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1. შესავალი

აზიის განვითარების ბანკის (ADB) ტექნიკური დახმარების გრანტის მეშვეობით საქართველოს 
მთავრობა უზრუნველყოფს ჩრდილოეთ-სამხრეთ დერეფნის (ქვეშეთი-კობი) გზის პროექტის 
მომზადებას. პროექტი ვრცელდება გზის 23 კილომეტრიან მონაკვეთზე, რომელიც დედაქალაქ 
თბილისს, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტსა და მიმდებარე სოფლებთან დააკავშირებს. კობი-ქვეშეთის 
არსებული 35 კილომეტრიანი გზა, რომლის ჩანაცვლებაც პროექტის ფარგლებშია დაგეგმილი, 
2,400 მეტრის სიმაღლეზე, ჯვრის უღალტეხილზე გადის. საპროექტე ზონის რთული რელიეფის 
გათვალისწინებით, დაგეგმილია 5 გვირაბის გაყვანა, რომელთა ჯამური სიგრძე იქნება 10.5 კმ, 
მათგან ყველაზე გრძელი 9 კმ იქნება. ასევე იგეგმება 6 ხიდის მშენებლობა, რომელთა ჯამური 
სიგრძე 1.6 კმ-ს შეადგენს, მათ შორის, აშენდება 500 მ-იანი თაღოვანი ხიდი, რომლის თაღი 
უპრეცენდენტო 300 მ-ის სიგრძის იქნება. პროექტის არეალი ასევე მოიცავს რამდენიმე 
ადგილობრივი გზის გაუმჯობესებას, რომლებიც მთავარ საპროექტე გზას უკავშირდება. პროექტის 
აღმასრულებელი სააგენტო არის საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო (MRDI), ხოლო შემსრულებელი სააგენტოა MRDI-ის გზების 
დეპარტამენტი.   

პროექტის არეალი მოიცავს დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებს და რამდენიმე პატარა 
ქალაქსა და სოფელს, რომლებშიც ჯამში 550-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს: ქვეშეთი, კობი, 
არახვეთი, ზაქათკარი, ბენიან-ბეგონი, სვიანა-როსტიანი და მუღურე. ზამთრის პერიოდში ხადის 
ხეობაში მცხოვრებთა რაოდენობა უკიდურესად მცირეა, რადგან დეკემბრიდან აპრილამდე 
სოფლებთან მისვლა შეუძლებელია (წკერეში 3 მაცხოვრებელი და 1 მაცხოვრებელი მუღურეში). 
სოფლებში ბევრია დროებით დაკავებული ან მიტოვებული სახლი, რაც წარმოადგენს ბარიერს 
საცხოვრებელი სახლების აღდგენისა და სოციალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით 
ინვესტიციების მოზიდვისთვის.  

რეგიონში დასაქმების სტატუსის შესახებ გამოკითხვების თანახმად, გამოკითხულთა 26% 
დასაქმებულია, თითქმის 24% უმუშევარია, 13% დიასახლისია, 10% არის სტუდენტი ან მოსწავლე, 
ხოლო 19% - პენსიონერი. გამოკითხულთა დაახლოებით 70% თვეში 600 ლარზე ნაკლებს 
გამოიმუშავებს. თვეში 1000 ლარზე მეტ შემოსავალს მხოლოდ ქვეშეთსა და არახვეთში 
(გამოკითხულთა 6%) იღებენ, რაც ხადის ხეობაში გამოკითხულმა არც ერთმა რესპონდენტმა არ 
დაასახელა. გამოკითხვებმა ასევე დაადგინა, რომ მოსახლეობის ძირითადი საქმიანობას 
მეურნეობა, მეცხოველეობა და მეფუტკრეობა წარმოადგენს. გზისპირა ბაზრობები ადგილობრივ 
მოსახლეობას გარკვეულ ეკონომიკურ შესაძლებლობებს აძლევს ხელნაკეთი ნივთების, ველური 
პროდუქტებისა და თაფლის გაყიდვის გზით.  

საპროექტო ზონაში წარმოდგენილია ფიზიკური კულტურული მემკვიდრეობის ფართო სპექტრი. 
ხადისწყლის ხეობას ხშირად უწოდებენ 60 კოშკის ხეობას. შესაბამისად, პროექტის ტერიტორიაზე 
გამოვლენილი ფიზიკური კულტურული რესურსების (ფკრ) უმეტესობა არის კოშკები, ასევე 
რამდენიმე ეკლესია, მემორიალი და სამი სასაფლაო. თითქმის ყველა გამოვლენილი ფკრ 
გზისთვის შემოთავაზებული ტერიტორიიდან დაშორებულია 50 მეტრზე მეტით. გამონაკლისს 
წარმოაგენენ: რელიგიური ჯვარი, რომელიც აღმართულია ქვეშეთის მახლობლად, ერთი 
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სასაფლაო ცქერესა და კობში, კოშკი პლატოზე ზაქათკართან ახლოს, კოშკის ნაშთები ბეგონის 
პლატოსთან ახლოს და ომის მემორიალი კობში. 

 

საპროექტო ტერიტორია განლაგებულია დიდი კავკასიონის დერეფნის ბიომრავალფეროვნების 
ცხელ წერტილში, რომლის ფართობი დაახლოებით 4.68 მილიონი ჰექტარია, ის მოიცავს დიდი 
კავკასიონის ქედის შუა და მაღალმთიანი ტერიტორიების უმეტესობას. ჩრდილოეთი ნაწილი 
მდებარეობს ყაზბეგის ძირითადი ბიომრავალფეროვნების არეალში (KBA) და ყაზბეგის 
მნიშვნელოვანი ფრინველების არეალში (IBA), რომელიც განკუთვნილია გამორჩეული 
სახეობებისთვის, მათ შორის კავკასიური როჭო, ღალღა, შურთხი და მტაცებელი ფრინველების 
რამდენიმე სახეობისათვის. 

პროექტი დადებითად აისახება საპროექტე ზონაში დასაქმების მაჩვენებელზე. ასევე შეიქმნება 
შესაძლებლობები ადგილობრივი თემებისთვის, ბიზნესისთვის და მომსახურების 
მიმწოდებლებისთვის. პროექტის მეშვეობით, ADB და EBRD დაეხმარება მთავრობას შეინარჩუნოს 
ქვეყნის მდიდარი ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობა და უზრუნველყოს ტურიზმის 
განვითარების შესაძლებლობები რეკრეაციულ და ბუნებრივ ტერიტორიებზე წვდომის 
გაუმჯობესებით, რაც სარგებელს მოუტანს ადგილობრივ თემებს შემოსავლის ახალი წყაროებისა 
და სამუშაო ადგილების შექმნის გზით. გარდა ამისა, ADB და EBRD იღებენ ვალდებულებას 
დაეხმარონ მთავრობას, საპროექტო არეალში უზრუნველყოს მდგრადი განვითარება, 
საზოგადოების მისწრაფებებსა და ლანდშაფტის დაცვის რეგიონულ მიზნებს შორის ბალანსის 
პოვნის მეშვეობით. ამ მიზნით, გათვალისწინებულია ხადის ხეობისა და მისი შემოგარენის 
გენერალური გეგმის შემუშავება. 

2.  სათემო საჭიროებების შეფასების ამოცანები 
სათემო საჭიროებების შეფასების მიზანია განსაზღვროს კონსერვაციის, მიწათსარგებლობისა და 
ცხოვრების დონის გაუმჯობესების კუთხით პრიორიტეტული მიმართულებები სოფლის დონეზე. 
მოხდება ტექნიკური დასკვნების შემუშავება TOR-თვის, რომელიც ხადის ხეობისა და მისი 
შემოგარენის გენერალური გეგმისთვის იქნება გამოყენებული. აღნიშნული დასკვნები ძირითადად 
ორიენტირებული იქნება ჩართულობით დაგეგმარებასა და ლანდშაფტის კონსერვაციის 
ასპექტებზე. 

3. მეთოდოლოგია 
კვლევის არეალი  

კვლევის სამიზნე არეალი მოიცავს დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქვეშეთის თემის სოფლებს - 
ქვეშეთი, არახვეთი, ბედონი, ბენიან-ბეგონი, ზაქათკარი, მუღურე, სვიანა-როსტიანი და წკერე და 
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კობის თემის სოფლები - კობი (ჯამში 9 სოფელი). ორივე 
მუნიციპალიტეტი მდებარეობს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში.  
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რუკა 1. სამიზნე სოფლების ადგილმდებარეობა 

წინამდებარე საჭიროებების სწრაფი შეფასების მეთოდოლოგია მოიცავს ხარისხობრივ (ფოკუს 
ჯგუფების დისკუსიებსა და ძირითად საინფორმაციო ინტერვიუებს) და რაოდენობრივ კომპონენტს 
(ოჯახების სწრაფი გამოკითხვა). 

სულ გამოკითხვის ფარგლებში ჩატარდა 11 ფოკუს ჯგუფის დისკუსია (FGD). FCD–ები ცალკე-ცალკე იქნა 
ორგანიზებული რამდენიმე სამიზნე სოფელში. ჩატარებული FGD–ების შესახებ ინფორმაცია 
შეჯამებულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში: 

ცხრილი 1. კვლევის ფარგლებში ჩატარებული FGD-ები 

სოფელი ჩატარებული FGD-ები 

ქვეშეთი 1. ახალგაზრდების შერეული გენდერული
ჯგუფი
2. ქალთა შერეული ჯგუფი (ფერმერები)

არახვეთი 1. მოწყვლადი მოსახლეობის ფოკუს
ჯგუფი
2. ქალთა შერეული ჯგუფი (ფერმერები)

ბედონი 1. ქალთა შერეული ჯგუფი (ფერმერები)
2. ქალთა შერეული ჯგუფი (ფერმერები)
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3. მამაკაცთა შერეული ჯგუფი (ფერმერები)
ზაქათკარი 1. ქალთა შერეული ჯგუფი (ფერმერები)

2. მამაკაცთა შერეული ჯგუფი (ფერმერები)

წკერე 1. ქალთა შერეული ჯგუფი (ფერმერები)
2. მამაკაცთა შერეული ჯგუფი
(ფერმერები).

თითოეულ FGD-ში ჩართული იყო 5-7 მონაწილე. თითოეულ ასაკობრივ ჯგუფში მონაწილეობდნენ 
სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფისა და სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსის მქონე ქალი და მამაკაცი 
ბენეფიციარები, განსხვავებული  განათლებითა და საქმიანობით. ყველა მათგანი შინამეურნეობის 
წევრია და ჩართულია ფერმერულ საქმიანობაში. არახვეთსა და წკერეში ფოკუს ჯგუფის 
განხილვები მოეწყო მოწყვლადი მოსახლეობის ორი ჯგუფის - ხანდაზმული ქალებისა და 
სოციალური დახმარების მიმღებთა მონაწილეობით. ახალგაზრდების შერეული გენდერული 
ჯგუფები მოეწყო ქვეშეთში, სადაც მდებარეობს საჯარო სკოლა. 

ძირითადი საინფორმაციო ინტერვიუები (KII) ასევე ჩატარდა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერთან, 
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილესთან, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის 
არქიტექტურის სამსახურის უფროსთან, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიის იურისტთან კობის 
თემში, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის იურისტთან ქვეშეთის თემში, სათემო 
ადმინისტრაციისა და ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებთან ქვეშეთში, არახვეთსა და 
ზაქათკარში. სულ ჩატარდა 12 KII. 

185 ოჯახის წარმომადგენლობითი ნიმუში იქნა გამოყენებული საჭიროებების სწრაფი 
შეფასებისათვის, რომელიც ორიენტირებული იყო თემის პრიორიტეტებზე, საჭიროებებსა და 
განვითარებაზე. გამოკითხვა ეფუძნებოდა მოკლე, სტანდარტიზებულ კითხვარს. სამიზნე 
სოფლებში ჩატარებული ინტერვიუების რაოდენობა მოცემულია ცხრილში: 

ცხრილი 2. ინტერვიუების რაოდენობა სამიზნე სოფლების მიხედვით 

სოფელი მოსახლეობა 
საქსტატის 2014 
წლის აღწერის 
მიხედვით 

მოსახლეობის 
რაოდენობა 
მუნიციპალიტეტის 
მონაცემების 
მიხედვით *  

ოჯახების 
სწრაფი კვლევის 
ნიმუშის ზომა 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქვეშეთის ადმინისტრაციული 
ერთეული (თემი) 

ქვეშეთი 257 199 69 

არახვეთი 205 212 59 

ბედონი 110 110 23 
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სოფელი მოსახლეობა 
საქსტატის 2014 
წლის აღწერის 
მიხედვით 

მოსახლეობის 
რაოდენობა 
მუნიციპალიტეტის 
მონაცემების 
მიხედვით *  

ოჯახების 
სწრაფი კვლევის 
ნიმუშის ზომა 

ზაქათკარი 57            58 17 

წკერე 0 48 7 

ბენიან-ბეგონი 12 40 6 

მუღურე 0 0 1 

სვიანა-როსტიანი 0 21 3 

ჯამი 185 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის კობის ადმინისტრაციული 
ერთეული 

კობი 0 7 2 

ჯამი 187 

შენიშვნა: * მოსახლეობის რაოდენობა მოიცავს მაცხოვრებლებს, რომლებიც სოფლებში იმყოფებიან მთელი წლის 
განმავლობაში, ასევე მაცხოვრებლებს, რომლებიც ზამთრის სეზონზე გადადიან მაღალმთიანი სოფლებიდან. 

ინტერვიუ დაინტერესებულ მხარეებთან ჩატარდა წინასწარ მომზადებული კითხვარის 
გამოყენებით. კითხვარი იყო ნახევრად სტრუქტურირებული და მოიცავდა ღია და დახურულ 
შეკითხვებს. ინტერვიუს დროს რესპონდენტებს სთხოვეს გამოეხატათ თავიანთი მოსაზრებები / 
ჩამოეყალიბებინათ თავიანთი შეხედულებები / მიეწოდებინათ ინფორმაცია კითხვარში 
განსაზღვრული თემების გარშემო. 

ინტერვიუს დროს განხილული საკითხების ჩამონათვალი განისაზღვრა ტექნიკური დავალების 
შესაბამისად. განიხილებოდა შემდეგი საკითხები: მიწით სარგებლობა, ბუნებრივი რესურსების 
გამოყენება (ტყის რესურსებისა და საძოვრების ჩათვლით), ალტერნატიული შემოსავლის 
შესაძლო წყაროები, ბუნების დაცვა და ეკოსისტემის სერვისები, ინფრასტრუქტურული 
საჭიროებები, კლიმატის ცვლილებაზე ზემოქმედება, კლიმატზე მორგებული  სოფლის 
მეურნეობის ადაპტაცია და განვითარება, ტურიზმის განვითარების ალტერნატივები და 
სოციალური და ეკონომიკური გამოწვევები. 

სწრაფი შეფასების შედეგების რაოდენობრივი ანალიზი გაკეთდა მხოლოდ ქვეშეთის თემის 
სოფლების შემთხვევაში. 
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4. კვლევის შედეგები 
4.1. მოსახლეობა და მიგრაცია 
 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქვეშეთის ადმინისტრაციული ერთეული (ქვეშეთის თემი) 31 
სოფლისგან შედგება. მათგან 12 მდებარეობს ხადისწყლის ხეობაში (მდინარე თეთრი არაგვის 
მარცხენა შენაკადი), ხოლო დანარჩენი 19 სოფელი მდებარეობს მდინარე თეთრი არაგვის 
მარცხენა და მარჯვენა შენაკადებზე (მათ შორის სანჩოსხევი, გვიდაქე, ფშარისხევი და სხვა). 
ხადისწყლის ხეობის 12 სოფელია: 1. წკერე; 2. მუღურე; 3. ბენიან-ბეგონი; 4. ქოროღო; 5. იუხო; 6. 
სვიანა-როსტიანი 7. შარმიანი; 8. ციხიანი; 9. ზაქათკარი; 10. ქვეშეთი; 11. ბედონი; 12. არახვეთი.  

ზემოაღნიშნულიდან რვა ექცევა პროექტის ზემოქმედების ზონაში: წკერე, მუღურე, ბენიან-ბეგონი, 
სვიანა-როსტიანი, ზაქათკარი, ქვეშეთი, ბედონი, არახვეთი. 

2014 წლის საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მონაცემებით, ხადისწყლის 
ხეობაში მდებარე ქვეშეთის თემის სოფლების მოსახლეობამ შეადგინა 653 ადამიანი, ანუ ქვეშეთის 
თემის მთლიანი მოსახლეობის 53,5%. მამაკაცთა და ქალთა წილი მოსახლეობაში თითქმის 
თანაბარი იყო.  

ხადისწყლის ხეობის მოსახლეობის 88% დასახლებულია თეთრი არაგვისა და ხადისწყლის 
შესართავის მიდამოებში, უმეტესად სამ სოფელში: ქვეშეთში, არახვეთსა და ბედონში; რომლებიც 
მდებარეობს მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საერთაშორისო გზის მიმდებარედ. სოფელი 
ზაქათკარი შედარებით მჭიდროდ არის დასახლებული (57 მაცხოვრებელი) ხეობის ზემო 
სოფლებთან შედარებით. აღსანიშნავია, რომ დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული 
მოსახლეობის მონაცემები განსხვავდება 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის 
მონაცემებისაგან. 

ცხრილი 1. ქვეშეთის თემის მოსახლეობის სოფლები, რომლებიც მდებარეობს ხადის ხეობაში. წყარო: 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2014 წლის მოსახლეობის საერთო აღწერა და 
დუშეთის მუნიციპალიტეტი 

 2002 წლის 
აღწერის 
მონაცემები 

2014 წლის აღწერის მონაცემები მუნიციპალიტეტების მიერ მოწოდებული 
მონაცემები, 2020** 

In total Man Woman In total Man Woman 

ქვეშეთის 
თემი* 

1 989 1 221 621 600 - - - 

ქვეშეთის თემის სოფლები, რომლებიც მდებარეობს ხადის ხეობაში ან მის მიმდებარედ 

ქვეშეთი 355 257 122 135 299 128 171 

არახვეთი 326 205 110 95 212 93 119 

ბედონი 153 110 53 57 110 49 68 
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ბენიან-
ბეგონი 

65 12 … … 40 24 16 

ზაქათკარი 81 57 30 27 58 27 31 

იუხო 
12 … … … 16  

(only in summer) 
10 6 

მუღურე 0 0 0 0 6 
(only in summer) 

  

სვიანა-
როსტიანი 

15 … … … 10 10 11 

ქოროღო 6 0 0 0 0   

შარმიანი 3 0 0 0 0   

ციხიანი 2 0 0 0 0   

წკერე 40 … … … 48*** 25 13 

ჯამი 1018 641 315 314 688   

*ეს ციფრები გვიჩვენებს ქვეშეთის თემის საერთო მოსახლეობას, რომელიც მოიცავს 31 სოფელს, აქედან 12 სოფელი 
მდებარეობს ხადის ხეობაში და  იყო კვლევის სამიზნე სოფლებს შორის. 

** მოსახლეობის მონაცემები მოცემულია მხოლოდ სოფლის დონეზე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტიდან. 

*** მათ შორის ყველა იმ ადამიანს, ვისაც აქვს სახლი და მიწის ნაკვეთი წკერეში და ყოველწლიურად ატარებს დროს 
სოფელში. ცნობილია, რომ მთელი წლის განმავლობაში მცხოვრებთა რაოდენობა მხოლოდ ორი ადამიანია.  
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ცხრილი 2. სამიზნე სოფლების დემოგრაფიული მდგომარეობა, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მონაცემებით 

სოფელი ეთნიკური 
წარმომავლობა 

მოსახლეობის ასაკობრივი ჯგუფები  შშმ მოსახლეობა განათლება  

 ქართველი სხვა  18-ს ქვევით  18-60  60-ს ზევით  საშუალო უმაღლესი 

ქვეშეთი 299 0 35 210 54 6 125 40 

არახვეთი 212 0 11 158 43 3   

ბედონი 109  1 რუსი 17 73 20 3   

ზაქათკარი 57 1 ჩეჩენი 8 38 12 0   

შარმიანი 0 0 0 0 0 0   

ციხიანი 0 0 0 0 0 0   

ქოროღო 0 0 0 0 0 0   

იუხო 16 0    0   

ბენიან-
ბეგონი 

40 0 3 32 5 0   

მუღურე 6 0  6  1   

წკერე 48 0 10 29 9 1   

სვიანა-
როსტიანი  

21 0 1 17 3 1   



11 
 

რესპონდენტთა უმრავლესობას შეადგენდნენ მამაკაცები (54%), ხოლო ქალები წარმოადგენდნენ 
46%-ს. 

 

  

გრაფიკი 1. რესპონდენტთა სქესი 

რაც შეეხება გამოკითხულთა ასაკობრივ შემადგენლობას, მათი 69% იყო  ზრდასრული (21-60 
წელი), 21% იყო 60 წელზე მეტი ასაკის და 10% ახალგაზრდა (17-20 წელი). 

 

გრაფიკი 2. რესპონდენტთა ასაკი                          

გამოკითხულთა 54%-ს მიღებული აქვს მხოლოდ საშუალო განათლება,  11%-მა მიიღო 
პროფესიული განათლება ხოლო 35%-მა მიიღო უმაღლესი განათლება. 

54% 

46% ქალი 

მამაკაცი 
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გრაფიკი 3. რესპონდენტთა განათლება 

საერთო ჯამში, გამოკითხულთა 54%-ს აქვს საშუალო ზომის ოჯახი (4-6 წევრი), მცირე ოჯახი აქვს 
29%-ს (1-3 წევრი). მხოლოდ 17% -მა აღნიშნა, რომ მათ აქვთ დიდი ოჯახი (7 და მეტი წევრი). 

 

 

გრაფიკი 4. ოჯახის ზომა                          

ხადის ხეობის მოსახლეობა 2002 წლის აღწერის მონაცემებთან შედარებით შემცირდა 32%-ით. 
მოსახლეობის ეს შემცირება კიდევ უფრო მკვეთრია საბჭოთა კავშირის პერიოდთან შედარებით. 
ხეობის გაუკაცრიელება დაიწყო წინა საუკუნის 60-იან წლებში, ძირითადად გზის არარსებობის 
გამო და 90-იან წლებში. ეკონომიკური კრიზისის დროს მოხდა შიდა მიგრაცია, როგორც 
მაღალმთიანი სოფლებიდან ბარში მდებარე სოფლებში, ასევე სხვა რეგიონებში - ძირითადად 
თბილისში. ამავდროულად, ხადის ხეობის მოსახლეობის უმეტესობამ შეინარჩუნა საკუთარი 
სახლები, სადაც ისინი ყოველწლიურად შვებულებასა და არდადეგებს. 

ხადის ხეობის სოფლების მიგრაციის მიზეზებად განისაზღვრა შემდეგი:  

1) დასაქმების მცირე შესაძლებლობები (რესპონდენტთა 59%); 
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2) სოფლის განვითარების პერსპექტივის ნაკლებობა (48%); 

3) არასაკმარისი შემოსავალი (45%). 

 

 

გრაფიკი 5. მიგრაციის მიზეზები (შეკითხვა 3: რა არის თქვენს სოფელში მოსახლეობის რაოდენობის 
შემცირების ძირითადი მიზეზი?) 

სხვა დასახელებული მიზეზებია: ახალგაზრდების მიგრაცია თბილისში უმაღლესი განათლების 
მისაღებად, რომელთა უმრავლესობაც განათლების დასრულებისა და სამსახურის პოვნის შემდეგ 
იქ რჩება;  
 
ასევე ფიქსირდება ქალთა მიგრაცია საზღვარგარეთ, ძირითადად დასაქმების მიზნით.  
 
საბჭოთა პერიოდში არსებული სისტემის ჩამოშლის შემდეგ, სოფლის მეურნეობის სექტორში 
დასაქმების შესაძლებლობები მკვეთრად შემცირდა. ჩრდილოეთ კავკასიის ზამთრის საძოვრები 
მიუწვდომელი გახდა ხადის ხეობის მოსახლეობისთვის (დანარჩენი საქართველოს მსგავსად), 
რამაც გამოიწვია პირუტყვისა და ცხვრის მნიშვნელოვანი შემცირება. ხორცის პროდუქტების 
ბაზრის არარსებობა და მარკეტინგული უნარ-ჩვევების ნაკლებობა არის იმ მიზეზთა შორის, 
რომელთა გამოც მოსახლეობამ მიატოვა მეცხოველეობა და დატოვა ხადის ხეობა.  
 
თუმცა, კვლევის ფარგლებში ჩატარებული ინტერვიუებისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ 
მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ბოლო წლებში ხადის ხეობიდან მიგრაცია 
მნიშვნელოვნად შემცირდა. პირიქით, ოჯახები ბრუნდებიან ხეობაში, ნაწილი მხოლოდ 
სეზონურად - ადრე გაზაფხულიდან გვიან შემოდგომამდე, ხოლო ზამთარს კვლავ თბილისში 

59% 

29% 

45% 48% 

24% 
9% 4% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

დასაქმების შესაძლებლობების ნაკლებობა 

არასაკმარისი შემოსავალი 

მკაცრი კლიმატი 

სოფლის განვითარების პერსპექტივის ნაკლებობა 

ტრადიციული სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ჩამოშლა 

ბუნებრივი კატასტროფები 

სხვა 



14 
 

ატარებენ, თუმცა ზოგიერთი ოჯახი აღარ ტოვებს ხეობას. ამას მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი 
მაღალმთიანი რეგიონების შეღავათიანი ტარიფებით უზრუნველყოფამ, როგორიცაა 
ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის გადასახადის შეღავათები, ასევე გუდაურის ზამთრის 
კურორტზე დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდა. მიწის რეგისტრაციის რეფორმამ 
მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა მოსახლეობის დაბრუნებაში. ოჯახები, რომლებმაც წარსულში 
დატოვეს ხეობა, ხეობაში მიწის რეგისტრაციის მიზნით დაბრუნდნენ.  
 
რაც შეეხება ხადის ხეობაში მიგრანტების დაბრუნებას, გამოიკვეთა შემდეგი ძირითადი მიზეზები: 

1. დასაქმების შესაძლებლობები გუდაურში; 
2. საკუთარი ბიზნესის დაწყების შესაძლებლობა ტურიზმის ან სოფლის მეურნეობის 

სექტორში, რომელიც ასევე განპირობებულია გუდაურის ზამთრის კურორტთან 
სიახლოვით. 

 
სეზონური მიგრაცია ხშირია ხადისწლის ხეობის ზემო წელის სოფლებში, სადაც ზამთარში 
მხოლოდ რამდენიმე მოსახლე რჩება. მოსახლეობის უმეტესობა სოფელ ქვეშეთში გადადის, სადაც 
ხეობის ერთადერთი საჯარო სკოლაა. ქვეშეთში ხალხი ზაფხულის არდადეგების გატარების 
მიზნითაც ბრუნდება. ზამთარში ხადის ხეობის ზემო წელის მოსახლეობა ქვემო წელის სოფლებში 
გადადის, ძირითადად ქვეშეთში, სადაც ხალხი ასევე რჩება გუდაურში სეზონური სამუშაოსთვის. 
 
სეზონური მიგრაციის ძირითადი მიზეზებია:  
 

1. ჯანდაცვის სერვისებზე წვდომის ნაკლებობა (რესპონდენტთა 62%); 
2. ზამთარში გზების ცუდი მდგომარეობა (რესპონდენტთა 30%); 
3. სკოლის არარსებობა (რესპონდენტთა 24%). 

 

 
 

 
გრაფიკი 5. სეზონური მიგრაციის მიზეზები (კითხვა 4: რა არის თქვენს სოფელში მოსახლეობის სეზონური 
მიგრაციის ძირითადი მიზეზები?) 
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4.2. მიწათსარგებლობა და მიწის საკუთრება  
 

მიწის რეგისტრაციის პროცესთან და აღრიცხვასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო, 
უკიდურესად ძნელია სამიზნე სოფლებში არსებული მიწის სტატუსის მდგომარეობის შესახებ 
სტატისტიკური მონაცემების მოძიება. 

2018 წლის მონაცემებით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 
რეგიონული სამსახურის არაოფიციალური ოპერატიული მონაცემების მიხედვით, ქვეშეთის თემში 
9594 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაა, აქედან 78 ჰა სახნავია, 8 ჰა ბაღებით 
არის დაფარული, 317 ჰა მოიცავს სათიბ მიწას, ხოლო 9191 ჰა დაფარულია ბალახით (საძოვრები). 

ხადის ხეობაში გვხვდება სასოფლო-სამეურნეო მიწები, ტყის ფართობები და სუბალპური და 
ალპური მდელოები, რომლებიც ძირითადად საძოვრებად და თივის საწარმოებლად გამოიყენება. 

მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებით მიღებული 142 პასუხის შედეგები აჩვენებს, რომ ოჯახების 
უმრავლესობა (73%) ფლობს 0,5-1 ჰა სასოფლო-სამეურნეო მიწას.  მათი განაწილება ასეთია: 

0,5-1 ჰა – 104 ოჯახი (73%); 

1-5 ჰა – 28 ოჯახი (20%); 

5-10 ჰა – 10 ოჯახი (7%).  

 

გრაფიკი 6. სოფლის მეურნეობა და მიწის განაწილება 

როგორც აღინიშნა, სოფლის მოსახლეობის უმრავლესობამ დაირეგისტრირა 0.5 -დან 1 ჰა-მდე 
მიწის ნაკვეთი. ნაკვეთების მცირე ნაწილი გამოიყენება ბოსტნეულის მოსაყვანად (უმეტესწილად 
კარტოფილი, ასევე კომბოსტო და სხვა ბოსტნეული), ხოლო დანარჩენი სათიბი მიწებია. მიწის 
რეფორმის (პრივატიზაციის) შედეგად, 5 ჰა -მდე მიწა, საძოვრების ჩათვლით, საკუთრებაში 
გადაეცა ქვეშეთის თემის მაცხოვრებლებს, როგორც ეს გაკეთდა საქართველოს სხვა მთიანი 
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რეგიონების მოსახლეობის შემთხვევაში. საძოვრების მხოლოდ მცირე ნაწილია რეგისტრირებული 
კერძო საკუთრებაში, სათიბი მიწების უმეტესობა კი რეგისტრირებულია. დაურეგისტრირებელი 
სათიბი მიწები განაწილებულია  სოფლის მოსახლეობას შორის. შესაბამისად, ყველამ იცის ვინ 
ფლობს კონკრეტულ სათიბ მიწას. 

ყველა საძოვარი, რომელიც არ არის რეგისტრირებული როგორც მუნიციპალური ან კერძო 
საკუთრება, იმართება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ. მიუხედავად ამისა, სოფლების გარშემო 
არსებულ ალპურ და სუბალპურ მდელოებს ადგილობრივები იყენებენ საძოვრებად 
არაფორმალურად, იჯარისა და საფასურის გადახდის გარეშე. ზემოთხსენებულ საზაფხულო და 
სოფლის საძოვრებს რიგ შემთხვევებში სხვა მუნიციპალიტეტების მწყემსები იყენებენ, რომლებიც 
არაფორმალურ ხელშეკრულებებს აფორმებენ ადგილობრივ მოსახლეობასთან და მათ გარკვეულ 
თანხას უხდიან საძოვრებით სარგებლობის სანაცვლოდ. თუმცა, ბოლო წლებში სოფელ წკერეს 
საძოვრები მომთაბარე მწყემსებისთვის არ მიუქირავებიათ. 

რესპონდენტები მწვავედ აყენებენ მიწის რეგისტრაციის საკითხს. დანარჩენი საქართველოს 
მსგავსად, ქვეშეთის თემის ნაწილი ფლობს არარეგისტრირებულ მიწებს, რომლებიც 90-იან 
წლებში დაწყებული მიწის რეფორმის შედეგად გადავიდა მათ საკუთრებაში. მიუხედავად მიწის 
რეგისტრაციის რეფორმისა, რომელიც მიმდინარეობს 2016 წლიდან და მიზნად ისახავს მიწის 
რეგისტრაციის პროცესის გამარტივებას და ხელშეწყობას, რაც უზრუნველყოფს მიწის 
რეგისტრაციის მაქსიმალურ ხელმისაწვდომობას და მოსახლეობის დახმარებას ამ პროცესში, 
ხადის ხეობის თემი ამ მხრივ მაინც მნიშვნელოვანი პრობლემების წინაშეა. რესპონდენტებმა 
ახსენეს არალეგალური დაუფლებისა და საკუთრების დაკანონების შემთხევებიც. 

კობი-ქვეშეთის გზის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში მიწის შეძენისას, სოფელ არახვეთში 
მიწის რეგისტრაციის პროცესში გამოიკვეთა გარკვეული გამოწვევები. როგორიცაა: 

 

1. მიწის შესყიდვის შემდეგ, ზოგიერთი ნაკვეთის დარჩენილი ნაწილები გამოუსადეგარი 
გახდა მისი მცირე ფართობის გამო (ზოგჯერ მხოლოდ 50-100 მ2). 

2. პროექტის ფარგლებში გადასასვლელი გზების მცირე რაოდენობის გამო, მიწის მესაკუთრეს 
უწევს კილომეტრზე მეტის გავლა, რათა მიაღწიოს საკუთარ მიწის ნაკვეთს, რომელიც 
დღესდღეობით მათ სახლთან ახლოსაა, თუმცა საპროექტე გზის მეორე მხარეს ექცევა. 

3. გარდა ამისა, აღინიშნა, რომ საკუთრებაში არსებული მიწის დანარჩენ ნაწილზე რაიმე 
ნაგებობის მშენებლობა დაუშვებელია. 

4.3. სოციალური გამოწვევები  
 

ქვეშეთის თემში მთავარ სოციალურ გამოწვევად დასახელდა ჯანდაცვის სერვისების 
მიუწვდომლობა. გამოკითხული მოსახლეობის 74% მთავარ პრობლემად მიიჩნევს აფთიაქის 
არარსებობას, ხოლო 57% თვლის, რომ ამბულატორიულ კლინიკას მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება 
სჭირდება. 
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საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა დასახელდა მეორე უმნიშვნელოვანეს პრობლემად, 
რომელიც უნდა მოგვარდეს სოფლებში საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად. 

 

გრაფიკი 7. მოსაგვარებელი სოციალური პრობლემები (კითხვა 5: რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი 
პრობლემა, რომელიც უნდა მოგვარდეს თქვენს სოფელში საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად?) 
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გზების გაუმჯობესება 

სკოლები 

ბაღები 

ამბულატორიული კლინიკა 

აფთიაქი 

სასმელი წყლის სისტემის 
გაუმჯობესება 

საკანალიზაციო სისტემის 
მოწყობა 

ნარჩენების მართვის სისტემის 
გაუმჯობესება 

სხვა 

 გზების 
გაუმჯობე
სება 

სკოლა საბავშვო 
ბაღი 

ამბულატორ
იული 
კლინიკა 

აფთიაქი სასმელი 
წყლის 
სისტემის 
გაუმჯობესებ
ა 

საკანალი
ზაციო 
სისტემის 
მოწყობა 

ნარჩენების 
მართვის 
სისტემის 
გაუმჯობესე
ბა 

სხვა 

ქვეშეთი    + +  +   

არახვეთი     + + +   

ბედონი +    +  +   

ბენიან-
ბეგონი 

+ +        

ზაქათკარი + +    +    

მუღურე + + + + + + +   
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უნდა აღინიშნოს, რომ პრიორიტეტები სოფლების მიხედვით განსხვავებულია  

ცხრილი 2. სოფლების პრიორიტეტები  

 

სხვა საკითხებთან ერთად, ასევე აღინიშნა ინტერნეტის და სპორტული/ხელოვნების სკოლების 
არარსებობა თემში. 

ძირითადი სოციალური გამოწვევები აღწერილია ქვემოთ, რომელთა მოგვარებაც აუცილებელია 
სოფლად ცხოვრების პირობების გასაუმჯობესებლად: 

ჯანდაცვა 

ჯანდაცვის სერვისების გაუმჯობესება არის ხადის ხეობის თემის უმთავრესი პრიორიტეტი, რაც 
უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილ იქნას ადგილობრივი მოსახლეობის უკეთესი 
ცხოვრების პირობები. 

აფთიაქი ხელმისაწვდომია მხოლოდ გუდაურში, რომელიც არ მუშაობს ყოველდღე; 
მედიკამენტების არჩევანი შეზღუდულია და ფასები ჩვეულებრივზე მაღალია. ადგილობრივებს 
უწევთ  საზოგადოებრივი ავტობუსების მძღოლებისთვის თხოვნა რომ  მათთვის მედიკამენტები 
შეიძინონ თბილისში. გამოკითხულთა 74%-მა ხაზი გაუსვა აფთიაქის ხელმისაწვდომობის 
აუცილებლობას. 

ქვეშეთში მდებარე სოფლის ამბულატორიულ კლინიკას ემსახურება ერთი სოფლის ექიმი. კიდევ 
ერთი ამბულატორია არის გუდაურში. ადგილობრივი მოსახლეობის აზრით, კლინიკების მიერ 
გაწეული მომსახურება არის ძალიან დაბალი ხარისხის და საჭიროებს მნიშვნელოვან 
გაუმჯობესებას. ამბულატორიული კლინიკები სათანადოდ აღჭურვილი არ არის. ქვეშეთის თემში 
ასევე არ არის ხელმისაწვდომი სტომატოლოგიური მომსახურება. ამბულატორიული კლინიკის 
მომსახურების გაუმჯობესება (კლინიკის უზრუნველყოფა საჭირო აღჭურვილობითა და შესაბამისი 
კვალიფიკაციის მქონე სამედიცინო პერსონალით) პრიორიტეტულია გამოკითხულთა 57%-ისთვის. 

ჯანდაცვის სერვისების ნაკლები ხელმისაწვდომობა, მათ შორის ზამთარში ძლიერი თოვლის გამო 
სასწრაფო დახმარების მანქანების ნაკლებობა დასახელდა ქვეშეთის თემში შიდა მიგრაციის 
(მაღალმთიანი სოფლებიდან - ბარში) ერთ-ერთ მიზეზად. 

განათლება 

ხადის ხეობისთვის უახლოესი საჯარო სკოლა მდებარეობს სოფელ ქვეშეთში. სოფელ ზაქათკარის 
მოსწავლეები კი გუდაურის სკოლაში დადიან. სოფელ არახვეთში არის დაწყებითი სკოლა, თუმცა 
მისი შენობა ორ ოთახიან ხის ჯიხურს ჰგავს. აქედან გამომდინარე, დაწყებითი კლასის 
მოსწავლეები ქვეშეთის სკოლაში დადიან, რომელიც არახვეთისგან საკმაო მანძილითაა 
დაშორებული. როგორც უკვე აღვნიშნეთ,  გზატკეცილიდან სოფლებამდე მისასვლელი გზები 
სავალალო მდგომარეობაშია. ზოგიერთ სოფელში (მაგალითად, ზაქათკარი), ძლიერი თოვლისას 
გადაადგილება მხოლოდ მაღალი გამავლობის მანქანებითაა შესაძლებელი. ზაქათკარის 

სვიანა-
როსტიანი 

+ + + + + + + +  

წკერე + +  + +     
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მოსწავლეებისთვის სატრანსპორტო მომსახურება არ არის გათვალისწინებული. ვინაიდან ძალიან 
რთულია (და ზოგიერთ შემთხვევაში შეუძლებელიც კი) ბავშვების ყოველდღიურად სკოლაში 
წაყვანა, ზოგიერთმა ოჯახმა, რომელთაც სკოლის ასაკის ბავშვები ჰყავთ, სეზონურ მიგრაციას 
მიმართა და ზამთრის თვეებში  სხვაგან გადადის საცხოვრებლად. 

ქვეშეთის საჯარო სკოლა საჭიროებს გარემონტებას. მიუხედავად იმისა, რომ შენობას აქვს 
მეტალოპლასტმასის ფანჯრები, მისი ფასადი და ინტერიერი ძველია. განსაკუთრებული 
ყურადღება უნდა მიექცეს შენობის გასათბობად შეშის გამოყენებას (მაშინ როცა ხეობის 
მოსახლეობა ზამთარში უზრუნველყოფილია შეღავათიანი ტარიფებით ბუნებრივ აირზე). უფრო 
მეტიც, შეშის არასაკმარისი მარაგის გამო, მოსწავლეებს გასათბობად უწევთ სკოლის "დახმარება"- 
სახლიდან შეშის მიტანა. 

სკოლაში განათლების დონე საკმაოდ დაბალია. სკოლას არ ჰყავს შესაბამისი კვალიფიკაციის 
მქონე პედაგოგები რიგ საგნებში, მათ შორის მათემატიკაში. 

მხოლოდ ქვეშეთის სოფელს აქვს საბავშვო ბაღი, მაგრამ მას არ აქვს შესაძლებლობა მოემსახუროს 
ხეობის ყველა ბავშვს, რაც წარმოადგენს დაბრკოლებას ქალების დასაქმებისთვის. ასევე არ ხდება 
ბავშვების დაყოფა ასაკობრივ ჯგუფებად მასწავლებლების ნაკლებობის გამო. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სკოლების არარსებობა უმთავრესად პრობლემას წარმოადგენს ხეობის 
ზედა ნაწილში მდებარე სოფლებისათვის. შესაბამისად, მოსახლეობის მხოლოდ 23% -მა 
დაასახელა სკოლების არარსებობა, როგორც პრიორიტეტი ცხოვრების დონის გასაუმჯობესებლად. 
იმ სოფლებში ძალიან ცოტა სასკოლო ასაკის ბავშვი ცხოვრობს (18 წლამდე ასაკის პირთა 
რაოდენობაა: სოფელ წკერეში - 10, ზაქათკარში - 8,  ბენიან-ბეგონში - 3 და სვიანა-როსტიანში - 1). 
ამ პრობლემის გადაჭრის საუკეთესო გზაა სოფლებთან მისასვლელი გზების განახლება და 
მოსწავლეების საჭირო ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. ასევე გონივრული იქნება სხვა დაწყებითი 
სკოლის შექმნის განხილვა, ხადის ხეობის განვითარების პოტენციალის გათვალისწინებით. 

ხადისწყლის ხეობის სოფლებს არ გააჩნიათ სამხატვრო და სპორტული სკოლები. არ არის 
სტადიონები, სათამაშო მოედნები და ბავშვებისთვის გასართობი სივრცეები. ადგილობრივი 
მოსახლეობის თვალსაზრისით, სპორტული დარბაზი ძალიან მნიშვნელოვანია 
ახალგაზრდებისთვის. სპორტული სკოლების გახსნა მნიშვნელოვანია გამოკითხულთა 24% -
ისთვის. 

ინტერნეტზე წვდომა 

ინტერნეტის შეზღუდული ხელმისაწვდომობა მწვავე პრობლემად დასახელდა ყველა ახალგაზრდა 
რესპონდენტისა და მასწავლებლის,  ასევე ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლების მიერ, 
როგორც პრობლემა, რომელიც უნდა მოგვარდეს ხადის ხეობაში საგანმანათლებლო 
მომსახურებისა და საქმიანი კომუნიკაციის გასაუმჯობესებლად.  

მოლაპარაკებები სხვადასხვა ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერებთან უკვე დიდი ხანია 
მიმდინარეობს, მაგრამ შეთანხმება ჯერ არ მიღწეულა. ინტერნეტზე წვდომა კიდევ უფრო 
მნიშვნელოვანი გახდა COVID-19-ით გამოწვეულ ახალ რეალობაში. გაკვეთილები უნდა ჩატარდეს 
ონლაინ რეჟიმში, მაგრამ მასწავლებლებისა და მოსწავლეების უმრავლესობას არ აქვს ინტერნეტი. 
უფრო მეტიც, მათ არ აქვთ შესაბამისი მოწყობილობები. მხოლოდ რამდენიმე მასწავლებელს და 
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მოსწავლეს აქვს პერსონალური კომპიუტერი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მობილური ტელეფონები 
გამოიყენება ონლაინ გაკვეთილებისთვის. ინტერნეტზე შეზღუდული წვდომის გამო, ადამიანები, 
რომლებიც გადავიდნენ დისტანციურ მუშაობაზე და ამჟამად მუშაობენ ონლაინ, ვერ რჩებიან 
ხადის ხეობაში. სოფლებში არ არსებობს ეგრეთ წოდებული "გადახდის აპარატები". მოსახლეობას 
მობილური ტელეფონის ბალანსის შესავსებად გუდაურში წასვლა უწევს, ამასთან ერთად, 
მობილური ინტერნეტი საკმაოდ ძვირია. 

საგზაო ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი 

დღეის მდგომარეობით, ხეობის სოფლებთან ერთადერთი მისასვლელი გზა (გარდა ქვეშეთისა და 
არახვეთისა, რომლებიც მთავარი მაგისტრალის გასწვრივაა განლაგებული) არის გრუნტის გზა, 
რომლის ზოგიერთი მონაკვეთი ძლიერ დაზიანებულია და  გადაადგილებისთვის მხოლოდ 
მაღალი გამავლობის მანქანების გამოყენებაა შესაძლებელი. გაფუჭებული მისასვლელი გზები 
განსაკუთრებით სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს წკერეს მაცხოვრებლებისთვის, მით უმეტეს, 
რომ როგორც ჩანს, სოფლამდე მისასვლელი გზა არ განახლდება ქვეშეთი-კობის ახალი 
მაგისტრალის მშენებლობის შემდეგაც კი. გზის ბოლო 3 კილომეტრი საჭიროებს შეკეთებას. გარდა 
ამისა, არ არსებობს გზატკეცილიდან სოფელში ჩასასვლელი გზა, რაც იმას ნიშნავს, რომ 
მოსახლეობას სოფელში მოსახვედრად ძველი გზის გამოყენება მოუწევს. 

გამოკითხულთა 40% პრიორიტეტად სოფლებთან მისასვლელი და შიდა გზების გაუმჯობესებას 
ასახელებს. 

სოფლების შიდა გზები სავალალო მდგომარეობაშია. მათი უმრავლესობა იმდენად 
დაზიანებულია, რომ ტრანსპორტირება შეუძლებელია მანქანითაც კი. არ არსებობს სანიაღვრე 
სისტემა; რის გამოც იტბორება ეზოები და ზიანდება სოფლის შიდა გზები. მშრალი ამინდისას, 
უსწორმასწორო გზები იწვევს ძლიერ მტვერს. 

სოფელში გარე განათება არ არის. გარე განათება წარმოდგენილია მხოლოდ ქვეშეთის სოფლის 
ზოგიერთ ნაწილში. ამიტომ მოსახლეობა გარე განათების გამართვას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს. 

ხეობაში არ არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. მოსახლეობისთვის პრობლემაა სოფლებს 
შორის გადაადგილება, ტრანსპორტი, რომელიც გუდაურსა და თბილისს შორის მოძრაობს, სავსეა 
დანიშნულების წერტილებში. ამიტომ, ხალხი გზისპირა დასახლებიდან მოდის, რომ აღარაფერი 
ვთქვათ მათზე, ვინც ხეობის სიღრმეში მდებარე სოფლებიდან მოდიან, სადაც საერთოდ არ არის 
ტრანსპორტი, ვერ იყენებენ ამ სატრანსპორტო საშუალებას. გარდა ამისა, საზოგადოებრივი 
ტრანსპორტი მოძველებულია, დაზიანებულია და ვერ აკმაყოფილებს მგზავრების უსაფრთხო 
გადაყვანის მოთხოვნებს. კერძო საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებები 
გადაადგილდებიან განსაზღვრული გრაფიკის გარეშე. აქედან გამომდინარე, არა-საკურორტო 
სეზონის განმავლობაში, ტრანსპორტირება წარმოადგენს დიდ გამოწვევას.   

რეგულარული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არარსებობის გამო, ქვეშეთის თემის მოსახლეობა 
ხშირად თავს იკავებს გუდაურში მუშაობისგან. 

ასევე, გარკვეული გამოწვევები ახლავს საქონლის ტრანსპორტირებასაც. გზის არამდგრადი 
პირობების გამო, პროცესი დაკავშირებულია მაღალ ხარჯებთან. ეს უკანასკნელი წარმოადგენს 
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დიდ დაბრკოლებას სამშენებლო მასალებისა და სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 
ტრანსპორტირებისას. 

ამასთან ერთად, არსებული მაგისტრალების გასწვრივ არ არსებობს ფეხით მოსიარულეთათვის 
საჭირო უსაფთხოების ზომები, როგორიცაა საცალფეხო ბილიკები. ქვეშეთის საჯარო სკოლაში 
მისასვლელად, სოფელ ბედონის მოსწავლეებს უწევთ არსებული გზატკეცილის გადაკვეთა, 
რომელზეც მუდმივად ინტენსიური მოძრაობაა. არ არის გადასასვლელი და შუქნიშნები. გზის 
გადაკვეთა საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ ბავშვებს, არამედ უფროსებსაც. 

სასმელი წყალი და საკანალიზაციო სისტემა  

ბოლო წლებში სოფლის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი 
ასიგნაციების წყალობით, წყალმომარაგება გაუმჯობესდა თითქმის ყველა სოფელში. ზოგიერთ 
სოფელში მოეწყო სათავე ნაგებობები, რომლებიც წყაროებიდან მარაგდება. გარდა ამისა, 
გაყვანილ იქნა მილები სათავე ნაგებობიდან სოფლებამდე. თუმცა, სასმელი წყლით 
მომარაგებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი პრობლემები ჯერ კიდევ არსებობს; კერძოდ, 
სათავე ნაგებობის წყალი არ არის დამუშავებული და არ ხდება ხარისხის მონიტორინგი. 
გამოკითხულებმა აღნიშნეს, რომ სასმელი წყალი მეტად ბინძურდება, განსაკუთრებით წვიმიან 
ამინდში. ორივე სათავე და მილები ხშირად ზიანდება, რაც იწვევს მიწოდების შეფერხებას. 
ზამთარში მოსახლეობა ჩვეულებრივ ტოვებს ღიად ონკანებს, რათა თავიდან აიცილოს წყლის 
გაყინვა მილებში. ამ უკანასკნელის გამო შეინიშნება წყლის სიმცირე; გარდა ამისა, ონკანების ღიად 
დატოვება დამატებით ზიანს აყენებს სოფლების შიდა გზებს სანიაღვრე და კანალიზაციის 
სისტემების არარსებობის გამო. 

ხეობის არცერთ სოფელს არ აქვს ცენტრალიზებული საკანალიზაციო სისტემა. მოსახლეობა 
იყენებს სეპტიკურ ორმოებს, რომლებიც ძირითადად ეზოებში, სახლებისგან მოშორებითაა 
განლაგებული. საკანალიზაციო და სადრენაჟე სისტემების მოწყობას პრიორიტეტად მიიჩნევს 
გამოკითხულთა 65%. გამოკითხული მოსახლეობის 50% მნიშვნელოვან საკითხად მიიჩნევს 
სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესებას. 

არარეგულარული წყალმომარაგება და მოუწესრიგებელი საკანალიზაციო სისტემა რჩება 
მნიშვნელოვან დაბრკოლებად ხეობაში ტურიზმის განვითარებისათვის. 

ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის მიწოდება 

ხეობის ყველა სოფელს აქვს ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის უწყვეტი მიწოდება. თუმცა, 
ინტერვიუების დროს აღინიშნა, რომ ხშირია ძაბვის ვარდნა, რაც იწვევს ტექნიკის დაზიანებას. 
სოფელ არახვეთში ელექტრომომარაგების ინფრასტრუქტურა ძალიან მოძველებულია და ხშირად 
ზიანდება, რაც ელექტროენერგიის მიწოდების შეფერხებას იწვევს. 

მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობის მსგავსად, ხადის ხეობის მცხოვრებლები იღებენ 
გარკვეული შეღავათებს, რომელიც ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის გადასახადებზე 
ვრცელდება. 

ნარჩენების მართვა 
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ხადის ხეობის სოფლებში არ არსებობს ნარჩენების მართვის სისტემა. ნარჩენებს ან წვავენ ან 
მოუწესრიგებელ ნაგავსაყრელებზე ხვდება. სოფელ ქვეშეთში ნაგვის ურნებია და ნარჩენებისგან 
გათავისუფლება სისტემატიურად ხდება. გამოკითხულებმა ხაზი გაუსვეს, რომ ნაგვის ურნების 
რაოდენობა უნდა გაიზარდოს. 

სხვა სერვისები 

სოფლის ბაზრობები, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ შეიძინონ პირველადი მოხმარების ნივთები, 
მდებარეობს ქვეშეთსა და გუდაურში. ხადის ხეობის სხვა სოფლებში ბაზრები არ არის. გუდაურის 
ბაზრებში ფასები ასევე ძალიან მაღალია და გათვლილია ზამთრის კურორტზე მყოფთათვის, რაც 
იმას ნიშნავს, რომ პროდუქცია არ არის ხელმისაწვდომი ადგილობრივი მოსახლეობის 
უმრავლესობისთვის. 

სოფლის მაღაზიების არარსებობა უფრო მძიმე პრობლემაა ხეობის ზედა წელში მდებარე  
სოფლებისთვის, სადაც ტრანსპორტირება გართულებულია დაზიანებული მისასვლელი გზების 
გამო. პირველადი მოხმარების პროდუქტების, მათ შორის ფქვილის, ტრანსპორტირება იმ 
სოფლებში, სადაც პურის საცხობები არ არის, ძალიან ძვირია. 

4.4. ეკონომიკური გამოწვევები  
გამოკითხული მოსახლეობის 65% ტრადიციული მეცხოველეობის ალტერნატივად ტურიზმს 
განიხილავს. გამოკითხულთა დაახლოებით თანაბარი რაოდენობა (58-58%) ასევე მიუთითებს 
სოფლის მეურნეობის ალტერნატიული სექტორებისა და მცირე საწარმოების განვითარების 
საჭიროებაზე. 

განვითარების შესაძლო ვარიანტები (ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა, მცირე საწარმოები) 
პრიორიტეტული იქნა მიჩნეული მხოლოდ 112 რესპონდენტის მიერ, რომელთაგან 50%-მა აირჩია 
ტურიზმი, 29%-მა სოფლის მეურნეობა და მხოლოდ 20%-მა მცირე მეწარმეობა. 

 

გრაფიკი 8. განვითარების ალტერნატივები (კითხვა 7: რომელი დარგის განვითარება გირჩევნიათ? 
ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა, მცირე მეწარმეობა) 

ტურიზმი 

50% 

29% 

20% 

ტურიზმი 

სოფლის 
მეურნეობა 

მცირე საწარმოები 
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როგორც აღვნიშნეთ, გამოკითხულთა 65% ალტერნატიული შემოსავლის წყაროდ ტურიზმს 
მიიჩნევს.  

გუდაურის ზამთრის კურორტს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ქვეშეთის თემისთვის დასაქმების 
თვალსაზრისით. გუდაურში სამუშაოს პოულობენ არა მხოლოდ ადგილობრივები, არამედ სხვა 
რეგიონების მიგრანტებიც. ისინი ძირითადად მუშაობენ სასტუმროებში და მშენებლობაზე. თუმცა, 
დასაქმება სეზონურია. სტაბილური დასაქმების არარსებობა მნიშვნელოვანი გამოწვევაა 
ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. 

ადგილობრივებს განსხვავებული შეხედულება აქვთ ხადის ხეობის სოფლებში ტურისტული 
პოტენციალის განვითარებასთან დაკავშირებით. მაგალითად, ისინი ფიქრობენ, რომ ტურიზმის 
განვითარება სოფელ ბედონში ნაკლებად სავარაუდოა, რადგან სოფელი არ არის "საკმარისად 
მიმზიდველი“. 

ამის საპირწონედ, სხვა სოფლები, როგორიცაა ზაქათკარი და წკერე, გამოირჩევა თავისი უძველესი 
კოშკებითა და ტაძრებით, ასევე ლამაზი პეიზაჟებით, რომლებიც იზიდავს ბევრ ტურისტს, იმ 
სახით, როგორიც არის ახლა. ხადის ხეობის ამ სოფლებში ერთდღიანი ლაშქრობა კვლავ 
პოპულარულია და თბილისთან სიახლოვე ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ამ კუთხით. ამ 
სოფლებს ასევე აქვთ გამორჩეული ისტორია და ბუნება, 

მათ შორის ხადის ჩანჩქერი და ქოროღის ტაძარი, რომლებიც უამრავ ტურისტს (როგორც 
ქართველებს, ასევე უცხოელებს) იზიდავს ტურისტულ სეზონზე. არსებობს პოპულარული 
საფეხმავლო გზა გუდაურიდან ქოროღოსკენ (ქოროღოს ტაძრის მონახულება), რის შემდეგაც 
ტურისტები ხადის ხეობით გადიან მთავარ გზაზე და გადადიან გუდაურში. 

გამოკითხული მოსახლეობის 47% ამჯობინებს ხადის ხეობაში სამთო კურორტის ინტენსიურ 
განვითარებას, ხოლო 39% მხარს უჭერს სოფლების ისტორიული იერსახის აღდგენას და მათი 
თვითმყოფადობის შენარჩუნებას ეკოტურიზმის განვითარებისათვის. გამოკითხულთა 14% არ 
მიიჩნევს ამ მიმართულებებს საკამათოდ და მიიჩნევს, რომ შესაძლებელია მთის კურორტად 
განვითარება ხეობის ისტორიული იერსახის შენარჩუნებასთან ერთად. 

 

43% 

36% 

12% 

9% 
სამთო კურორტის 
ინტენსიური განვითარება 
(გუდაურის მსგავსად) 

სოფლების ისტორიული 
იერსახის აღდგენა და 
მათი იდენტობის 
შენარჩუნება, 
ეკოტურიზმის 
განვითარების მიზნით  
ორივე 
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გრაფიკი 9. ტურიზმის განვითარების პრიორიტეტები (კითხვა 8: რა გირჩევნიათ ტურიზმის განვითარების 
თვალსაზრისით?) 

რელიეფის შესაძლებლობის გათვალისწინებით, ადგილობრივები შესაძლებლად თვლიან 
სათხილამურო ტრასების მშენებლობას ხეობაში და, შესაბამისად, ხეობის სათხილამურო 
კურორტის სახით განვითარებას.სავარაუდოდ, ხეობაში ბევრი დაუჭერს მხარს ამ იდეას, რადგან 
გუდაურის მსგავსად, სათხილამურო კურორტი დასაქმების კარგ წყაროდ მიიჩნევა. რეალურად, ეს 
საკითხი ფრთხილად უნდა იქნას განხილული, რადგან სათხილამურო ტრასების მშენებლობა 
მნიშვნელოვნად შეცვლის ხადის ხეობის ლანდშაფტს და უარყოფითად აისახება საძოვრებისა და 
სათიბი მიწების მდგომარეობაზე, რამაც შეიძლება ახალი კონფლიქტები გამოიწვიოს. 

გამოიკვეთა ტურიზმის განვითარების შემდეგი სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი: 

• საოჯახო სასტუმროების მშენებლობა (გამოკითხულთა 76%) 
• ტურიზმთან დაკავშირებული ინიციატივებისათვის ფინანსური რესურსების 

ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება (64%); 
• კულტურული მემკვიდრეობის რეაბილიტაცია (45%). 

 

გრაფიკი 10. ტურიზმის განვითარებისას საყურადღებო საკითხები (კითხვა 9: თქვენი აზრით რა არის 
საჭირო ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისთვის?) 

ტურიზმის განვითარებისთვის უმთავრესი დაბრკოლებას წარმოადგენს შესაბამისი 
ინფრასტრუქტურის, განსაკუთრებით საოჯახო სასტუმროების არარსებობა (გამოკითხულთა 76%). 
სოფლებში არ არის სასტუმროები და კვების ობიექტები (გარდა სოფელ წკერისა, სადაც 
სახელმწიფო პროგრამით შეიქმნა ერთი საოჯახო სასტუმრო). თუმცა, გამოკითხულები აღნიშნავენ, 
რომ ხეობაში ჩამოსული ბევრი ტურისტი ითხოვს ღამის გასათევ ადგილს და კვების ობიექტებს. 
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ტურისტული ბილიკები ასევე არ არის მონიშნული. მთავარი გზიდან გადასვლის შემდეგ არ არის 
განთავსებული ტურისტული ნიშნები. ასევე არ არსებობს ტურისტული სატრანსპორტო 
მომსახურება ხეობაში, ცხენით გადაადგილებაც კი, არც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთათვის არის განვითარებული ინფრასტრუქტურა. 

ხეობის ქვემო წელში არსებობს საოჯახო ტურიზმის განვითარების გარკვეული პოტენციალი, 
მაგალითად, გზის გასწვრივ მდებარე სოფლებში, მათ შორის ქვეშეთში, რომელსაც ხშირად 
ბაკურიანს ადარებენ. ქვეშეთისა და არახვეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე არის წიწვოვანი და 
შერეული ტყეები, ფერდობები მარტივი სათხილამურო და ტობოგანური ბილიკებისთვის, 
რომელთა მოწყობა შესაძლებელია მცირეწლოვანი ბავშვებისთვის. ადგილობრივების ეს 
მოსაზრება გასათვალისწინებელია და რეკომენდებულია ქვეშეთის, არახვეთის, ქვემოსა და ზემო 
მლეთას ტურისტულ-რეკრეაციული პოტენციალის შეფასება. აღნიშნული სოფლების რეკრეაციული 
პოტენციალის გამოყენება ნაწილობრივ შეამსუბუქებს დატვირთვას გუდაურზე და ამავდროულად 
გააფართოებს ტურიზმის განვითარების არეალს. 

ზაფხულში, განსაკუთრებით შაბათ-კვირას, თბილისში მცხოვრები მრავალი უცხოელი 
(ძირითადად ირანელი და არაბი) სტუმრობს არსებული გზის მიმდებარე სოფლებს პიკნიკისთვის. 
საბანაკე ადგილები ქაოტურად არის მოწყობილი გზის გარშემო. ასეთი ადგილები შეიძლება 
მოეწყოს ქვეშეთში, არახვეთსა და ხეობის სხვა სოფლებში, ცენტრალური გზის მახლობლად, რაც 
ასევე შეიძლება იქცეს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის დამატებითი შემოსავლის წყაროდ. 

გარდა ამისა, უნდა მოხდეს სოფლებთან დამაკავშირებელი და შიდა სასოფლო გზებისგამართვა. 
ასეთი გზებისა (ზაქათკარი-სეთურის დამაკავშირებელი გზა) და საოჯახო სასტუმროების 
არსებობის შემთხვევაში, ტურისტების ნაწილი გუდაურს ნაცვლად, ზაქათკარში ამჯობინებს ღამის 
გათევას.  

ადგილობრივების თქმით, კიდევ ერთი მთავარი დაბრკოლება, რომელიც ხელს უშლის 
ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას, არის შესაბამისი სახსრების ხელმისაწვდომობის 
ნაკლებობა (როგორც გამოკითხულთა 64%-მა აღნიშნა). სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე 
საქართველოში“ ფარგლებში, წკერეში დაფინანსდა ერთი საოჯახო სასტუმროს მოწყობა, თუმცა 
პროექტი ჯერ არ დასრულებულა. ადგილობრივ მოსახლეობას ასევე არ გააჩნია შესაბამისი ცოდნა 
და ინფორმაცია იმისთვის, რომ შეძლოს მოამზადოს და წარადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია 
სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილეობისათვის, მათ  ასეთი პროგრამების მოძიებაც კი უჭირთ. 

სალოცავი ადგილების, უძველესი საცხოვრებლებისა და ისტორიული სოფლების რეაბილიტაციასა 
და რეკონსტრუქციას გამოკითხული მოსახლეობის 45%- ტურიზმის განვითარების წინაპირობად 
მიიჩნევს. აღდგენის სამუშაოები უნდა განხორციელდეს ისე, რომ მაქსიმალურად იქნას 
შენარჩუნებული მათი ავთენტურობა (მაგალითად, როგორც შატილში, თუშეთსა და სვანეთში). 
განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ჯერ კიდევ შემორჩენილი, თუმცა ძლიერ 
დაზიანებულია უძველესი საცხოვრებლები ხეობის ზემო სოფლებში (წკერე, მუღურე). ამ 
ისტორიული სოფლების აღდგენა იქნება მნიშვნელოვანი ხელშემწყობი ფაქტორი ტურიზმის 
განვითარებისთვის. 
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ცხრილი 3. ტურიზმის განვითარების მნიშვნელოვანი ასპექტები, თითოეული სოფლის 
შემთხვევაში 

 საოჯახო 
სასტუმრო
ები 

კვების 
ობიექტე
ბი 

გზების 
განვითარება 

ტურისტული 
ინფრასტრუქტუ
რის 
განვითარება 
(ბანაკის 
ადგილები, 
ტურისტული 
ბილიკები) 

რეაბილიტაცია- 
კულტურული 
მემკვიდრეობის 
ძეგლების 
აღდგენა (კოშკები, 
ეკლესიები) 

ისტორიული 
სოფლების 
რეაბილიტაც
ია - 
ურბანული 
განვითარება 

ფინანსური 
რესურსების 
ხელმისაწვდომო
ბის 
გაუმჯობესება 

 
 

სხვა 

ქვეშეთი +  +    +  

არახვეთი +    +  +  

ბედონი + +     +  

ბენიან-
ბეგონი 

+      +  

ზაქათკარი +  + +     

მუღურე + + + + + + +  

სვიანა-
როსტიანი 

+ + +  + + +  

წკერე + +   +    

 

წკერესა და ზაქათკარის მოსახლეობისათვის ახალი გზის მშენებლობა დაკავშირებულია ხმაურის 
გაზრდასთან, რაც შეამცირებს ხეობაში ტურიზმის განვითარების პოტენციალს. 

ტურისტთა მომსახურების ცოდნისა და გამოცდილების ნაკლებობა დასახელდა კიდევ ერთ 
გამოწვევად ადგილობრივებისთვისაც. ადგილობრივებს, მათ შორის ახალგაზრდებს, არ გააჩნიათ 
ინფორმაცია ან ფინანსური რესურსი ტრენინგებში მონაწილეობის მისაღებად, რათა შეიძინონ 
საჭირო ცოდნა და უნარები, მაგალითად, კვალიფიციურ სათხილამურო ინსტრუქტორად 
მუშაობისთვის. პარაპლანით ფრენის ინსტრუქტორები ძირითადად უკრაინიდან ჩამოსული 
ადამიანები არიან, რადგან ადგილობრივებს არ გააჩნიათ შესაბამისი კვალიფიკაცია. გარდა ამისა, 
კვალიფიცირებული მზარეულების, ბარმენების და გიდების დეფიციტია. ძალიან მნიშვნელოვანია 
ისეთი პროფესიული სასწავლებლების არსებობა, რომლებიც  ტურიზმის სფეროში სამუშაოდ 
მოამზადებს მომსახურე პერსონალს. 

გამოკითხულებმა ასევე დაასახელეს უცხო ენის შემსწავლელი კურსებისა და პროფესიული 
განათლების საჭიროება, რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ადგილობრივ მოსახლეობას 
გუდაურში სამუშაო ადგილის პოვნაში.  

სოფლებში ქალთა უმეტესობა ამზადებს ტრადიციულ ხელნაკეთ ნივთებს (წინდები, ქუდები, 
ხალიჩები) და ყიდის მათ სუვენირებად გუდაურში. ტრადიციული ხელნაკეთი ნივთები დიდი 
მოთხოვნით სარგებლობს ტურისტებში. 

სოფლის მეურნეობა 

ხადის ხეობის მოსახლეობის მთავარი საარსებო წყარო სოფლის მეურნეობაა. ყველა მათგანი 
ერთდროულად რამდენიმე სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას ახორციელებს. ეს ნიშნავს, რომ 
შინამეურნეობების უმეტესობა არ არის სპეციალიზებული რომელიმე სფეროში და ჩართულია 
მეცხოველეობასა და ბოსტნეულის წარმოებაში მხოლოდ თვით გამოყენებისათვის. ეს შინა 
მეურნეობებს ზღუდავს წარმოების გაფართოებასა და ბიზნეს ოპერატორის სახით მოქმედებაში. 
მხოლოდ რამდენიმე მეურნეობა აწარმოებს ცხოველურ პროდუქტებს რეალიზაციის მიზნით. 
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2018 წლისათვის, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეგიონული 
სამსახურის არაოფიციალური ოპერატიული მონაცემების თანახმად, ქვეშეთის თემში (არა სამიზნე 
სოფლების ჩათვლით) სულ რეგისტრირებულია 875 პირუტყვი და 1235 ცხვარი, რაც დუშეთის 
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირუტყვის 5%-ს და ცხვრის 4%-ს შეადგენს. გამოკითხულთა 
მხოლოდ 42%-მა აღნიშნა, რომ ჰყავდა პირუტყვი, 31%-მა აღნიშნა, რომ არ ჰყავდათ და დანარჩენმა 
რესპონდენტებმა არ უპასუხეს ამ კითხვას. ეს შეიძლება აიხსნას იმით, რომ ზოგიერთ ადამიანს არ 
სურს ინფორმაციის მიწოდება მათ საკუთრებაში არსებული პირუტყვის შესახებ, რათა თავიდან 
აიცილონ სხვადასხვა სახის დახმარების დაკარგვა. 

ადგილობრივებმა აღნიშნეს კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც განსაკუთრებით ღარიბი მოსახლეობა 
თავს არიდებს პირუტყვის ყოლას. იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანს ჰყავს ერთი ძროხაც კი, მას 
ჩამოერთმევა სოციალური დახმარება სახელმწიფოს მიერ. ამრიგად, ზოგიერთმა ოჯახმა ამჯობინა 
მთავრობისგან რეგულარული ფულადი დახმარების მიღება და გაყიდა თავისი პირუტყვი და 
ცხვარი. 

მათ შორის, ვინც პირუტყვის მფლობელია, 57% -ს ჰყავს 1-3 ძროხა და 35%-ს ჰყავს 4-10 ძროხა. 
მხოლოდ სამმა რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ ისინი ფლობენ 21-30 ძროხას. 

 

გრაფიკი 11. პირუტყვის რაოდენობა შინამეურნეობებში 

გამოკითხული მოსახლეობის 53% -მა განაცხადა, რომ მათ ცხვარი არ ჰყავთ და 37% -მა საერთოდ 
არ უპასუხა ამ კითხვას. შესაბამისად, გამოკითხულთა მხოლოდ 10% -მა (19 რესპონდენტმა) 
აღნიშნა, რომ ჰყავს ცხვარი, აქედან მხოლოდ ორს - 60-100 ერთეული, დანარჩენს ჰყავს მხოლოდ 1-
10 ცხვარი. 90-იან წლებში საბჭოთა კავშირის მეცხოველეობის სისტემის დაშლამ გამოიწვია 
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის რაოდენობის მკვეთრი ვარდნა მთელ ქვეყანაში. ბოლო წლების 
განმავლობაში, სტატისტიკა აჩვენებს, რომ პირუტყვისა და ცხვრის რაოდენობა შინამეურნეობებში 
იზრდება. თუმცა, ზოგიერთ მთიან დასახლებაში, სადაც ბოლო წლებში ტურიზმი სწრაფად 
განვითარდა, კვლავ მცირდება პირუტყვისა და ცხვრის რაოდენობა. შინამეურნეობების ნაწილი 
"გადაერთო" ტურიზმზე, დასაქმდა ამ სფეროში ან თვითონ წამოიწყო მცირე ბიზნესი და მიატოვა 
მეცხოველეობა, როგორც უფრო შრომატევადი და ნაკლებად მომგებიანი შემოსავლის წყარო. 
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სამწუხაროდ, ამის უარყოფითი შედეგები ნათელი გახდა COVID-19–ის ახალი რეალობის დადგომის 
შემდეგ, როდესაც მათი შემოსავალი მკვეთრად შემცირდა და მეცხოველეობის პროდუქტების 
დეფიციტი შეიქმნა. განსაკუთრებულად დაზარალდნენ გუდაურში სეზონური თანამშრომლები. 
სწორედ ამიტომ მათ უკვე დაიწყეს მცირე მეურნეობები, თუნდაც მხოლოდ მათი ოჯახის 
საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. 

როგორც წესი, ადგილობრივი მოსახლეობა საძოვრებად იყენებს სოფლის მიმდებარე 
ტერიტორიებს. ამ კატეგორიის საძოვრები მდებარეობს სოფლიდან საშუალოდ 2-3 კმ მანძილზე 
და ეწოდება "სოფლის საძოვრები". პირუტყვი ყოველ დილით გროვდება სოფლის საძოვრებზე და 
ყოველ საღამოს ბრუნდება შინამეურნეობებში. ეს არის საქართველოში საძოვრების გამოყენების 
მიღებული პრაქტიკა მთელი წლის განმავლობაში. სოფლის მაცხოვრებლები თავად (ცვლაში 
მუშაობით) ან დაქირავებული მეცხვარეების დასაქმებით ყოველ დილით სოფლის პირუტყვს 
საძოვრებზე დენიან. საღამოს, პირუტყვი ბრუნდება თავის საკარმიდამოში, სადაც (ხშირად) იღებს 
დამატებით საკვებს. საერთო სასოფლო საძოვრები წარმოადგენს მნიშვნელოვან რესურსს 
სოფლის მოსახლეობისათვის. 

ბევრი სოფლის საძოვარი დე ფაქტო საერთო მმართველობის ქვეშაა, არ არსებობს 
სამართლებრივი რეგულაციები რომლებიც მათ განკარგავს. სოფლების ირგვლივ არსებული 
მდელოები, რომელთაც საძოვრებად გამოიყენებენ, არ არის შემოღობილი. ისინი ძირითადად 
სახელმწიფო საკუთრებაშია, არ არის რეგისტრირებული, ან რეგისტრირებულია როგორც 
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწები. 

მეწველი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი ხეობის ზემო წელის სოფლებიდან (წკერე, მუღურე, 
ბენიან-ბეგონი) გადადის სოფელ ქვეშეთში, სადაც ზამთარს ატარებს ზემო სოფლების ზოგიერთი 
მკვიდრი. ცხვარი ზამთრის საძოვრებზე ძირითადად კახეთში (შირაქში), ასევე ქვემო ქართლში 
(რუსთავი, იაღლუჯა) და შიდა ქართლში (ქსნის მახლობლად) მიჰყავთ. ზამთრის საძოვრებს 
მფლობელები აქირავებენ, ძირითადად არაფორმალურად. ცხვრებს მფლობელები ან 
დაქირავებული მწყემსები მწყემსავენ. ცხვრის მფლობელები ზოგჯერ თავიანთ პირუტყვს 
გადასცემენ მსხვილი სამწყსოს მეცხვარეებს. 

ზამთრის საძოვრების ხელმისაწვდომობა, რომელიც ყოველწლიურად უფრო და უფრო ძვირდება 
(სეზონზე დაახლოებით 10-15 ათასი ლარი, ქოხის მდგომარეობისა და წყლის ხელმისაწვდომობის 
გათვალისწინებით), მეცხოველეობის, განსაკუთრებით ცხვრის მოშენების ერთ-ერთი მწვავე 
პრობლემაა. საძოვრების განახლება ადგილობრივების მიერ ასევე დასახელდა მნიშვნელოვან 
პრობლემად მეცხოველეობის კუთხით. პრობლემა დამახასიათებელია საქართველოს სხვა 
მაღალმთიანი საძოვრებისთვის და გამოწვეულია პირუტყვისა და ცხვრის რაოდენობის 
მნიშვნელოვანი შემცირებით. 

გამოიკითხა რამდენიმე ფერმერი, რომლებიც ფლობენ მცირე მეცხოველეობის მეურნეობებს 20-30 
პირუტყვით (მაგალითად, ბედონსა და ბენიან-ბეგონში). ამ მცირე მეურნეობების მიერ 
წარმოებული ძირითადი პროდუქტებია ყველი, მცირე რაოდენობით კარაქი და ერბო. კარაქი და 
ერბო იყიდება ადგილობრივად. რაც შეეხება ყველს, ის მზადდება და ინახება ზაფხულში და 
იყიდება ზამთარში, როდესაც ფასი მაღალია, ან იცვლება სხვა პროდუქტებზე. მსხვილფეხა 
რქოსანი პირუტყვი ზამთარში მეურნეობებში რჩება და იკვებება ზაფხულში მოგროვებული თივით.  
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მხოლოდ რამდენიმე ოჯახი აწარმოებს საკუთარი პირუტყვის მთელი ზამთრის მანძილზე 
გამოსაკვებად საკმარის თივას. სოფელ ბენიან-ბეგონმა სოფლის განვითარების პროგრამის 
საშუალებით შეიძინა სათიბი ტექნიკა. აღჭურვილობა ინახება ერთ-ერთ ოჯახში, რომელიც 
თვითონ იყენებს ტექნიკას და უსასყიდლოდ ემსახურება სოფლის მოსახლეობას, რომელსაც 
მხოლოდ საკმარისი საწვავის მომარაგება სჭირდება მათი ნაკვეთის გასათიბად. 

თივის ტუკის წარმოება შემოსავლის კიდევ ერთი წყაროა, განსაკუთრებით ხადის ხეობის ზემო 
სოფლებისათვის. მაღალმთიან რეგიონებში წარმოებულ თივის ტუკებზე მოთხოვნაა. ერთი თივის 
ტუკის ფასი დაახლოებით 10 ლარია. ცხვრის მეპატრონეები  თივის ტუკებს ზამთრის საძოვრებზე 
ატარებენ, როგორც დამატებით საკვებს. თუმცა, ზოგიერთ სოფელს, როგორიცაა ბედონი, არ აქვს 
საკმარისი სათიბი მიწები. ტექნიკის ნაკლებობა ასევე მეცხოველეობის მნიშვნელოვანი 
პრობლემაა. საკმარისი თივის შენახვა ზამთარში მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის შესანახი 
მანქანების გარეშე, შეუძლებელია ადგილობრივებისათვის (თითოეული ძროხისთვის 1.3-1.5 ტონა 
თივას). 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, თივის  საწარმოებლად საჭირო ტექნიკის შესყიდვა სოფლის 
მეურნეობის განვითარების პრიორიტეტად ითვლება გამოკითხული მოსახლეობის 54%-თვის. 

ვეტერინარული მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება (45%), ზამთრის საძოვრებზე 
წვდომის გაზრდა (34%) და ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა დასახელდა სოფლის 
მეურნეობის განვითარების მიმართულებით მთავარ პრიორიტეტებად. 

 

გრაფიკი 12. სოფლის მეურნეობის განვითარების საკითხები (კითხვა 10: რა არის საჭირო ხადის ხეობაში 
სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობისთვის?) 
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ხეობაში არ არის ვეტერინარული სამსახური ან ვეტერინარი. საჭიროების შემთხვევაში, 
ადგილობრივებმა უნდა მოიყვანონ ვეტერინარი დუშეთიდან, რაც ფინანსურ სირთულეებთანაა 
დაკავშირებული. 

ფინანსურ რესურსებზე წვდომის არარსებობა განიხილება სოფლის მეურნეობის განვითარების 
მნიშვნელოვან ბარიერად. ბანკებისგან სესხების აღება მიუღებლად ითვლება მაღალი 
საპროცენტო განაკვეთების გამო. სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო პროგრამებში ჩართვა 
ძნელია ადგილობრივებისთვის პროგრამული პროცედურების შესახებ ინფორმაციის შეზღუდული 
ხელმისაწვდომობის გამო. ასევე, იყო შეუსაბამობა სახელმწიფო პროგრამის მიზნებსა და ხადის 
ხეობაში სოფლის მეურნეობის განვითარების შესაძლებლობებსა და საჭიროებებს შორის. 

სოფლის მეურნეობის ალტერნატიული სექტორების განვითარება დამატებით შემოსავლის 
წყაროდ განიხილება გამოკითხულთა 58%. მათ შორის 60% მიიჩნევს მეფუტკრეობის განვითარებას, 
როგორც ხეობის მოსახლეობისათვის სოფლის მეურნეობის ყველაზე მიმზიდველ ალტერნატიულ 
დარგს. თუმცა, ცოდნისა და გამოცდილების ნაკლებობა არის მთავარი დაბრკოლება 
მეფუტკრეობის განვითარების მიმართულებით. ადგილობრივების კიდევ ერთი საზრუნავია 
თაფლზე მოთხოვნის არსებობა.  

გამოკითხულთა 32%, რომლებიც საჭიროდ თვლის სოფლის მეურნეობის განვითარებას, კვლავაც 
პრიორიტეტს ანიჭებს მეცხოველეობის განვითარებას, როგორც ტრადიციულ სასოფლო-სამეურნეო 
სექტორს. მემცენარეობა, მეხილეობა, სასათბურე მეურნეობა ან კენკროვანი მევენახეობა ხეობაში 
ნაკლებად პერსპექტიულად აღიქმება. 

 

გრაფიკი 13. სოფლის მეურნეობის განვითარების ალტერნატივები (კითხვა 6.2: რა არის ალტერნატიული 
შემოსავლის შესაძლებლობები თქვენს სოფელში? სოფლის მეურნეობის შემდეგი ალტერნატიული 
სფეროების განვითარება) 

მკაცრი კლიმატის გამო, მოსახლეობის უმრავლესობას მხოლოდ კარტოფილი მოჰყავს და ძალიან 
ცოტა ოჯახს მოჰყავს სხვა ბოსტნეული (მაგალითად, კომბოსტო, ჭარხალი და სტაფილო). 
საკარმიდამო ნაკვეთებზე (სახლების ირგვლივ) ადგილობრივებს ძირითადად გაშენებული აქვთ 
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კაკლის ხეები და ჩვეულებრივ საკმაოდ კარგ მოსავალს იღებენ, ხოლო  ხეხილს იშვიათად 
შეხვდებით. 

რთული რელიეფის გამო, ხადის ხეობის სოფლებს აქვთ შეზღუდული რაოდენობის სახნავი მიწა. 
კარტოფილი, კომბოსტო და სხვა ბოსტნეული ძირითადად მცირე ნაკვეთებზე ითესება. 
კარტოფილის პროდუქტიულობა დაბალია. ადგილობრივი ფერმერები დაინტერესებულნი არიან 
კარტოფილის ახალი ჯიშების დანერგვით, ისევე როგორც სხვა ადგილობრივად ადაპტირებული 
ბოსტნეულის მოსინჯვით, რომლებიც მოთხოვნადია ბაზარზე (მაგ. ნიორი და ბროკოლი). 
ადგილობრივებს მიაჩნიათ, რომ მათ არ გააჩნიათ ინფორმაცია და ცოდნა აღნიშნული 
კულტურების მოსაშენებლად საჭირო აგრო ტექნოლოგიის შესახებ. 

ორგანული მეურნეობების განვითარებას რესპონდენტები მიმზიდველ ალტერნატივად მიიჩნევენ, 
თუმცა ისინი აღიარებენ, რომ არ გააჩნიათ ამისთვის საჭირო ცოდნა და გამოცდილება. 

უაღრესად მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ფერმერების მარკეტინგული უნარების გაუმჯობესება. 
ქვეშეთში ადგილობრივი საკვირაო ბაზრობის მოწყობა, ადგილობრივი პირობების შესაბამისი 
ინფრასტრუქტურით, რაც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი პროდუქციის პოპულარიზაციას და 
რეალიზაციას. 

საწარმოები 

გამოკითხულთა 58% თვლის, რომ მცირე საწარმოების განვითარება მნიშვნელოვანია, 56% 
ამჯობინებს ყველის წარმოების განვითარებას, ხოლო 43% უპირატესობას ანიჭებს 
ტურისტებისთვის ხელნაკეთი სუვენირების წარმოებას. 
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გრაფიკი 14. მცირე საწარმოების განვითარების ალტერნატივა (კითხვა 6.3: როგორია ალტერნატიული 
შემოსავლის შესაძლებლობები თქვენს სოფელში? საწარმოთა შემდეგი ალტერნატიული სფეროების 
განვითარება) 

რძის შეგროვების პუნქტების არარსებობა, სადაც შესაძლებელი იქნებოდა რძის ჩაბარება 
ფერმერებისთვის მისაღებ ფასად (1 ლიტრი 2 ლარად), გამოიკვეთა მეცხოველეობის კიდევ ერთ 
დაბრკოლებად. ქვეშეთის მოსახლეობა განსაკუთრებულად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს რძის 
გადამამუშავებელი მცირე საწარმოების გახსნას, რაც ერთის მხრივ შექმნის სამუშაო ადგილებს, 
ხოლო მეორეს მხრივ ჩამოაყალიბებს რძის სტაბილური ბაზარი, რაც ხელს შეუწყობს 
მეცხოველეობის ზრდას. საწარმოების არსებობა ხელს შეუწყობს ყველის ტრადიციული წარმოების 
განვითარებას, რაც მოთხოვნადია ტურისტებში. გამოკითხულთა 32% ყველის წარმოებას   
პერსპექტიულ ბიზნესად მიიჩნევს. 

ქალები ფიქრობენ, რომ მნიშვნელოვანია ტრადიციული ტექსტილის ხელოვნების 
ცენტრის/სტუდიის შექმნა, რაც ახალგაზრდებს დაეხმარება ტრადიციული ხელობის დაუფლებაში 
(ქსოვა, მატყლის დამუშავება, ბუნებრივი საღებავების წარმოება); გარდა ამისა, ასეთი ცენტრები 
ხელს შეუწყობს ახალი სუვენირების შექმნას, ასევე გაყიდვებისა და ნებისმიერი მარკეტინგული 
საკითხის მოგვარებას, გამოფენების ორგანიზების გზით. ეს ასევე ხელს შეუწყობს სხვა 
ტრადიციული საქმიანობების განვითარებას, როგორიცაა ხეზე კვეთა, რაც თავის მხრივ 
გაამრავალფეროვნებს ტურისტებისთვის შესათავაზებელი სუვენირების არჩევანს.  

4.5 ბუნებრივი კატასტროფები 
  
სხვადასხვა სახის სტიქიური უბედურებიდან, მუღუროსა და წკერეში მხოლოდ ზვავი შეინიშნება. 
გამოკითხულთა თქმით, მეწყერი და ღვარცოფი არ ხდება. 

თუმცა, სოფელ სვიანა-როსტიანში მეწყერი ხშირია. სოფლის ქვედა ნაწილში მეწყერი საფრთხეს 
უქმნის საცხოვრებელ სახლებს, ხოლო სოფლის აღმოსავლეთ ნაწილში მეწყერი აზიანებს 
საძოვრებს და სათიბიებს. 

სოფელ ქვეშეთში, მდინარე ქვეშეთის ხევს ახასიათებს ღვარცოფები, რაც საფრთხეს უქმნის 
სკოლებს, სახლებსა და საკარმიდამო სახლებს. სოფელ ბედონის მიდამოებში, მდინარე 
ხადისწყალი რეცხავს მარჯვენა ნაპირს და ამით საფრთხეს უქმნის ოჯახებს. რამდენჯერმე აშენდა 
ჯებირები, თუმცა საჭიროა დამატებითი ზომების დაცვა მდინარის სანაპიროზე. 

ბოლო წლებში დაფიქსირდა ხევებში წყლის მატება, რამაც გამოიწვია მიმდებარე ფერდობების 
ეროზია. ღვარცოფის თავიდან აცილების მიზნით, ხევებიდან უნდა ამოიღონ ტალახი. სოფელი 
კობი მდებარეობს მდინარე ნარვანის მარჯვენა ნაპირზე, კლდოვანი განაკიდის ქვეშ, საიდანაც 
პერიოდულად ხდება ლოდების ჩამოშლა, რაც  სოფლის მოსახლეობას უქმნის საფრთხეს. 
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4.6 ბუნებრივი რესურსების გამოყენება  
სოფლების მიმდებარე ალპური მდელოების გარდა, რომლებიც საძოვრებად და სათიბებად 
გამოიყენება, ხეობაში სხვა ბუნებრივი რესურსების გამოყენება ძალზე უმნიშვნელოა. მოსახლეობა 
არ მოიპოვებს შეშას ტყეში (რაც ჩვეულებრივი პრაქტიკაა საქართველოს სხვა რეგიონებში), რადგან 
ხეობის ყველა სოფელი უზრუნველყოფილია ბუნებრივი აირით. გარდა ამისა, ადგილობრივები 
სარგებლობენ მნიშვნელოვანი შეღავათებით ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის 
გადასახადებზე. 
 

მოსახლეობის მხოლოდ მცირე ნაწილი იყენებს ხე-ტყეს არა საამშენებლო რესურსებისთვის. 
მოსახლეობის ეს ნაწილი ზოგადად კენკრას ახარებს პირადი მოხმარებისთვის. ისინი ძირითადად 
არ აგროვებენ ველურ ხილს, სოკოს, კენკრას ან მწვანილს, რათა შემდეგ გიყიდონ. ჩაის/ჩირის 
საწარმოს დაარსება ითვლება ადგილობრივი მოსახლეობის, განსაკუთრებით ქალების 
შემოსავლის წყაროდ. გამოკითხული მოსახლეობის ძალიან უმნიშვნელო ნაწილი აღიქვამს ამ 
საქმიანობას პერსპექტიულად (იხ. გრაფიკი 13).  
 

ასევე იშვიათია მონადირეობაც. როგორც ინტერვიუების დროს აღინიშნა, 1990-იანი წლებიდან 
დღემდე, საკმაოდ შემცირდა იმ ცხოველთა რაოდენობა, რომლებზეც ტრადიციულად 
ნადირობდნენ, მათ შორის ჯიხვი და კურდღელი. ეს სახეობები დღეს წითელ ნუსხაშია შეტანილი 
და მათზე ნადირობა აკრძალულია. 
 

4.7 ბუნების კონსერვაციის პრიორიტეტები 
 
ამჟამად მდინარე ხადისწყლის ხეობაში კანონით დადგენილი არ არის დაცული ტერიტორიები. 
უახლოესი დაცული ტერიტორია ყაზბეგის ეროვნული პარკია, რომელიც ასევე ზურმუხტის ქსელის 
ნაწილია (GE00009). ქვემოთ მოცემულ რუქაზე ნაჩვენებია ყაზბეგის ეროვნული პარკის 
ამჟამინდელი ტერიტორია, თუმცა მხოლოდ მისი საწყისი ნაწილი (გაფართოებამდე) შედის 
ზურმუხტის ქსელში. 



34 
 

 

სქემა 15. ყაზბეგის ეროვნული პარკის რუკა 

სოფელი კობი მდებარეობს ყაზბეგის ეროვნული პარკისა და სახიზრების ბუნებრივი ძეგლის 
საზღვარზე. ამავდროულად ის მოიცავს ყაზბეგის ძირითადი ორნიტოლოგიურ ტერიტორიას (#IBA 
GE021) და ხევის ფრინველთა დაცვის სპეციალური ზონების ნაწილს. ყაზბეგის ძირითადი 
ორნიტოლოგიური ტერიტორია და ხევის ფრინველთა სპეციალური დაცვის ზონები შესაბამისად 
განლაგებულია,  ხადის ხეობის ჩრდილოეთ და ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში. 
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 სქემა 16. ყაზბეგის ძირითადი ორნიტოლოგიური ტერიტორია (#IBA GEO21), წყარო: გზშ ქვეშეთი-
კობის მონაკვეთი, ჟინვალი-ლარსის E117 მაგისტრალი 
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სქემა 17. ხევის ფრინველეთა სპეციალური დაცული ტერიტორიები, წყარო: გზშ ქვეშეთი-კობის 
მონაკვეთი, ჟინვალი-ლარსის მაგისტრალი E117 

ხადის ხეობის მოსახლეობა არ არის ინფორმირებული ხეობაში არსებული 
ბიომრავალფეროვნების იმ მნიშვნელოვანი კომპონენტების შესახებ, რომლებიც გამოვლენილია 
კობი-ქვეშეთის გზის დაგეგმარების ფარგლებში ჩატარებულ კვლევებში. რესპონდენტებმა ვერ 
დაასახელეს მნიშვნელოვანი ჰაბიტატები ან სახეობები, რომლებიც ხეობაშია და რისთვისაც 
საჭიროდ თვლიან დაცული ტერიტორიის შექმნას. არცერთმა გამოკითხულმა არ იცოდა 
ზურმუხტის ქსელის შესახებ. ადგილობრივმა მოსახლეობამ ვერ გაიხსენა ღონისძიებები, 
რომლებიც მიღებულ იქნა ხეობაში ბუნების და ბიომრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად. 

 

ამის მიუხედავად, გამოკითხული მოსახლეობის 75% თვლის, რომ ბუნებრივი ლანდშაფტების 
დაცვა და კონსერვაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, ხოლო 10% მას მეტ-ნაკლებად მნიშვნელოვნად 
მიიჩნევს. 
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გრაფიკი 18. დამოკიდებულება ბუნების დაცვისადმი ხადის ხეობაში (კითხვა 12. თქვენი აზრით, რამდენად 
მნიშვნელოვანია ხადის ხეობაში არსებული ბუნებრივი ლანდშაფტების დაცვა?) 

ამ მიზეზით, გამოკითხულთა 70% მიიჩნევს, რომ აუცილებელია დაცული ტერიტორიის შექმნა, 
ხოლო 19% არ მიიჩნევს საჭიროდ დაცული ტერიტორიის არსებობას ხადის ხეობაში. 

 

გრაფიკი 19. დამოკიდებულება ხადის ხეობაში დაცული ტერიტორიების შექმნისადმი (კითხვა 14. როგორ 
ფიქრობთ, აუცილებელია ხადის ხეობაში დაცული ტერიტორიის (ნაკრძალი, ეროვნული პარკი, დაცული 
ლანდშაფტი) შექმნა?) 

გამოკითხულთა 51% ხეობაში ტურიზმის განვითარების სავალდებულო პირობად მიიჩნევს 
დაცული ტერიტორიის შექმნას. 38% ფიქრობს, რომ დაცული ტერიტორიის შექმნა მნიშვნელოვანია 
ადამიანის ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად და 33%-ს მიაჩნია, რომ დაცული ტერიტორიის 
შექმნა ხელს შეუწყობს ეკოსისტემური სერვისების შენარჩუნებას. გამოკითხულთა მხოლოდ 11% 
თვლის, რომ ხეობაში დაცული ტერიტორიის არსებობა ხელს შეუშლის ეკონომიკურ განვითარებას. 
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საინტერესოა, რომ ზოგიერთმა რესპონდენტმა გამოთქვა ეჭვი, რომ ხეობაში დაცული 
ტერიტორიის დაარსება გამოიწვევს სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის შეზღუდვას. 

 

გრაფიკი 20. დაცული ტერიტორიების პოტენციური ზემოქმედება (კითხვა 15: რა გავლენა ექნება დაცული 
ტერიტორიის ჩამოყალიბებას?) 

ხადის ხეობაში დაცული ტერიტორიის შექმნა საჭიროდ მიიჩნევა ისტორიული და კულტურული 
ძეგლებისა და ტრადიციული ლანდშაფტის შენარჩუნებისათვის. 

გარემოს დაბინძურება (38%) და ბუნებრივი ტერიტორიების მოდიფიკაცია და სხვა მიზნებისთვის 
გამოყენება (35%) აღიქმება როგორც ხადის ხეობაში მთავარი საფრთხე ბუნებისა და 
ბიომრავალფეროვნების კუთხით. გამოკითხულმა მოსახლეობამ ამ საფრთხეების წყაროდ ახალი 
გზის მშენებლობა დაასახელა. 
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გრაფიკი 21. საფრთხეები ბუნებისთვის (კითხვა 13. რა არის ყველაზე დიდი საფრთხე ბუნებისთვის ხადის 
ხეობაში?) 

კობი-ქვეშეთის გზის მშენებლობა რესპონდენტების მიერ ხადის ხეობაში ადგილობრივი 
ლანდშაფტისთვის საფრთის შემცველად იქნა მიჩნეული. მოსახლეობის აზრით ეს ტურიზმზეც 
იქონიებს გავლენას. 

ზაქათკარში სჯერათ რომ ახალ გზას მნიშვნელოვანი ზეგავლენა ექნება არსებული ლანდშაფტზე 
და შესაბამისად ტურიზმის განვითარებაზე. 

სოფელ წკერეში განსაკუთრებით ნეგატიური დამოკიდებულებაა გზის მშენებლობის მიმართ. ”ეს 
უფრო მეტ ზიანს მოგვიტანს ვიდრე კარგს. მთავარი გზიდან სოფელში გადახვევა არ არის 
გათვალისწინებული. ამიტომ, ჩვენ კვლავ მოგვიწევს ძველი გზის გამოყენება, რომლის შეკეთება 
არ იგეგმება”, - ამბობდნენ რესპონდენტები წკერეში. 

 
4.8  კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაცია /  ზიანის შემცირების პრიორიტეტები 
 

კლიმატის ცვლილების თვალსაზრისით, გამოკითხულთა 77%-მა აღნიშნა თოვლის საფარის 
მნიშვნელოვანი შემცირება ბოლო ათწლეულის განმავლობაში. 

 

გრაფიკი 22. დაფიქსირებული კლიმატური ცვლილების მახასიათებლები (კითხვა 16. ბოლო 10 წლის 
განმავლობაში შეამჩნიეთ თუ არა კლიმატის ცვლილების რომელიმე შემდეგი ტიპი თქვენს გარემოში ?) 

წკერეში ადგილობრივებს კლიმატის ცვლილების ტენდენცია არ დაუფიქსირებიათ. 

ბენიან-ბეგონის რესპონდენტებმა განაცხადეს, რომ განიცდიან თოვლის შემცირებას, რაც 
დაკავშირებულია ზაფხულში წყლის სათავეების გაშრობასთან, რაც აქამდე არ მომხდარა. 

გამოკითხულთა 56% აცხადებს, რომ არ არის ინფორმირებული და არ იღებს ინფორმაციას 
კლიმატის ცვლილების საკითხებთან დაკავშირებით. 
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გრაფიკი 23. ცნობიერება კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით (კითხვა 17. იღებთ ინფორმაციას 
კლიმატის ცვლილებისა და მისი გავლენის შესახებ?) 

შესაბამისად, მათმა უმრავლესობამ არ იცის რა ზომების მიღებაა საჭირო კლიმატის 
ცვლილებასთან ადაპტაციისთვის. გამოკითხული მოსახლეობის 48%–მა არ უპასუხა კლიმატის 
ცვლილების ადაპტაციის ან შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ კითხვას. 
გამოკითხულთაგან, რომლებმაც კითხვას უპასუხეს, 46% თვლის, რომ აუცილებელია მზის 
ენერგიით მომუშავე გამათბობლების დაყენება, 42% არის შენობების თბოიზოლაციის მომხრე და 
40% ამჯობინებს ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას სოფლის მეურნეობაში. 

 

გრაფიკი 24. კლიმატის ცვლილების დაძლევისთვის მისაღები სასურველი ზომები (შეკითხვა 18. როგორ 
ფიქრობთ, რა ზომებია საჭირო კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტირებისთვის ან კლიმატის ცვლილების 
შესამცირებლად?) 

 

 

32% 

56% 

12% 

დიახ 

არა 

არ მაქვს პასუხი 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
სოფლის მეურნეობაში 
ახალი ტექნოლოგიების 
დანერგვა 

ახალი ჯიშების შემოყვანა 

ენერგოეფექტური 
მოწყობილობების 
მოხმარება 

მზის ენერგიით მომუშავე 
გამათბობლების მოხმარება 

შენობების თბოიზოლაცია 

არ მაქვს პასუხი 



41 
 

 

5. დასკვნები და რეკომენდაციები 
 

1.  ხადის ხეობის მიწათსარგებლობის გეგმის ფართობი  

ამჟამად, მდინარე ხადისწყლის ხეობის დიდი ნაწილი, მათ შორის დუშეთის მუნიციპალიტეტის 
სოფლები: წკერე, მუღურე, ბენიან-ბეგონი, ქოროღო, იუხო, სვიანა-როსტიანი, შარმიანი, ციხიანი და 
ზაქათკარი, გუდაურის რეკრეაციული ზონის ნაწილია. გუდაურის რეკრეაციული ზონის 
მიწათსარგებლობის გეგმა დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 ივნისის # 331 
დადგენილებით. 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის 12 სოფლიდან (აქედან 9 ზემოთ ჩამოთვლილი), რომლებიც 
მდებარეობს ხადის ხეობაში და შეტანილი იყო კვლევაში, მხოლოდ სამი სოფელი, ქვეშეთი, 
არახვეთი და ბედონი არ არის გუდაურის რეკრეაციული ზონის ნაწილი. სოფელ კობის ნაწილი 
(ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი), რომელიც მდებარეობს მდინარე ნარვანის მარცხენა სანაპიროზე, 
ასევე ეკუთვნის გუდაურის რეკრეაციულ ზონას, მაგრამ მეორე ნაწილი კი (სოფლის დასახლებული 
ნაწილი) - არა. 

აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ დაგეგმარების არეალი მკაფიოდ იყოს 
განსაზღვრული TOR–ით ხადის ხეობისა და მის შემოგარენში წარმოსადგენი გენერალური 
გეგმისათვის. 

ამისთვის რამდენიმე შესაძლო ვარიანტი არსებობს:  

1. გუდაურის რეკრეაციული ზონის გაფართოება და ხადის ხეობის ჩართვა, მათ შორის 
მდინარე ხადისწყლის ხეობის, ასევე სოფლების ქვეშეთი, არახვეთი, ბედონი, ზემო და 
ქვემო მლეთა და სოფელი კობი მთლიანად. 

2. ხადისწყლის ხეობის გუდაურის რეკრეაციული ზონიდან გამორიცხვა და ხადის ხეობისა და 
მისი შემოგარენის ცალკე დაგეგმარების ერთეულად განსაზღვრა; 

3. სოფელი კობის მთლიანი ფართობის გუდაურის რეკრეაციულ ზონაში ჩართვა; 
4. ხადისწყლის ხეობის გაყოფა ორ ნაწილად: მისი ნაწილის გუდაურის რეკრეაციულ ზონაში 

გათვალისწინება, ხოლო ნაწილის კი გუდაურის სარეკრეაციო ზონის მიღმა. 

ყველა ზემოაღნიშნული ვარიანტი მოითხოვს გუდაურის მიწათსარგებლობის გეგმაში 
ცვლილებების შეტანას. 

2.   ხადის ველის გენერალური გეგმის სტატუსი  

ხადის ხეობის გენერალური გეგმის სამართლებრივი სტატუსი და ამოცანები უნდა განისაზღვროს 
TOR–ის შემუშავების ეტაპზე, „საქართველოს სივრცითი დაგეგმარებისა და არქიტექტურული და 
სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის“ მოთხოვნების შესაბამისად. 

3. მოსახლეობა და მიგრაცია   
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მიუხედავად ხადის ხეობის მოსახლეობის მნიშვნელოვნად შემცირებისა, ძირითადად წინა 
საუკუნის 60-90-იან წლებში, მიგრაცია ბოლო წლებში შეწყდა, გუდაურში შექმნილი სამუშაო 
ადგილების გამო. გუდაურის რეკრეაციული ზონის შემდგომი განვითარება შექმნის დამატებით 
შესაძლებლობებს, რაც  ქვეშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობას მისცემს 
საშუალებას დასაქმდეს. ამ გზით, მოხდება მათ მიერ თემის დატოვების შემთხვევების პრევენცია.  

თუმცა, ჯერ კიდევ აუცილებელია შესაბამისი კვლევების ჩატარება ტენდენციების დასადგენად - 
გაიზრდება თუ არა მოსახლეობა, გაიზრდება თუ არა მათი სიმჭიდროვე თუ მოხდება ახალ 
ადგილებზე დასახლება. 

4. მიწათსარგებლობა და მიწის საკუთრება   

როგორც დანარჩენ საქართველოში, ხადის ხეობაში მიწის რეგისტრაციის პროცესი ჯერ არ 
დასრულებულა. დღეის მდგომარეობით თითო საცხოვრებელ სახლზე 5 ჰა-მდე მიწა შეიძლება 
გადაეცეს ადგილობრივ მოსახლეობას. კვლევის დროს აღინიშნა კონფლიქტები სადავო მიწების 
რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. სახელმწიფო მიწების დიდი ნაწილი ადგილობრივების მიერ 
გამოიყენება სათიბადა და საძოვრად. 

გუდაურის სარეკრეაციო ზონის მიწათსარგებლობის ახლად მიღებული გეგმის მიხედვით, ხადის 
ხეობაში გამოყოფილია საცხოვრებელი, სამეურნეო და ლანდშაფტური სარეკრეაციო ზონები. 
სავარაუდოდ, ლანდშაფტის რეკრეაციულ ზონაში შემავალი მიწის ნაწილი ამჟამად 
ადგილობრივების მიერ გამოიყენება სათიბ ან სასაძოვრე მიწებად. თუმცა, როგორც აღინიშნა, ამ 
მიწების რეგისტრაციის შესაძლებლობა არ არსებობს (ვინაიდან სათიბი მიწების მხოლოდ ნაწილი 
ეკუთვნის ადგილობრივ სოფლებს, ხოლო უმეტესობა სახელმწიფოს საკუთრებაშია). 

ამრიგად, შემდგომი კონფლიქტების თავიდან ასაცილებლად, მიწის საკუთრების სტატუსი/მიწის 
კადასტრი საფუძვლიანად უნდა იქნას შესწავლილი, მათ შორის მოხდეს სახელმწიფო 
საკუთრებაში არსებული იმ მიწების იდენტიფიცირება, რომლებიც უნდა იქნას გადაცემული კერძო 
საკუთრებაში. ხადის ხეობისა და მისი შემოგარენის გენერალური გეგმის შემუშავებისას თავიდან 
უნდა იქნას აცილებული, არა-სასოფლო-სამეურნეო ზონაში ჩართვით, ადგილობრივი 
მოსახლეობისთვის სათიბ მიწებსა და საძოვრებზე წვდომის შეზღუდვა. 

TOR-ის ფარგლებში რეკომენდირებულია გუდაურის რეკრეაციული ზონის მიწათსარგებლობის 
გეგმის დეტალური ანალიზი და შეფასება, ხადის ხეობისა და მისი შემოგარენის გენერალური 
გეგმის შემუშავებისთვის. აუცილებელია განვსაზღვროთ, თუ რამდენად ასახავს არსებული 
ზონირება მიწათსარგებლობის არსებულ მახასიათებლებს და თუ რა გავლენა შეიძლება იქონიოს 
იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც ამჟამად ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ გამოიყენება სათიბ და 
სასაძოვრე მიწებად. 

 

5. სოციალური გამოწვევები 

სოფელ ქვეშეთში არ არის აფთიაქი და მხოლოდ ერთი სასწრაფო დახმარების მანქანაა 
შეზღუდული პერსონალითა და აღჭურვილობით, ხადის ხეობის მთელ ტერიტორიაზე. ამრიგად, 
ადგილობრივ მოსახლეობას არ აქვს წვდომა ჯანდაცვის აუცილებელ სერვისებზე. 
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სოფელ ქვეშეთში მხოლოდ ერთი საჯარო სკოლაა და ხეობის სხვა სოფლებიდან მოსწავლეთა 
ტრანსპორტირება არ არის უზრუნველყოფილი, რაც ცუდ გზებთან ერთად, ხეობის ზემო 
სოფლების გაუკაცრიელების მთავარი მიზეზია. ეს განსაკუთრებით შესამჩნევია ზამთარში, 
როდესაც შიდა გზები განსაკუთრებით ზიანდება. ადგილობრივები ინფორმირებულნი არიან, რომ 
ხეობის სოფლებამდე მისასვლელი მთავარი გზები გარემონტდება კობი-ქვეშეთის გზის პროექტის 
ფარგლებში. მაგისტრალის პროექტი არ ითვალისწინებს წკერემდე მისასვლელი გზის მოწყობას. 
ადგილობრივების თქმით, სოფელ წკერესკენ მიმავალი გზის ბოლო რამდენიმე კილომეტრის 
გაუმჯობესება/რეაბილიტაცია არ იგეგმება. 

გადაადგილება ასევე მთავარი პრობლემაა, რადგან ხეობაში არ არის ხელმისაწვდომი 
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემა. ხეობაში მოძრაობს მხოლოდ საქალაქთაშორისო 
(თბილისი-გუდაური-ყაზბეგი სამარშრუტო ტაქსები) ტრანსპორტი, მაგრამ ის არ არის 
ადგილობრივებისთვის ხელმისაწვდომი, რადგან სამარშრუტო ტაქსები ყოველთვის სავსეა 
საქალაქთაშორისო მგზავრებით. 

ადგილობრივებისთვის, სამშენებლო მასალებისა და სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 
ტრანსპორტირება სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. ინტერნეტთან შეზღუდული წვდომა 
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, განსაკუთრებით COVID-19–ით გამოწვეულ ახალ 
რეალობაში, როდესაც სკოლებსა და უნივერსიტეტებში სწავლების პროცესები ონლაინ რეჟიმში 
მიმდინარეობს. 

ხეობის ყველა სოფელს აქვს წვდომა სასმელ წყალზე. სოფლის განვითარების სახელმწიფო 
პროგრამის საშუალებით აშენდა სათაო ნაგებობები და გაუმჯობესდა ადგილობრივი 
წყალმომარაგების სისტემები. მიუხედავად ამისა, სასმელი წყლის ხარისხის კონტროლი არ ხდება. 
ამრიგად, წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემების სწორი პროექტირება უნდა იქნას 
გათვალისწინებული ხეობის განვითარების გეგმის შემუშავების ეტაპზე. 

ზემოაღნიშნული სოციალური და ინფრასტრუქტურული საკითხებიდან მოსახლეობისთვის სამი 
უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი შემდეგია: 

1. აფთიაქის საჭიროება (გამოკითხულთა 74%); 
2. საკანალიზაციო და სადრენაჟე სისტემების მშენებლობა (გამოკითხულთა 65%); 
3. ამბულატორიული კლინიკის მომსახურების გაუმჯობესება (გამოკითხულთა 57%); 

 

გამოკითხულთა 50% მნიშვნელოვნად მიიჩნევს სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესებას, 
ხოლო 40%-თვის მნიშვნელოვანია სოფლებამდე მისასვლელი და შიდა გზების გაუმჯობესება. 

ინტერნეტთან წვდომა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მასწავლებლებისა და 
მოსწავლეებისათვის, ასევე პრიორიტეტულია სპორტული სკოლების შექმნა. 
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6.  განვითარების პრიორიტეტები 

განვითარების შესაძლო ვარიანტები (როგორიცაა ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა და მცირე 
საწარმოები) პრიორიტეტული მხოლოდ 112 რესპონდენტისთვის, რომელთაგან 50% ირჩევს 
ტურიზმს, 29% სოფლის მეურნეობას და მხოლოდ 20% მცირე საწარმოებს. 

გუდაურის სათხილამურო კურორტთან ერთად, ადგილობრივები თვლიან, რომ შესაძლებელია 
ხეობაში სათხილამურო ტრასების მშენებლობა, რადგან რელიეფი ამისთვის ხელსაყრელ 
პირობებს იძლევა. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი (გამოკითხულთა 47%) მხარს უჭერს 
ხეობაში სამთო-სათხილამურო კურორტის შექმნის იდეას, რადგანაც სათხილამურო კურორტები 
დასაქმების კარგ საშუალებად ითვლება. თუმცა, ეს საკითხი საგულდაგულოდ უნდა იქნას 
განხილული, რადგან სხვა გამოკითხულები (39%) თვლიან, რომ ტურიზმის განვითარება 
დამოკიდებულია ხეობის ბუნების, ისტორიისა და ნამდვილობის შენარჩუნებაზე. მოსახლეობის ეს 
ნაწილი უპირატესობას ანიჭებს ხეობის ისტორიული და კულტურული ავთენტურობის 
შენარჩუნებას და აღდგენას (შედარებისთვის ასახელებენ შატილის, თუშეთისა და სვანეთის 
მაგალითებს), რისთვისაც აუცილებელია კოშკების, საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია და 
რეკონსტრუქცია, შესაბამისი ისტორიული და კულტურული კვლევების საფუძველზე. სოფლების 
ისტორიული იდენტობის რეაბილიტაცია და შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა 
(რომელიც მოიცავს საოჯახო სასტუმროების, კვების ობიექტების და სოფლებამდე მისასვლელი და 
შიდა გზების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემების მოწყობას) ხელს შეუწყობს 
ტურისტების მოზიდვას არა მხოლოდ ხეობის მონახულების მიზნით, არამედ უფრო დიდხანს 
დასარჩენად. ტურისტები ხეობას ახლაც შედარებით ხშირად სტუმრობენ, თბილისთან სიახლოვის, 
მიმზიდველი ბუნების (ხადის ჩანჩქერი) და ისტორიული ძეგლების (ქოროღოს კოშკები) გამო. 

ტურისტული სერვისების სფეროში დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდა პირდაპირ კავშირშია 
შესაბამისი პროფესიული ტრენინგების საჭიროებასთან. ადგილობრივებს სურთ უცხო ენების 
სწავლაში ხელშეწყობა. ზოგიერთი ქალი ამზადებს ტრადიციულ ხელნაკეთ ნივთებს, რომლებიც 
მოთხოვნადია ტურისტებში. გამოკითხულთა 25%-ს მიაჩნია, რომ მნიშვნელოვანია სუვენირების 
მცირე საწარმოს დაარსება. 

თუმცა, COVID-19-მა აშკარა გახადა ტურიზმზე, როგორც შემოსავლის ძირითად წყაროზე, სრული 
დამოკიდებულების მოწყვლადობა. შესაბამისად, ადგილობრივი მოსახლეობა მნიშვნელოვნად 
მიიჩნევს სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობას, რაც უპირველეს ყოვლისა 
(გამოკითხულთა 54%) გულისხმობს თივის წარმოებისთვის საჭირო დანადგარების შეძენაში 
მხარდაჭერას, ასევე სპეციალური პროგრამების საშუალებით ფინანსური რესურსების 
ხელმისაწვდომობის (მოსახლეობის 33%)  და ზამთრის საძოვრების (მოსახლეობის 33%) 
გაუმჯობესებას. მეფუტკრეობა და ყველის წარმოება პერსპექტიულ მიმართულებებად ითვლება. 
თუმცა, ამ დარგების განვითარება მოითხოვს შესაბამის ცოდნას და ფერმერთა მარკეტინგული 
უნარების გაძლიერებას. 

მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობა არ არის ინფორმირებული ხადის ხეობის ბუნებრივი 
ღირებულებებისა და ბიომრავალფეროვნების მნიშვნელობის შესახებ, გამოკითხული 
მოსახლეობის 75% მიიჩნევს, რომ ბუნებრივი ლანდშაფტის დაცვა და კონსერვაცია და, 
შესაბამისად, დაცული ტერიტორიის ჩამოყალიბება ძალიან მნიშვნელოვანია. 
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ზოგიერთი რესპონდენტი ახალი გზის მშენებლობას აღიქვამს ბუნებისთვის საფრთხის შემცველად 
(მაგ. ბუნებრივი ტერიტორიების მოდიფიკაცია), განსაკუთრებით სოფელ წკერესა და ზაქათკარში. 

კლიმატის ცვლილების თვალსაზრისით, ძირითადად აღინიშნა თოვლის საფარის შემცირება 
(77%). ადგილობრივი მოსახლეობის მხოლოდ მცირე ნაწილია ინფორმირებული კლიმატის 
ცვლილების ზეგავლენის შესახებ. მოსახლეობა კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლის მთავარ 
ღონისძიებად მზის ენერგიაზე მომუშავე გამათბობლებსა და შენობების თბოიზოლაციას 
მოიაზრებს.  
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