და მათი რიცხვი 14 გახადეს. 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და ტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და 

განმარტეთ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ამ სიტყვების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

რას ეწოდება ნაკრძალი? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რა არის ნაკრძალის დანიშნულება? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

აჯამეთის ნაკრძალის დაცვის ობიექტი? 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რა ესაზღვრება ლაგოდეხის ნაკრძალს აღმოსავლეთით? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

სად არის ვაშლოვანის ნაკრძალი? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 როდის დაარსდა საგურამოს ნაკრძალი? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

1912 წელს დაარსდა: 

        ა.  ლიახვის ნაკრძალი; 

          ბ.  გუმისთის ნაკრძალი; 

          გ.  ვაშლოვანის ნაკრძალი; 

          დ. ლაგოდეხის ნაკრძალი.  

1926 წელს დაარსდა: 

     ა.  ყაზბეგის ნაკრძალი; 

     ბ.  სათაფლიის ნაკრძალი; 

     გ.  ბიჭვინთის ნაკრძალი; 

     დ. ბორჯომის ნაკრძალი. 

1946 წელს დაარსდა: 

ა.  კოლხეთის ნაკრძალი; 

ბ.  რიწის ნაკრძალი; 

გ. კინტრიშის ნაკრძალი; 

     დ.  სათაფლიის ნაკრძალი. 

   

 

 

5. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

ტერიტორიაა, კანონმდებლობით, ნაკრძალის, რეგიონის, სამეურნეო, ბუნებრივი 

 ნაკრძალი ის ................................ (ან აკვატორია), რომელიც იქმნება მოცემული .......................... 

ტიპურ ან უნიკალურ ლანდშაფტში. იგი .................................. მუდმივად ამოღებულია ......................... 

სარგებლობის ფონდიდან. .............................. დანიშნულებაა მცენარეთა და ცხოველთა 

........................... სტანდარტების შენახვა და მათი გამრავლება. 

. 

6. შეადგინეთ გეგმა: 
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____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

7. გადმოეცით ტექსტი თხრობით. 

 

8. დაწერეთ ტექსტის შინაარსი შედგენილი გეგმის მიხედვით. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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9. დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.   ბუნების     წელი 

           ბ.   ადმინისტრაციული  ფართობი  

          გ.   სამეურნეო    დაცვა 

          დ.  საერთო     ტყე 

           ე.   მეჩხერი     რაიონი 

           ვ.   დაარსების    სარგებლობა 

             

10. შეავსეთ ცხრილი: 

 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი        რა მინდა ვიცოდე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

 

 

თემა 28 

პოლიტიკური გეოგრაფია 

 

 

პოლიტიკა ბერძნული სიტყვაა და სახელმწიფო საქმეს ნიშნავს. ეს ცნება ფართო გაგებით 

სახელმწიფოს მართვის ხელოვნებისა და მეცნიერების პრაქტიკაში განხორციელებას 

გულისხმობს. ამიტომ სრულიად ბუნებრივია, რომ პოლიტიკური გეოგრაფიის შესწავლის მთავარ 

ობიექტს სახელმწიფო ანუ ქვეყანა წარმოადგენს.  

პოლიტიკური გეოგრაფია, როგორც სამეცნიერო დისციპლინა, საზოგადოებრივი 

გეოგრაფიის დარგია, რომელიც პოლიტიკური პროცესებისა და მოვლენების ტერიტორიულ 

გამოვლინებას სწავლობს. ის პოლიტიკური მეცნიერების ანუ პოლიტოლოგიის მომიჯნავე 

დარგია.  

პოლიტიკური გეოგრაფიის კვლევის ძირითადი თემებია:  

• მსოფლიო პოლიტიკური რუკის ჩამოყალიბება;  

• საერთაშორისო ურთიერთობები და სახელმწიფოთა პოლიტიკური დაჯგუფებების შექმნა;  

• სახელმწიფო საზღვრების ფორმირება და ცვლილება;  

• სახელმწიფო წყობის ფორმები;  

• პოლიტიკურ ძალთა (პარტიები, დაჯგუფებები, ბლოკები) განლაგება ერთი ან რამდენიმე 

ქვეყნის ტერიტორიაზე;  

• „ელექტორალური“ გეოგრაფია, ანუ საარჩევნო პროცესების 

გეოგრაფიული/ტერიტორიული თავისებურებანი.  

პოლიტიკურ გეოგრაფიასთან ერთად პოლიტიკური მეცნიერების ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი დარგია გეოპოლიტიკა, რომელიც შეისწავლის ქვეყნის 

საგარეო პოლიტიკის კავშირს (განპირობებულობას) გეოგრაფიულ მდებარეობასა და მის 

ირგვლივ ჩამოყალიბებულ პოლიტიკურ გარემოსთან.  

 

მსოფლიოს პოლიტიკური რუკა.  

მსოფლიოს პოლიტიკური რუკა და მისი ჩამოყალიბების თავისებურებანი პოლიტიკური 

გეოგრაფიის ერთ-ერთი წამყვანი თემაა. მსოფლიოს პოლიტიკური რუკა ამა თუ იმ ეპოქის 

პოლიტიკური მდგომარეობის თვალსაჩინო სურათს იძლევა. მასზე აისახება არსებული 

სახელმწიფოების ტერიტორიები და საზღვრები, მათი მიმართება/მეზობლობა სხვა 

სახელმწიფოებთან და ის ცენტრები (დედაქალაქები), საიდანაც იმართებიან სახელმწიფოები.  

ამავე დროს, მსოფლიოს პოლიტიკური რუკა არ რჩება უცვლელი ხანგრძლივი დროის 

განმავლობაში. ომებისა და დაპყრობების, რევოლუციებისა და ეროვნულ-გამათავისუფლებელი 

მოძრაობების, დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების და სხვა ისტორიულ-პოლიტიკური მოვლენების 

გავლენით მასზე მუდამ აისახებოდა ისეთი ცვლილებები, როგორებიცაა: ახალი სახელმწიფოების 
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შექმნა და დაშლა, საზღვრებისა და ტერიტორიების ცვლილება, კოლონიების დაარსება, 

ქვეყნების მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვება, სახელმწიფოთა დედაქალაქების შეცვლა და სხვა.  

როგორ ყალიბდებოდა მსოფლიოს პოლიტიკური რუკა ისტორიულ პერსპექტივაში? 

მსოფლიოს პოლიტიკური რუკა მას შემდეგ არსებობს, რაც დედამიწაზე პირველი სახელმწიფოები 

წარმოიშვა. ამ პერიოდიდან დღემდე პირობითად შეიძლება გამოვყოთ მისი ფორმირების ოთხი 

ძირითადი პერიოდი, კერძოდ:  

1. ძველი - ძველი წელთაღრიცხვის III ათასწლეულის დასაწყისიდან შუა საუკუნეებამდე 

(ჩვენი წელთაღრიცხვის V საუკუნემდე);  

2. შუა საუკუნეები - შუა საუკუნეები დიდ გეოგრაფიულ აღმოჩენებამდე (ჩვ. წ. V საუკუნიდან 

XV საუკუნემდე);  

3. ახალი - დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენებიდან პირველ მსოფლიო ომამდე;  

4. უახლესი - პირველი მსოფლიო ომიდან დღემდე.  

პირველი ორი პერიოდის განმავლობაში მსოფლიო და, შესაბამისად, მისი პოლიტიკური 

რუკა შემოიფარგლებოდა მხოლოდ „ძველი სამყაროს“ ქვეყნებით, რაც ევროპას, აზიის ნაწილსა 

და ჩრდილო აფრიკას მოიცავდა. დანარჩენი მსოფლიო იზოლირებულად ვითარდებოდა და მისი 

არსებობის შესახებ არაფერი იყო ცნობილი „ძველ სამყაროში“. ასეთი მიდგომა 

ევროპაცენტრული (ევროპაზე ორიენტირებული) მიდგომის სახელითაა ცნობილი და ფართოდაა 

გავრცელებული მეცნიერებაში.  

უძველეს და ძველ პერიოდებში, საუკუნეებისა და ათასწლეულების განმავლობაში 

მსოფლიოს პოლიტიკურ რუკაზე ჩნდებოდნენ და ქრებოდნენ დიდი და პატარა, ძლიერი და სუსტი 

ქვეყნები. წამყვან როლს თამაშობდნენ ძლიერი სახელმწიფოები, რომლებიც განსაზღვრავდნენ 

პოლიტიკურ ძალთა თანაფარდობას მსოფლიოში. ისინი ხშირად მიმართავდნენ ტერიტორიულ 

ექსპანსიას, ე.ი. სხვა ქვეყნების ტერიტორიების დაპყრობას და აგრესიას მათი მოსახლეობის 

მიმართ, რის საფუძველზეც ქმნიდნენ იმპერიებს. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ანტიკურ 

პერიოდში უდიდესი იმპერია შექმნა რომმა.  

ასეთი ვითარება გრძელდებოდა შუა საუკუნეებშიც, როდესაც შეიქმნა ისეთი დიდი 

სახელმწიფოები, როგორებიცაა: საღვთო იმპერია, არაბთა ხალიფატი, მონღოლთა იმპერია და 

სხვა. 

ახალი პერიოდის განმავლობაში, დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების შედეგად, „ძველი 

სამყაროს“ მცხოვრებთათვის ცნობილი მსოფლიოს ფარგლებმა თანდათანობით დაიწყო 

გაფართოება, რასაც მანამდე არნახული ცვლილებები მოჰყვა მსოფლიოს პოლიტიკურ რუკაზე. 

ამ პერიოდის მთავარ ნიშნად ის უნდა ჩაითვალოს, რომ ვრცელი იმპერიები შექმნეს ესპანეთმა, 

პორტუგალიამ, დიდმა ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა და ნიდერლანდებმა. მათ ოკეანისგაღმა 

ტერიტორიებისა და კუნძულების დაპყრობით და თავისი გავლენის გავრცელების გზით შექმნეს 

მრავალრიცხოვანი კოლონიები. ვრცელი იმპერია შექმნა რუსეთმაც, თუმცა ის ძირითადად 

მიმდებარე ქვეყნების დაპყრობისა და ტერიტორიების მიერთების (მაგ. კავკასია, ციმბირი) გზით 

ჩამოყალიბდა და ოკეანისგაღმა კოლონიები პრაქტიკულად არ ჰქონია (ალასკის გარდა, 

რომელიც XIX საუკუნეში მიჰყიდა აშშ-ს). 
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ამ პერიოდისათვის განსაკუთრებით დიდი მასშტაბები შეიძინა იმპერიებისა და ძლიერი 

სახელმწიფოების გამუდმებულმა დაპირისპირებამ და ბრძოლამ კოლონიებისა და გავლენის 

არეების გადანაწილებისათვის, რასაც დიდი კორექტივები შეჰქონდა მსოფლიოს პოლიტიკურ 

რუკაში. მაგალითად, იმპერიალისტური და მსოფლიო ომების შედეგად ესპანეთისა და 

პორტუგალიის ყოფილი კოლონიების დიდი ნაწილი დიდი ბრიტანეთისა და აშშ-ის ხელში 

აღმოჩნდა (მაგ. ფილიპინები, კუბა). XX საუკუნის დამდეგისათვის მსოფლიოში უდიდეს იმპერიას 

დიდი ბრიტანეთი წარმოადგენდა. 

უახლეს პერიოდში პირველმა და მეორე მსოფლიო ომებმა მნიშვნელოვნად შეცვალა 

იმდროინდელი პოლიტიკური რუკა. არსებობა შეწყვიტეს ავსტრია-უნგრეთისა და ოსმალეთის 

იმპერიებმა (პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ), ორად გაიყო გერმანია (მეორე მსოფლიო ომის 

შემდეგ), საზღვრები შეიცვალა ბევრმა სახელმწიფომ.  

უახლეს პერიოდში პოლიტიკურ ძალთა და გავლენის სფეროთა გადანაწილების ფონზე 

მსოფლიოს პოლიტიკური რუკის ფორმირების განმსაზღვრელ პროცესებად უნდა ჩაითვალოს: 

• მსოფლიოს კოლონიური სისტემის რღვევა; 

• სოციალისტური ბანაკის შექმნა და დაშლა; 

კოლონიური ტერიტორიების განთავისუფლების, ანუ დეკოლონიზაციის პირველი ტალღა 

ჯერ კიდევ XIX საუკუნის დასაწყისში „აგორდა“ და ლათინური ამერიკა მოიცვა. ამ რეგიონში 

ესპანეთისა და პორტუგალიის ყოფილი კოლონიების უმრავლესობა სუვერენულ ქვეყნებად 

გარდაიქმნენ. 

დეკოლონიზაციის მეორე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ეტაპი, XX საუკუნის 40-60-იან 

წლებზე მოდის, როდესაც დამოუკიდებლობა მოიპოვა აფრიკისა და აზიის 60-ზე მეტმა ქვეყანამ. 

უკანასკნელი, მესამე ეტაპი XX საუკუნის 80-90-იანი წლების მიჯნაზე წარიმართა და ყოფილი 

საბჭოთა კავშირი და ზოგიერთი სოციალისტური ქვეყანა მოიცვა (იუგოსლავია, ჩეხოსლოვაკია). 

ამ ეტაპზე, 70 წლიანი ინტერვალის შემდეგ, მსოფლიოს პოლიტიკურ რუკაზე კვლავ გამოჩნდა 

ჩვენი სამშობლოც - საქართველო. 

საერთოდ, სოციალისტური ქვეყნების სისტემის შექმნამ და შემდგომში მისმა დაშლამ უდიდესი 

გავლენა მოახდინა XX საუკუნის პოლიტიკური რუკის ფორმირებაზე. 

1917 წელს პირველი სოციალისტური ქვეყანა გახდა საბჭოთა კავშირი, რომელიც რუსეთის 

იმპერიის საფუძველზე შეიქმნა, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კი სოციალიზმმა ევროპის, აზიისა 

და ამერიკის 20-მდე ქვეყანაში გაიმარჯვა. ამ პროცესმა კარდინალურად შეცვალა მსოფლიოს 

პოლიტიკური რუკა. სოციალისტური ქვეყნებმა შექმნეს ე.წ. „სოციალისტური ბანაკი“, რომელიც 

დედამიწის ტერიტორიის 1/4-ზე მეტს და მსოფლიო მოსახლეობის თითქმის 30%-ს მოიცავდა. 

XX საუკუნის ბოლოს სოციალისტურ ბანაკში მომწიფებულმა იდეოლოგიურმა და სოციალურ-

ეკონომიკურმა კრიზისმა სოციალისტური სისტემის რღვევა გამოიწვია. სუვერენულ 

სახელმწიფოებად დაიშალა: საბჭოთა კავშირი, იუგოსლავიის ფედერაცია და ჩეხოსლოვაკია. 

გერმანიის დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ და გერმანიის ფედერაციულმა რესპუბლიკამ ერთიანი 

გერმანიის სახელმწიფო შექმნეს. ახლად შექმნილმა სახელმწიფოებმა და სხვა ყოფილი 

სოციალისტური ქვეყნების უმეტესობამ შეიცვალა იდეოლოგიური და საზოგადოებრივ-

ეკონომიკური ორიენტაცია. ამჟამად დედამიწაზე 3 სოციალისტური ქვეყანაღა დარჩა. 
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დღევანდელ მსოფლიოში 230-მდე ქვეყანაა. მათ შორის 193 პოლიტიკურად 

დამოუკიდებელი ანუ სუვერენული სახელმწიფოა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი დამოუკიდებლად 

წარმართავენ საკუთარ საგარეო და საშინაო საქმეებს. დანარჩენი ქვეყნები ჯერ კიდევ რჩებიან 

არათვითმართვად ტერიტორიებად (ანუ კოლონიებად). ისინი ძირითადად ყოფილი კოლონიური 

იმპერიების ნაშთები არიან. 

საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ მსოფლიოს პოლიტიკური რუკის ფორმირების არც ერთ 

ეტაპზე არ არსებობდა იმდენი დამოუკიდებელი სახელმწიფო, რამდენიც დღეს არსებობს. 

მაგალითისათვის, XX საუკუნის დასაწყისში მსოფლიოში მხოლოდ 57 სუვერენული სახელმწიფო 

არსებობდა, მეორე მსოფლიო ომის წინ კი- 71. 

ამრიგად, მსოფლიოს პოლიტიკური რუკის ძირითად ელემენტს და პოლიტიკური 

გეოგრაფიის კვლევის მთავრ ობიექტს სახელმწიფო ანუ ქვეყანა წარმოადგენს. სახელმწიფო 

არის პოლიტიკურ დაწესებულებათა სისტემა, რომელიც ახდენს საზოგადოებრივი ცხოვრების 

ორგანიზებას განსაზღვრულ ტერიტორიაზე. 

(მომზადებულია იოსებ სალუქვაძის „საზოგადოებრივი გეოგრაფიის საფუძვლების“ (თბ., 2008) 

მიხედვით). 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და ტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და 

განმარტეთ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ამ სიტყვების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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3. უპასუხეთ კითხვებს: 

რას გულისხმობს ცნება „პოლიტიკა“? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რას სწავლობს პოლიტიკური გეოგრაფია? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რას შეისწავლის გეოპოლიტიკა? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რის სურათს იძლევა მსოფლიოს პოლიტიკური რუკა? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

როდის აგორდა დეკოლონიზაციის პირველი ტალღა? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რა არის სახელმწიფო? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ) წინადადებები  

განმავლობაში ხანგრძლივი უცვლელი  რუკა  პოლიტიკური  მსოფლიოს არ რჩება დროის  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

თემაა ჩამოყალიბების ერთ-ერთი გეოგრაფიის თავისებურებანი მისი პოლიტიკური წამყვანი  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

მთავარ სახელმწიფო გეოგრაფიის პოლიტიკური ობიექტს წარმოადგენს შესწავლის 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

5. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

ტერიტორიებისა, პერიოდის, გავლენის, იმპერიები, ვრცელი, დაპყრობისა 

  ამ ............................... მთავარ ნიშნად ის უნდა ჩაითვალოს, რომ ვრცელი ....................... 

შექმნეს ესპანეთმა, პორტუგალიამ, დიდმა ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა და ნიდერლანდებმა. მათ 

ოკეანისგაღმა ............................ და კუნძულების დაპყრობით და თავისი ........................ 



167 

 

გავრცელების გზით შექმნეს მრავალრიცხოვანი კოლონიები. .......................... იმპერია შექმნა 

რუსეთმაც, თუმცა ის ძირითადად მიმდებარე ქვეყნების ..................... და ტერიტორიების მიერთების 

გზით ჩამოყალიბდა. 

  

6. შეადგინეთ წინადადებები წარმოდგენილი სიტყვების გამოყენებით 

პოლიტიკა 

……………………………………………………………………………………...... 

სახელმწიფო 

……………………………………………………………………………………. 

იმპერია 

................................................................................................................................... 

კოლონია 

................................................................................................................................ 

 

7. შეადგინეთ გეგმა: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

8. გადმოეცით ტექსტი თხრობით. 

 

9. დაწერეთ ტექსტის შინაარსი შედგენილი გეგმის მიხედვით. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

10. დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.   პოლიტიკური    სახელმწიფო 

            ბ.   კოლონიური   საქმეები                           

           გ.   იდეოლოგიური   თანაფარდობა 

           დ.  საშინაო     იმპერია       

            ე.   სუვერენული    რუკა 

            ვ.   ძალთა    კრიზისი 

             

11. შეავსეთ ცხრილი: 

 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი          რა მინდა ვიცოდე 
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თემა 29 

ქვეყნები და მათი დაჯგუფება  

გეოგრაფიული ნიშნის მიხედვით 

 

 

მსოფლიოს თითოეული სახელმწიფო თვითმყოფადია და განსხვავდება ყველა სხვა 

ქვეყნისაგან. მიუხედავად ამისა, მეცნიერებაში და პრაქტიკაში მიღებულია ქვეყნების დაჯგუფება 

მსგავსი ნიშნებისა და თვისებების მიხედვით. ეს აადვილებს ქვეყნების შედარებას, მათ 

დახასიათებას და შესწავლას. 

რა პრინციპით ხდება ქვეყნების დაჯგუფება? საყოველთაოდაა მიღებული ქვეყნების 

დაჯგუფება გეოგრაფიული ნიშნის მიხედვით, კერძოდ, ისეთ რაოდენობრივ მაჩვენებლებზე 

დაყრდნობით, როგორებიცაა ტერიტორიის სიდიდე (ფართობი) და მოსახლეობის რიცხოვნება. 

ცხრილ 1-ში მოცემულია ამ პარამეტრების/ მაჩვენებლების მიხედვით მსოფლიოს 10-10 უდიდესი 

ქვეყნის ჩამონათვალი. 

ცხრილი 1 

მსოფლიოს 

უდიდესი ქვეყნები: 

 

ა) ფართობით; 

ბ) მოსახლეობით  

ქვეყანა 

ფართობი (კმ2) ქვეყანა მოსახლეობა 

(მლნ) 

რუსეთის 

ფედერაცია 

17.807.540 ჩინეთი 1.288 

კანადა  9.971.500 ინდოეთი 1.068 

ჩინეთი  9.597.000 აშშ 291 

აშშ 9.160.454 ინდონეზია 220 

ბრაზილია  8.511.965 ბრაზილია 176 

ავსტრალია  7.692.300 პაკისტანი 149 

ინდოეთი  3.166.829 ბანგლადეში 146 

არგენტინა  2.780.092 რუსეთი 145 

ყაზახეთი  2.717.300 ნიგერია 133 

სუდანი  2.504.530 იაპონია 127 

ქვეყნებს, რომლებიც გამოირჩევიან ტერიტორიის სიდიდით ან მოსახლეობის 

რაოდენობით, დიდ ქვეყნებს ვუწოდებთ. ზოგიერთ ასეთ ქვეყანას გიგანტ სახელმწიფოებსაც 

უწოდებენ. მართლაც, აშშ, რუსეთი, ჩინეთი უდიდეს ქვეყნებს შორის არიან როგორც 

ფართობით, ასევე ხალხმრავლობით და სავსებით იმსახურებენ ამგვარ სახელს. 
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მსოფლიოს სახელმწიფოთა უდიდეს ნაწილს საშუალო და მცირე/პატარა ქვეყნები შეადგენს. 

დიდი, საშუალო და მცირე ქვეყნების განმსაზღვრელი რაოდენობრივი პარამეტრები არ არის 

ზუსტად და ცალსახად დადგენილი. მით უმეტეს, რომ ისინი მნიშვნელოვნად შეიძლება 

განსხვავდებოდეს კონტინენტებისა და რეგიონების მიხედვით. 

მაგალითად, საქართველო თავისი ტერიტორიით (69.700 კვ.კმ) და მოსახლეობის 

რაოდენობით (4,5 მილიონი ადამიანი) მსოფლიოს მასშტაბით მცირე/პატარა ქვეყანაა, თუმცა 

ევროპული საზომებით ის სავსებით შეგვიძლია მივაკუთვნოთ საშუალო ქვეყნებს. 

პატარა ქვეყნების კატეგორიაში გამოიყოფა ერთი ჯგუფი, რომელიც გამოირჩევა თავისი 

ტერიტორიისა და მოსახლეობის სიმცირით. ასეთი ქვეყნების ფართობი, როგორც წესი, ათას 

კვადრატულ კილომეტრს არ აღემატება, მოსახლეობა კი - რამდენიმე ათეულ ათას ადამიანს. 

მათ ჯუჯა ქვეყნებს ეძახიან. 

განსაკუთრებით აქტუალურია და ფართოდ გამოიყენება ქვეყნების დაჯგუფება მსოფლიოს 

ამა თუ იმ მსხვილი რეგიონისადმი კუთვნილების თვალსაზრისით. ქვეყნების ასეთი დაჯგუფება 

მთლიანად მათ გეოგრაფიულ მდებარეობაზეა დამოკიდებული.  

შვედეთი, გერმანია და იტალია დასავლეთ ევროპის რეგიონს მიეკუთვნებიან, ბრაზილია და 

არგენტინა - ლათინურ ამერიკას, ინდოეთი და ნეპალი - სამხრეთ აზიას. ამასთან ერთად, მსხვილ 

რეგიონებს ჩვეულებრივ სუბრეგიონებადაც (ქვერეგიონებადაც) ყოფენ. მაგალითად, დასავლეთ 

ევროპის რეგიონი იყოფა ჩრდილოეთ ევროპის, შუა (ცენტრალური) ევროპისა და სამხრეთ 

ევროპის სუბრეგიონებად. შესაბამისად, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებიც ერთ-ერთ სუბრეგიონს 

ეკუთვნიან. კერძოდ, შვედეთი - ჩრდილო ევროპას, გერმანია - შუა ევროპას, იტალია კი - 

სამხრეთ ევროპას. 

ზოგჯერ ერთსა და იმავე რეგიონსა და სუბრეგიონს სხვადასხვა/ პარალელური სახელებითაც 

აღნიშნავენ. მაგალითად, სამხრეთ-დასავლეთ აზიას ახლო აღმოსავლეთს უწოდებენ, საჰარის 

სამხრეთით მდებარე აფრიკას - შავ აფრიკას, სამხრეთ, აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ 

აზიას - მუსონურ აზიას. 

გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით ქვეყნების დაჯგუფება ზოგიერთი სხვა ნიშნის 

მიხედვითაც შეიძლება განხორციელდეს. ამის მაგალითებია ქვეყნების დაჯგუფება კლიმატურ 

სარტყლებში მდებარეობის, მერიდიანული და განედური განფენილობის და, განსაკუთრებით, 

მსოფლიო ოკეანეზე პირდაპირი გასასვლელის არსებობის მიხედვით. მსოფლიოს 40-მდე 

სახელმწიფოს არა აქვს გასასვლელი ზღვაზე ან ოკეანეზე, რაც უარყოფით ფაქტორად ითვლება 

ქვეყნის განვითარებისათვის, განსაკუთრებით საგარეო კავშირურთიერთობების 

განსახორციელებლად. მიუხედავად ამისა, ზოგიერთი ასეთი სახელმწიფო - შვეიცარია, ავსტრია, 

ჩეხეთის რესპუბლიკა - მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნების რიცხვშია. 

ამრიგად, ქვეყნების რეგიონული დაჯგუფებები მხოლოდ გეოგრაფიული ფაქტორით - 

მდებარეობით არის განპირობებული და არ ითვალისწინებს/არ ასახავს ქვეყნის პოლიტიკურ 

ორიენტაციასა და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დონეს. 

(მომზადებულია იოსებ სალუქვაძის „საზოგადოებრივი გეოგრაფიის საფუძვლების“ (თბ., 2008) 

მიხედვით). 
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ტექსტზე მუშაობა 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და ტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და 

განმარტეთ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ამ სიტყვების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

რა პრინციპით ხდება ქვეყნების დაჯგუფება? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რომელ ქვეყნებს უწოდებენ გიგანტ სახელმწიფოებს? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

რომელ ქვეყნებს უწოდებენ ჯუჯა სახელმწიფოებს? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რომელ რეგიონს მიეკუთვნებიან შვედეთი, გერმანია და იტალია? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რომელ რეგიონს მიეკუთვნებიან ბრაზილია და არგენტინა?   
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რომელ რეგიონს მიეკუთვნებიან ინდოეთი და ნეპალი? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. შემოხაზეთ სწორი ვარიანტი: 

ყველაზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს: 

         ა.  ამერიკაში; 

           ბ.  რუსეთში; 

           გ.  ინდოეთში; 

           დ. ჩინეთში.  

ყველაზე დიდი ტერიტორია აქვს: 

      ა.  რუსეთს; 

      ბ.  ჩინეთს; 

      გ.  ყაზახეთს; 

      დ. აშშ-ს. 

ზღვაზე გასასვლელი აქვს: 

ა.   შვეიცარიას; 

ბ.  ავსტრიას; 

გ.   ესპანეთს; 

      დ.  ჩეხეთს. 

  

5. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ) წინადადებები  

დამოკიდებული გეოგრაფიულ მთლიანად  დაჯგუფება ქვეყნების ასეთი მათ მდებარეობაზეა  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

სხვა განხორციელდეს ნიშნის დაჯგუფება მიხედვით გეოგრაფიული მდებარეობის ქვეყნების 

ზოგიერთი მიხედვითაც შეიძლება  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

გეოგრაფიული საყოველთაოდაა ქვეყნების მიღებული დაჯგუფება ნიშნის მიხედვით 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

კავშირურთიერთობების, მსოფლიოს, განვითარებული, სახელმწიფოს, ქვეყნის, უარყოფით 

 ............................ 40-მდე ........................... არა აქვს გასასვლელი ზღვაზე ან ოკეანეზე, რაც 

........................ ფაქტორად ითვლება ........................... განვითარებისათვის, განსაკუთრებით 
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საგარეო ................................................ განსახორციელებლად. მიუხედავად ამისა, ზოგიერთი ასეთი 

სახელმწიფო - შვეიცარია, ავსტრია, ჩეხეთის რესპუბლიკა - მსოფლიოს ....................... ქვეყნების 

რიცხვშია. 

  

7. შეადგინეთ გეგმა: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

8. გადმოეცით ტექსტი თხრობით. 

 

9. დაწერეთ ტექსტის შინაარსი შედგენილი გეგმის მიხედვით. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

10. დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.   მსხვილი     სახელმწიფო 

            ბ.   რაოდენობრივი   ფაქტორი                           

           გ.   ტერიტორიის   მასშტაბით 

           დ.  მსოფლიოს    რეგიონი       

            ე.   ჯუჯა     სიდიდე 

            ვ.   უარყოფითი   მაჩვენებელი 

             

11. შეავსეთ ცხრილი: 

 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი           რა მინდა ვიცოდე 
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თემა 30 

ქვეყნების მმართველობისა და  

ტერიტორიული მოწყობის ფორმები 

 

ქვეყნების დაჯგუფება შეიძლება მოხდეს არა მხოლოდ გეოგრაფიული, არამედ ზოგიერთი 

სხვა ნიშნის მიხედვითაც. 

ამა თუ იმ ქვეყანაზე მსჯელობისას მეტად მნიშვნელოვანია, თუ როგორია მისი 

მმართველობის ფორმა. მსოფლიოში მმართველობის ფორმის მიხედვით სახელმწიფოთა ორ 

მთავარ ჯგუფს გამოყოფენ - რესპუბლიკებს და მონარქიებს. 

რესპუბლიკური მმართველობის ფორმა უფრო ფართოდაა გავრცელებული თანამედროვე 

მსოფლიოში - სახელმწიფოთა 3/4, მათ შორის კოლონიური დამოკიდებულებისაგან 

განთავისუფლებული ქვეყნების უმრავლესობა სწორედ ასეთი ფორმით იმართება. 

რას გულისხმობს მმართველობის რესპუბლიკური ფორმა? რესპუბლიკებში უმაღლესი 

საკანონმდებლო ძალაუფლება ეკუთვნის წარმომადგენლობით არჩევით ორგანოს - 

პარლამენტს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, პარლამენტი არის ქვეყნის მოსახლეობის მიერ 

არჩეული წარმომადგენლებით დაკომპლექტებული ორგანო, რომელსაც აქვს სახელმწიფოს 

მართვისა და ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი კანონების მიღების უფლება. ამ კანონების 

განხორციელების (მათი ცხოვრებაში გატარების) უფლება, ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლება 

კი მთავრობის ხელშია. 

თავის მხრივ, რესპუბლიკა შეიძლება იყოს საპრეზიდენტო და საპარლამენტო. 

საპრეზიდენტო რესპუბლიკებში სახელმწიფოს მეთაურია პრეზიდენტი, რომელსაც, როგორც წესი, 

ქვეყნის მთელი მოსახლეობა ირჩევს. მას ძალიან ფართო უფლებები აქვს და ის იმავდროულად 

მთავრობის მეთაურადაც გვევლინება. საპრეზიდენტო რესპუბლიკის კარგი მაგალითია აშშ. 

ლათინურ ამერიკაში, აზიასა და აფრიკაშიც ბევრი ქვეყანა წარმოადგენს საპრეზიდენტო 

რესპუბლიკას.  

საპარლამენტო რესპუბლიკებში მთავრობას, რომელიც ხშირად მინისტრთა კაბინეტის სახით 

არის წარმოდგენილი, აყალიბებს საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული პარტია (ან 

პარტიები). 

მთავრობის მეთაური და ქვეყნის მთავარი ფიგურაა პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც 

მნიშვნელოვანი უფლებები აქვს. პრეზიდენტი ასეთ რესპუბლიკებშიც ითვლება სახელმწიფოს 

მეთაურად, თუმცა მას ძირითადად წარმომადგენლობითი ფუნქციები აქვს და მისი ძალაუფლება 

შეზღუდულია. მას პარლამენტი ირჩევს. საპარლამენტო რესპუბლიკის მაგალითებია გერმანია, 

იტალია და ევროპული სახელმწიფოების დიდი უმრავლესობა. 

არსებობს შერეული ტიპის საპრეზიდენტო-საპარლამენტო რესპუბლიკებიც. ასეთია 

მაგალითად საფრანგეთი. 
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მონარქია მმართველობის ისეთი ფორმაა, როდესაც სახელმწიფოს ჰყავს ერთპიროვნული 

მეთაური მონარქის - იმპერატორის, მეფის, ჰერცოგის, თავადის, სულთნის და ა.შ. სახით. მისი 

უზენაესი ძალაუფლება მემკვიდრეობით გადაეცემა. მსოფლიოში 30-მდე მონარქიაა. 

მონარქიებიც ორი სახისაა - კონსტიტუციური და აბსოლუტური. კონსტიტუციურ მონარქიებში 

მონარქი მეფობს, მაგრამ არ მართავს. მის ხელისუფლებას/ძალაუფლებას მნიშვნელოვნად 

ზღუდავს პარლამენტი. სწორედ პარლამენტს ეკუთვნის რეალური საკანონმდებლო 

ძალაუფლება, ხოლო აღმასრულებელ ძალაუფლებას მთავრობა ფლობს. მონარქის 

ძალაუფლება კი მხოლოდ სიმბოლურია. მსოფლიოში ყველაზე ძველი კონსტიტუციური 

მონარქიაა დიდი ბრიტანეთი. სხვა ქვეყნებიდან აღსანიშნავია შვედეთი, ნორვეგია, 

ნიდერლანდები, ბელგია, ესპანეთი, იაპონია. 

აბსოლუტურ მონარქიებში მონარქის უფლებები შეუზღუდავია და იგი სახელმწიფოს 

ერთპიროვნულ მმართველს წარმოადგენს. მონარქები ერთდროულად წარმოადგენენ 

საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების მეთაურებს. აბსოლუტური 

მონარქიების რიცხვი დღეს მსოფლიოში ძალიან მცირეა და ძირითადად სპარსეთის 

ყურის/არაბეთის ნახევარკუნძულის ქვეყნებით შემოიფარგლება. 

ცალკე გამოყოფენ თეოკრატიულ მონარქიებს, როცა მონარქი რელიგიური ლიდერიცაა. 

ისინი აბსოლუტური მონარქიის ერთგვარ იშვიათ სახეობად უნდა ჩავთვალოთ. მათ მიეკუთვნება 

ვატიკანი რომში, საუდის არაბეთი და ბრუნეის სასულთნო- სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში. 

ფართოდაა მიღებული ქვეყნების დაჯგუფება ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობის, 

ანუ ტერიტორიის დაყოფის მიხედვით. ამ თვალსაზრისით განირჩევიან უნიტარული და 

ფედერაციული სახელმწიფოები. 

მსოფლიოს სახელმწიფოების უმრავლესობა უნიტარულია, ანუ ერთიანია. ასეთ ქვეყნებში 

მთელ ტერიტორიაზე თანაბრად ვრცელდება ქვეყნის ხელისუფლების/ცენტრალური 

ხელისუფლების მმართველობა. ფედერაციულ სახელმწიფოებში კი ადმინისტრაციული 

ერთეულები/ ფედერაციის სუბიექტები (შტატები, პროვინციები, მიწები, კანტონები, ზოგან კი 

რესპუბლიკები) ფართო ავტონომიით, ანუ თვითმმართველობით სარგებლობენ. ფედერაციის 

სუბიექტებს ჰყავთ თავიანთი საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლება, თუმცა მათი 

მოქმედება არ ეწინააღმდეგება საერთო-სახელმწიფო ინტერესებს. ამასთან ერთად, ზოგიერთი 

უმნიშვნელოვანესი სახელმწიფო ფუნქცია (თავდაცვა, საგარეო ურთიერთობები და სხვა) ქვეყნის 

ცენტრალური ხელისუფლების ერთპიროვნულ პრეროგატივას წარმოადგენს. 

მსოფლიოში სულ 22 ფედერაციული სახელმწიფოა. ზოგიერთ მათგანში, როგორებიცაა 

რუსეთი, შვეიცარია, ინდოეთი, ნიგერია, ტერიტორიული ერთეულები ძირითადად 

ეროვნული/ეთნიკური პრინციპითაა გამოყოფილი. სხვა ქვეყნებში კი (მაგალითად, გერმანიაში, 

ავსტრიაში, აშშ-ში) ისტორიულ-გეოგრაფიული თავისებურებების მიხედვით. 

სახელმწიფოთა დაჯგუფების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ფორმაა დაჯგუფება 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დონის მიხედვით. ასეთ დაჯგუფებას ბევრი არაფერი 

აქვს საერთო ქვეყნების პოლიტიკურ მრწამსსა და ორიენტაციასთან. რა უდევს საფუძვლად 

ქვეყნების განვითარების დონის განსაზღვრას? 
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ქვეყნის განვითარების დონის დასადგენად, როგორც წესი, სხვადასხვა მაჩვენებლის 

ერთობლიობას იყენებენ. მათ შორის უმნიშვნელოვანესია ქვეყნის შემოსავალი ერთ სულ 

მოსახლეზე. სხვა მაჩვენებლებია მოსახლეობის განათლების დონე, სიცოცხლის ხანგრძლივობა 

და ა.შ. ამ მაჩვენებლების მიხედვით განასხვავებენ განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებს. 

განვითარებულ ქვეყნებს მიაკუთვნებენ მსოფლიოს 60-მდე ქვეყანას. მათ შორის გამოირჩევა 

7 ყველაზე დაწინაურებული სახელმწიფო, ე.წ. „დიდი შვიდეული“, რომელშიც შედიან: აშშ, 

იაპონია, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, იტალია და კანადა. სხვა განვითარებული 

ქვეყნები ძირითადად დასავლეთ ევროპის საშუალო და პატარა სახელმწიფოებია. ამავე ჯგუფს 

მიეკუთვნებიან ავსტრალია, ახალი ზელანდია და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა. 

მსოფლიოში გაცილებით მეტია განვითარებადი ქვეყანა. მათი რიცხვი დაახლოებით 150-ს 

შეადგენს. ამ ჯგუფში გაერთიანებული ქვეყნები მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან 

განვითარების დონითა და მოსახლეობის კეთილდღეობის მაჩვენებლებით. მაგალითად, ამ 

ჯგუფს მიეკუთვნებიან ისეთი გიგანტი ქვეყნები, როგორებიცაა ინდოეთი და ბრაზილია, 

უკანასკნელ ათწლეულებში სწრაფად პროგრესირებადი სამხრეთ კორეა, სინგაპური და 

ჰონკონგი, ნავთობის მოპოვებით „გამდიდრებული“ საუდის არაბეთი და ქუვეითი, „ღატაკი“ 

ბანგლადეში, ავღანეთი, ეთიოპია და ჰაიტი. ამის გამო ფართოდაა მიღებული განვითარებული 

ქვეყნების დაყოფა ქვეჯგუფებად. 

გარდა განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნებისა, მიმდინარე ეტაპზე გამოყოფენ 

გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების ჯგუფს, რომლებიც 1990-იან წლებამდე 

სოციალისტურ ქვეყნებად მოიხსენიებოდნენ. მათ მიეკუთვნებიან ყოფილი საბჭოთა კავშირის 

რესპუბლიკებიც. საერთო ჯამში ასეთია 25 სახელმწიფო. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ქვეყნების 

განვითარების დონეებს შორისაც დიდი განსხვავებები არსებობდა, ჯერჯერობით ისინი მაინც ერთ 

ჯგუფში ერთიანდებიან. თუმცა, ცხადია, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ მათი ერთი ნაწილი 

განვითარებული ქვეყნების ჯგუფს შეუერთდება (მაგ. ჩეხეთი, უნგრეთი, სლოვენია), მეორე ნაწილი 

კი განვითარებადი ქვეყნების რიგს შეავსებს. 

(მომზადებულია იოსებ სალუქვაძის „საზოგადოებრივი გეოგრაფიის საფუძვლების“ (თბ., 2008) 

მიხედვით). 

 

 

 

ტექსტზე მუშაობა 

 

1. ამოიწერეთ ტექსტიდან უცნობი სიტყვები და ტერმინები, მოიძიეთ ლექსიკონში და 

განმარტეთ: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. ამ სიტყვების გამოყენებით შეადგინეთ წინადადებები: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3. უპასუხეთ კითხვებს: 

რამდენი ჯგუფი გამოიყოფა მსოფლიოში მმართველობის ფორმის მიხედვით? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

მმართველობის რომელი ფორმაა უფრო გავრცელებული? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

რას გულისხმობს მმართველობის რესპუბლიკური ფორმა? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

როგორ ყალიბდება საპარლამენტო რესპუბლიკებში მთავრობას? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

მმართველობის როგორი ფორმაა მონარქია?   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

როგორია მსოფლიოს სახელმწიფოების უმრავლესობა? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. წარმოდგენილია სიტყვათა არეული რიგი:  გამართეთ (ააწყვეთ) წინადადებები  

ხელისუფლების ვრცელდება ქვეყნებში ასეთ მთელ ტერიტორიაზე თანაბრად ქვეყნის 

მმართველობა.  
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

აბსოლუტური მსოფლიოში რიცხვი ძალიან მონარქიების მცირეა დღეს 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

კონსტიტუციური ყველაზე მსოფლიოში მონარქიაა დიდი ბრიტანეთი ძველი 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

5. ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები: 

ნახევარკუნძულის, მონარქები, ძირითადად, აღმასრულებელი, მსოფლიოში, აბსოლუტური 

........................... ერთდროულად წარმოადგენენ საკანონმდებლო, ........................ და 

სასამართლო ხელისუფლების მეთაურებს. ........................ მონარქიების რიცხვი დღეს .................... 

ძალიან მცირეა და ...................... სპარსეთის ყურის/არაბეთის ....................... ქვეყნებით 

შემოიფარგლება  

 

6.  შეადგინეთ გეგმა: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

7. გადმოეცით ტექსტის შინაარსი თხრობით. 

 

 

 

8. დაწერეთ ტექსტის შინაარსი შედგენილი გეგმის მიხედვით. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

9. დაუკავშირეთ ერთმანეთს   ლოგიკური წყვილები: 

ა.   კონსტიტუციური    ყურე 

            ბ.   განვითარებადი   ფუნქცია                           

           გ.   მმართველობის   ავტონომია 

           დ.  სახელმწიფო    ქვეყნები       

            ე.   ფართო     მონარქია 

            ვ.   სპარსეთის    ფორმა 

      

10. შეავსეთ ცხრილი: 

 

რა ვიცოდი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რა ვიცი         რა მინდა ვიცოდე 

 

 


