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ხელმძღვზნელი: ციცინო ბაკურაძე 
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X კლასი 



 
 

ფეოდალურ ხანაში გურია ჯერ საერისთაო, ხოლო 15 საუკუნიდან სამთავრო იყო. 
აღნიშნულ პერიოდში იგი მოიცავდა აჭარა 
იმერეთის ქედის დასავლეთ ნაწილს 

მდინარე რიონის  ქვემო წელსა და 
მდინარე ჭოროხის შესართავს შორის 
მდებარე ტერიტორიას. გურიის 
სხვადასხვა სამთავროში აჭარა და 
ამჟამინდელი თურქეთის ჩრდილო 
დასავლეთ ნაწილებიც შედიოდა. 16 
საუკუნეში გურია ოსმაჯეთის იმპერიის 
გავლენის სფეროში მოეწც.  
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XVIII  საუკუნის დასაჭყისში 
გურიამ ჯერ ბათუმისა და ჩაქვის მხარეები 
დაკარგა, ხოლო ამავე საუკუნის 70-იან 
ჭლებში ქობულეთი და მისი მიდამოები. 

1810 წელს გურია რუსეთის 
იმპერიის  შემადგენლობაშია სამთავროს სტატუსით. 1828 წელს იქნა გაუქმებული. XIX საუკუნესი 
და XX საუკუnის დასაწყისში  გურია ოზურგეთის მაზრის სახით შედიოდა ქუთაისის  გუბერნიაში.  

ეხლანდელი გურია დასავლეთ 
საქართველოში მდებარეობს. მას 
ჩრთილოეთიდან სამეგრელო-ზემო 
სვანეთის მხარე ესაზღვრება, 
აღმოსავლეთიდან იმერეთი, 
სამხრეთიდან აჭარა, ხოლო სამხრეთ 
აღმოსავლეთიდან სამცხე ჯავახეთი. 
გურიის დასავლეთ საზღვარი შავ 
ზღვაზე გადის.  

გურიის ფართობი 203 კმ2-ია. 
მოსახლეობა 161 ათასი კაცი. 1998 
წლის აღწერით მხარის 
შემადგენლობაში  სამი რიონი შედის: 
ოზურგეთი, ჩოხატაური და 
ლანჩხუთი. 

გურია ბუნებრივი პირობების 
მიხედვით ბარისა და  მთის ნაწილებად იყოფა. დაბლობ ნაწილს გურიის წინა მთებისა და გორაკ-
ბორცვების ზოლი მიყვება. აქ გამოიყოფა მდინარეების სუფსისა და ნატანების ალვიური  
მასალებით აგებული ტერასები - გურიის ქედი დაბალი სერებით, აჭარა - იმერეთის ქედითა და 
მისი განშტობებითაა  წარმოდგენილი. იგი მესამეული ვულკანოგენური დანლექი ქანებითაა 
აგებული. 

 
ოხოჯური - ბულთას გორა 

გურიის ფარგლებში ქედის თხემური ნაწილი ნაკლებ დანაწევრებული, ტალღოვანი 
ფორმისაა. მის ცალკეულ ნაწილებში კარგადაა გამოხატული ძველი გამყინვარების ფორმები. 



მწვერვალ მეფისწყაროს 
მიდამოებიდან სათავეს იღებს მდინარე 
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სუფსა - გურიის მთავარი სამდინარო 
არტერია; იგი ტიპიურ V-მაგვარ ხეობაში 
მიედინება. მისი სიგრძე 108 კმ-ია, ხოლო 
წყალშემკრები აუზის ფართობი 1130 კმ2-
ია. გურიის მეორე მნიშვნელოვანი  
მდინარეა ნატანები. სიგრძე 60 კმ, აუზის 
ფართობი 660 კმ2. 
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ჩვენ რეგიონის დაბლობი ნაწილი 
ნოტიო სუბტროპიკული  ჰავით 
ხასიათდება. 

ეს კუთხე მიკროკლიმატური 
მრავალფეროვნებით გმოირჩევა. ამგვარი 

რავალფეროვნება კი ადგილის სიმაღლით, ადგილმდებარეობითა და ექსპოზიციითაა 
ანპირობებული. 

გურიის კურორტი ბახმარო ზღვის დონიდან 1326 მეტრი, შედარებით მკაცრი და მშრალი 
ავით გამოირჩევა. აქ იანვრის საშუალო ტემპერატურა -80 - 5,20  გრადუსია, ხოლო აგვისტოსი  + 
3,40 გრადუსი, თოვლის საფარი ზოგჯერ 3-5 მეტრსაც აღწევს. 

გურიის მოსახლეობა XIX საუკუნეში სწრაფი ტემპით იზრდებოდა, XX  საუკუნეში კი 
რდის ტემპი შემცირდა. რეგიონის მოსახლეობის 
აშუალო სიმჭიდროვეა 78 კაცი 1 კმ2. 
ანსაკუთრებით მჭიდროდ ოზურგეთის რაიონია 
ასახლებული. მოსახლეობის უმეტესობა 
ხოვრობს ბარში. მხარე მოკლებულია მთაში 
უდმივ მოსახლეობას. რეგიონის ეკონომიკის 
აფუძველს წარმოადგენს სუბტროპიკულ სოფლის 
ეურნეობაზე  დაფუძვნებული კვების კვების 
რეწველიბა.  

სამრეწველო პროდუქციის 80% მეტი კვების 
რეწველობაშია შექმნილი. მრეწველობის ხვედრით 
ილში დიდია ოზურგეთის რაიონის როლი.  

კუძხის ტერიტორიის ნახევარზე მეტი 
ყეების, ხოლო ერთ მესამედზე მეტი სასოფლო 
ამეურნეო სავრგულოებს უკავია. მარცვლეული კულტურებიდან მნიშვნელოვანი ადგილი 
ჭირავს სიმინდს. 

 
მდინარე სუფსის მიერ ჩამორეცხილი 

 საყანე ფართობი 

გურიაში ძირითადად საავტომობილო და სარკინიგზო  ტრანსპორტია. 
აქ მრავალი საკურორტო  ადგილია, რომელთაგან  განსაკუთრებით პოპულარულია 

ღვისპირა ურეკი და მაღალმთიანი ბახმარო. ასევე არის ორი ქალაქი ოზურგეთი და ლანჩხუთი. 
ზურგეთი გურიის მხარის ადმინისტრაჩიული ცენტრია და მთავარი ქალაქია. იგი მდებარეობს 
დინარე ნატანებისა და მისი შენაკადის მდინარე  
            გვიანდელ ფეოდალურ ხანაში გურიის სამთავრო ადმინისტრაციულ პოლიტიკური 
ენტრია, ხოლო  რუსეთის იმპერიასთან შეერთების  შემდეგ მაზრის ცენტრი. 

            1934 – 91 წლებში ოზურგეთს მახარაძე ერქვა. ოზურგეთის რაიონის ფართობი 675 კმ2.

            ოზურგეთის რაიონი მდებარეობს საქართველოს სამხრეთ დასავლეთ ნაწილში. იგი 
ადაჭიმულია დასავლეთიდან  აღმოსავლეთისაკერ 48 კმ-ზე, ხოლო ჩრთილოეთიდან 
ამხრეთისაკენ  24 კმ-ზე. რაიონის ჩრდილო საზღვარი გადის ჯუმათ- ილაურის არც თუ ისე 



მაღალ ქედზე. აღმოსავლეთით კი იგი გადაკვეთს აჭარა გურიის მთების ერთ-ერთ უმაღლეს  
მწვერვალს საყორნიას. სამხრეთი საზღვარი  ქობულეთის ჩრდილო  ფერდობებს  
მიუყვება, დასავლეთით მას შავი ზღვა აკრავს. მოსაზღვრე რაიონებიდან მას ესაზღვრება 
ლანჩხუთი, ჩოხატაური, ქობულეთის რაიონი. 
             ოზურგეთის რაიონის  მდინარეთა ხეობების გასწვრივ გაშიშვლებულ ფენებზე კარგად 
მოჩანს აქ გავრცელებული სხვადასხვა სახის თიხები. რომლებიც  შეიცავენ წარსული გეოლოგირი 
ეპოქის ორგანიზმების ნაშთებს, გაქვავებულ ნიჟარებს და მცენარეთა აღნაბეჭდებს. რას 
წარმოდგენას გვასლევს ამ ტერიტორიის გეოლოგიურ წასულზე.  

              გეოლოგ კახიძის მასალების მიხედვით 
ოზურგეთის რაიონი ხმეჯეთად ცნობილია უკვე 
მეზოზოური ერის იურის წინაპერიოდში 200 
მილიონი წლის წინათ. ეს იყო ე.წ. ივერიის  
ხმელეთის ნაწილი ამ ხმელეთის ნაწილი 
დაფარული იყო ზღვით, რომელიც გეოსინკლინის 
სახელითაა  ცნობილი. იგი იყო ნაწილი თეტისის 
გეოცინკლინისა. ამ პერიოდში ხმელეთი მცირე 
გადარეცხვას განიცდიდა. გადანარეცხი მასალა კი 
ინტენსიურად ილეწებოდა ზღვის ფსკერზე. ეს 
პერიოდი დიდხანს გაგრძელდა. მეზოზოური  ერის 
პირველ ნახევარში დაახლოებით 150 მილიონი 
წლის წინათ ამავე ერის ცარეცის პერიოდში 80 
მილიონი წლის წინათ ზღვამ კვლავ დაფარა 
მახარაძის რაიონის  ტერიტორია. 

 

              კაინიზოური ერის პირველ ნახევარში 
დაახლოებით 50 მილიონი წლის წინათ 
ახლანდელი მახარაძის ტერიტორია  კვლავ ზღვით 
იყო დაფარული. 
              კაიონოზოური ერის მეორე ნახევარში 
ოზურგეთის რაიონის ტერიტორიაზე ზღვის 

ფსკერზე რომლის სიღრმე 1500 მეტრს აღემატებოდა ადგილი ჰქონდა ძლიერ ვუიკანურ 
ამოფრქვევებს. ა პერიოდის ქანები ანდეზიტ - 
ბაზალტებებია. იგი კარგადაა შემონახული 
ოზურგეთის რაიონის სოფლებში ბაიეთისა და 
ნასაკირალში.ფიქრობენ, რომ ამ ეპოქის 
ორგანულ ნაშთების გადამუშავების შედეგია 
ნავთობისა და გაზის წარმოშობა. კერძოდ 
სუფსის მიდამოებში ნავთობის  არსებობას ამ 
პერიოდს მიაკუთვნებენ. 
             მეოთხეულ პერიოდის მეორე 
ნახევარში ოზურგეთის ტერიტორია 
საბოლოოდ განთავისუფლდა ზღვისაგან  და 
მიიღო ის გეომორფოლოგიური სახე, რმელიც  
ამჟამად აქვს. 
            ოზურგეთის რაიონის ფარგლებში შემჩნე
ტერასები, რაც ერთის მხრივ ზღვის დონის მ
სანაპიროს ეპიროგენულ მოძრაობაზე მოგვითით
             შავი ზღვის სანაპიროზე ხმელეთის ა
ცვალებადობა, რაც თავის  მხრივ იწვევდა მდ
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ულია სხვადასხვა სიღრმეზე მდებარე ზღვიური 
ერყეობით, ხოლო მეორეს მხრივ ზსავი ზღვის 
ებს. 
წევა დაწევასთნ ერთად ხდებოდა. ეროზიის 
ინარეების მიმართულების შეცვლას და ხელს 



უწყობდა მდინარეთაშორისო  ფაობების წარმოქმნას, ამით აიხსნემა ოზურგეთის რაიონის 
დაბლობ მასივებში{ქობულეთის საზღვარზე} შედარებით ღრმად მოქცეული ტორფის არსებობა. 

               გეოლოგიურმა წარსულმა და 
შემდგომ პერიოდში ეგზოგენურ ძალათა 
ზემოქმედებამ განაპირობა რაიონის 
გეომორფოლოგიური სახე. რაიონში 
ძირითადად შეიძლება გამოვყოთ 
ერთმანეთისაგან მკვეთრად განსხვავებული 
ორი მხარე: სამხრეთ 

 
მდინარე სუფსა 

აღმოსვლეთ მაღალმთიანი და ჩრდილო 
დასავლეთი ბარი.სამხრეთ აღმოსავლეთი 
მაღალმთიანი მხარე, რომლის სიმაღლე 
ზღვის  დონიდან 2000 მ-ზე მაღლა 
მდებარეობს, გურიის მთების 
სახელწოდებითაა ცნობილი. მისი უმაღჯესი 
მწვერვალი საყორნია 2759 მეტრს აღწევს. 

            გურიის მთებიდან იღებს სათავეებს რაიონის  უხვწყლიანი მდინარეები. 
            მთები დასავლეთით თანდათან დაბლდება და ბარისკენ ეშვება. 
            რაიონის ჩრდილო დასავლეთ მხარე წარმოადგენს ვაკე დაბლობს, რომელიც კოლხეთის 
ბარის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილია. ქაც რელიეფის სხვადასხვა ფორმები გვაქვს. ჩრდილოეთით 
ჯუმათ - სილარის ქედი.დასავლეთით ზღვისპირა დაბლობი და 
გორაკბორცვიანი ზლი. 
             რაიონის სამხრეთით დასავლეთმხარის ყველაზე დასავლეთი ნაწილი უჭირავს მდინარე 
ნატანების  ჭალებს,რომლებიც ზღვის დონიდან საშულოდ 200 მეტრზე მდებარეობს. 
             დაბლობი ნაწილია მდინარეების, სუფსის ჩოლოქის ტერიტორიული ადგილები, 
რომლებსაც მერიებს ეძახიან. 
             ოზურგეთის რაიონის ჰავა ძირითადად შემდეგი ფაქტორებით განისაზღვრება: 
ატმოსფეროს ცირკლაცია, სხვადასხვა სიმაღლეზე მდეარეობა, და შავი ზღვის სიახლოვე. 
            ოზურგეთის რაიონისათვის დამახასიათებელია ტენიანი სუბტროპიკლი ჰავა. ნალექების 
წლიური ჯმი 2000 – 2500 მმ-ია. ნალექეის განაწილება სეზონების მიხედვით არათანაბარია, ის 
ძირითადად  ზამთარში მოდის. 
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             ფართობების დიდი ნაწილი უჭირავს 
კულტურულ მცენარეებს, ცხვადასხვა ხეხილს. 
             ოზურგეთის რაიონი მდიდარია 
წიაღისეულით.წიაღისეული 
სიმდიდრეებიდან აღსანიშნავია: აკანიტი, 
მაგნეტიტი,ტორფი, ნავთობი, აპატიტი, 
ქრისი,მინერალუი წყლები, ბენტონიტური  
თიხები , რკინა და სხვ. 
             ჩემი სოფელი შრომა ოზურგეთის 
რაიონში მდებარეობს. 
             ოზურგეთის  რაიონი სოფელი შრომა, 
ყოფილი მიქელგაბრიელი. ასე ეძახდნენ ადრე 
ჩემ სოფელს.იგი მცირე კავკასიონის 
შემადგენელი ქედის, აჭარა - გურიის მთების 
ჩრდილო კალთებზეა შებენილი. სოფელს აღმოსავლეთიდან სოფელი ნატანები ესაზღვრება, 
დასავლეთიდანსაზღვარი გადის დაბა ურეკსა და შავ ზღვაზე, ჩრდილოეთით საზღვარი 
ლანჩხუთის რაიონის ორმეთთან აქვს. ჩრდილო აღმოსავლეთით სოფ ღრმაღელესთან. 

 
სოფ. შრომა 



              მიქელი და გაბრიელი საყოველთაოდ ცნობილია, რომ მთავარანგელოზთა  სახელობისია. 
ისინი ქრისტიანული რელიგიის მიხედვით  ცოდვა მადლიანებს ახარისხებდნენ საიქიოში. 
უცოდვილებს - სამოთხეში ცოდვილებს კი ცეცხლოკიდებულ კუპრში  სამუდამო სატნჯველი 
ელოდათ. ამით ადვილი წარმოსადგენი, თურა პატივს იმსახურებდნენ ყველა მართლმორწმუნე 
ქრისტიანის გულში ეს წმინდანები. მათი გლის მოგებისათვის ცდილობდნენ განშორებოდნენ 
ბოროტებს. სწორედ ამ ცოდვა - მადლიანობის სახელზე სოფლის ეკლეცის აუშენებია და აქედან ამ 
სოფლის სახელიც დამკვიდრებულა. 
            მისი რელიეფი სირთულით არ გამოირჩევა.სოფლის რელიეფი არც თუ ვაკეა ის აღმართ 
აღმართ პატარა გორაკებიან  ფართობს წარმოადგენს, რაც დასერილია პატარ-პატარა მდინარეებით 
და ღელეებით. სოფელს გარს აკრავს პატარ-პატარა მთები, რომელთა შორის ვაკე-ადგილები 
მდებარეობს. ბუნებისაგან გნებივრებულია ჩემი სოფელი. მისი მშვენება მთებია, რომელთა შორის 
ვაკე-ადგილები მდებარეობს. მთები სხვადასხვა სიმაღლისაა. ყველაზე მაღალ ადგილებად 
ზედუბნია და ოხოჯურის მთები ითვლება 
               მთაო ვამბობთ. თორემმათი სიმაღლეები ნამდვილი მთის სიდიდის არაა, მაგრამ ჩვენი 
სოფლის მცხოვრებლები  მაინც მთებს ვეძახით. ოჯახური მცირე კავკასიონის გურიის მთების 
სინკლინის ჩრდილო ფერდობებზე მდებრეობს. ამიტომ ამ მთის სიმაღლე დიდი მაჩვენებლებით 
არ ხასიათდება. უნდა აღინიშნოს, რომ სოფლის უმაღლესი წერტილი არის ბაირაღი 
ოხოჯურზე{300 მ.ზ.დ.} 
               მის ჩამოყალიბებაში დიდი მნიშვნელობა აქვს  ტექტონიკასა და გარეგან ფაქტორებს. 

აღსანიშნავია 
ანტროპოგონური კვალიც. 
მისი უმეტესი ნაწილი 
აგებულია მესამეული და 
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მეოთხეული ქანებით, ასევე 
გვხბდება მეტამორფული 
ქანები,  შეინიშნება  
ზღვიური ნალექებიც. 
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                ოხოჯურის მთიდან 
სათავეს იღებს პატარ-
პატარა ნკადულებ, 
რომლებიც მდინარე სეფის 
შენაკადებია და 
ასაზრდოებენ მას. 

                მნიშვნელოვან 
ამაღლებულ ადგილს 

არმოადგენს ზედუბნის მთა, რომელსაც ნაკაშიძის მთასაც ეძახიან.. 
               ნაკაშიძის მთასაც თავისი ისტორია აქვს. თურმე ამ მთის ძირში ცხოვრობდა ვინმე თავადი 
აკაშიძ და სახელწოდებაც აქედან მოდის. 
               მთის სიმაღლე დაახლოებით ზღვის დონიდან 240 მეტრია. 
               ამ მთის  ჩამოყალიბებაში  დიდი როლი მოუძღვის, როგორც ტექტნიკას, ასევე გარგან 
ქტორებს. აღსანიშნავია რომ მთის ძირის ნაწილი აგებლია დანალექი დ მეტამორფული ქანებით. 

               მეტამორფუი ქანები იშვიათად შეიცავს ნამარხებსძლიერი მეტამორფიზაციის გამო. 
ამქრალია დ სეერთებულია ქანის მასას.ზოგგან გვხვდება ქანის გაშიშვლება. 

               მთის ფერდობები აგებულია სხვადასხვა ასაკის და შემადგენლობის პალეოგენური, 
ურული და ცარცული ასაკის თიხებით, კირქვებით და ქვიშაქვებით. 

               ზედუბნის მთიდან სათავეს იღებს მდინარე ცეფა.საინტერესოა, რომ მდინარე სეფა, 
ომელიც 17 კმ მანძილზეა გადაჭიმული სათავიდან შესართავამდე, არ  ერთვის  არცერთ 



მდინარეს და დამოუკიდებლად ჩაედინება შავ ზღვაში. იგი სოფლის ძირითადად მდინარედ 
ითვლება. 
                 დაბლობ ადგილებიდან აღსანიშნავია ის დგილი,რმელიც სრომას დაბა ურეკთან 

ესაზღვრება. ეს ადგილი უნდა 
აღინიშნოს სოფლის ყველაზე 
დაბალ ადგილად, ის 

თუ
ხდ
    
ად
გვ
და
მე
ძი
ით
თი
სე
    
ავ
ახ
და
ის
მი
ქვ
იწ
მო
ძი
წა
ცი
სა
მო
რე
უს
    
ჩე
 

დაახლოებით ზღვის დონიდან 50  
მეტრამდეა. ასევე მნიშვნელოვანი 
ვაკე ადგილებია. საფლის 
ცენტრალური ნაწილი და  
”ხრიალეთის” მიდამოები.შრომის  
ჰავა ნოტიო სუბტროპიკულია. 
ზაფხული ცხელია {+22   +23  } 
ნალექების რაოდენობა 1800 – 2--- 
მილიმეტრის ფარგლებში 
მერყებს, რმის მინიმუმი 
ზაფხულში, ხოლო მაქსიმუმი 
შემოდგომაზე მოდის. ზამთარში 
იცის მცირე სისქის თოვლი. 

მცა თოვლის საფარის სიმაღლე, ადგილის მატებასთან ერთად იზრდება და ჰავაც მკაცრი 
ება.  

             მოსახლეობის სიმჭიდროვე უთანაბროა ძირითადად დასახლებულია სოფლის დაბლობი 
გილები. მოსახლეობის ადგილობრივი მცხოვრებლები შეადგენენ, მაგრამ  გარდა ამისა 
ხვდებიან სხვა ეროვნების წარმომადგენლებიც, უმეტესად სომხები. მოსახლეობა ძირითადად 
საქმებულია სოფლის  მეურნეობაში. აქ მეტად კერძო სექტორი ბატონობს!  სოფლის 
ურნეობიდან გავრცელებულია მესიმინდოება, მეციტრსოება. თუ ადრე წლებში ჩემი სოფლის 
რითად წამყვან კულტურად ჩაი 
ვლებოდა, დღეს მისიწარმოება 
თქმის აღარ ხდება. შიგადაშიგ 
მონახული მესქონლეობა. 
             გულის ტკივილით მინდა 
ღნიშნო, რომ ჩემი სოფლის 
ალგაზრდობის უმრავლესობა 
უსაქმებელია, ამიტომ სამუშაოს 
ინი სიფლის გარეთ ეძებენ. 
დიან სხვადასხვა ქალაქებში და 
ეყნებში, რაც სოფლის მიგრაციას 
ვეწს.ადრე სოფლის 
სახლეობის შემოსავლის 
რითად წყროს ჩაი და ციტრუს 
რმოადგენდა. არსებობდა 
ტრუსების მიმღები პუნქტები, 
დაც მოსახლეობა მის მიერ 
წეულ ციტრუსს აბარებდა. მაგრამ რაოდენ გულსატკენიც არ უნდა იყოს , ამ ბილო წლებში მისი 
ალიზაცია სოფელს უჭირს. გასულ წელს სოფლის მოსახლეობის ნახევარზე მეტს მოსავლით არ 
არგებლია. 

 

             სოფელმა კვლავ უნდა მონახოს ძალა თვით გადარჩენისა, რათა ისევ გაძლიერდეს და 
მი სოფელი.ჩემი გურია ჩემი სიამაყეა. მე მიყვარს იგი, მისი დაბლობი და ვაკე ადგილებით. მე 
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მეამაყება, იგი ამიტომ ვფიქრობ კარგად  შევისწავლოთ მისი ყველა ადგილი და ყბელა კეთხე-
კუნჭული, რადგან საქართველოს ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია, და მის შესწავლას უდიდესი 
მნიშვნელობა აქვს. იგი ჩვენი ქვეუნის განძია, რომლის სწორი და რაციონალური გამოუენება, 
ქვეყნის განვითარებისა და აყვავების ერთ-ერთი მძლავრი წყარო შეიძლება გახდეს. 


