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განაცხადი 
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მიერ აქამდე გამოქვეყნებულ, გამოსაქვეყნებლად მიღებულ ან დასაცავად 

წარდგენილ მასალებს, რომლებიც ნაშრომში არ არის მოხსენიებული ან 

ციტირებული სათანადო წესების შესაბამისად. 
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ს ა რ ჩ ე ვ ი  

აბსტრაქტი 

თავი  I.   საქართველოს მეურნეობის ისტორიულ-გეოგრაფიული თავისებურებანი 

1.1. საქართველოს ბუნების  მრავალფეროვნება და მისი სამეურნეო 

გამოყენების  ზოგადი  თავისებურებანი 

 

1.2. ბუნება და მეურნეობა შუა საუკუნეების საქართველოში  

1.3. საქართველოს მეურნეობა  მე-19 საუკუნესა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში  

1.4. საქართველოს მეურნეობა სოციალიზმის ეპოქაში  

1.5. საქართველოს ბუნებრივ-აგრარული პოტენციალი  

1.6. საქართველოს ბუნებრივი პირობები და მეურნეობის თავისებურებანი 

ისტორიული წყაროების მიხედვით 

 

თავი II.   სოფლის მეურნეობის ზონალური სპეციალიზაციის ისტორიულ-გეოგრაფიული 

თავისებურებანი 

2.1. საქართველოს ისტორიული სოფლის მეურნეობის ზოგადი მიმოხილვა  

2.2. ბუნებრივი პირობები და სოფლის მეურნეობა  

2.3. სასოფლო-სამეურნეო  არეალები ძველ  საქართველოში  

2.4. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გავრცელების თავისებურებანი  

2.5. სოფლის მეურნეობის ზონალობის ეკონომიკური  მნიშვნელობა  

თავი  III.  მევენახეობის ისტორიულ-გეოგრაფიული თავისებურებანი საქართველოში 

3.1. მევენახეობის მნიშვნელობა   საქართველოსათვის  

3.2.   ტერასული მევენახეობა    

3..3. საინგილოს ყურძნის ჯიშები  

3.4.  კახეთში გავრცელებული ყურძნის ჯიშები  

3.5. შიდა ქართლში გავრცელებული ყურძნის ჯიშები  

3.6. იმერეთში გავრცელებული  ყურძნის ჯიშები    

3.7.   სამეგრელოში შერჩენილი ყურძნის ჯიშები     

3.9. გურიაში შერჩენილი ყურძნის ჯიშები    

3.10. აჭარული ყურძნის ჯიშები  
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თავი  IV.  ღვინის წარმოების თავისებურებანი საქართველოში 

4.1. საქართველო – ღვინის სამშობლო  

4.2. ქვევრის წარმოება საქართველოში  

4.3. ღვინის შენახვა და გადაზიდვა  

4.4. ღვინის ქართული სასმისები,ხელსაწყოები    

4.4. ღვინის ხარისხები  

4.5.   ყურძნის წვენის პროდუქტები  

თავი V. მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები 

საქართველოში 

 

5.1. ღვინის წარმოება (მრავალწლიური ანგარიში)  

5.2. ღვინის ექსპორტი (მრავალწლიური ანგარიში)  

5.3. ღვინის ექსპორტი მსოფლიო ბაზარზე – სახეოებები (2015 წ)  

5.4. ღვინის ექსპორტი ქვეყნების მიხედვით (2015 წ)  

5.5. ვენახების გავრცელების ფართობი საქართველოს რეგიონების მიხედვით  

5.6. ღვინის გზა ანუ ენოტურიზმი  

 დასკვნები  

 გამოყენებული ლიტერატურა  
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აბსტრაქტი 

თემის აქტუალობა  

საქართველო აგრარული ქვეყანაა, რომლის მევენახეობის და ღვინის წარმოების 

განვითარების ტრადიციები ათასწლეულებს ითვლის. ჩვენი ქვეყანა, ცნობილია 

როგორც არაერთი სახეობის კულტურული ყურძნის ჯიშების სამშობლოდ, რაც მის 

მაღალ მევენახეობა-მეღვინეობის ტრადიციებსა და გამოცდილებაზე მიუთითებს. 

თანამედროვე მევენახეობა-მეღვინეობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმ 

ტრადიციების და გამოცდილების ისტორიულ-გეოგრაფიული თავისებურებების 

გათვალისწინება, რასაც ქართველი მეურნე ეფექტურად იყენებდა. ამგვარი 

გამოცდილების ყველაზე სრულყოფილი აღწერა მოცემულია ივანე ჯავახიშვილის 

ნაშრომებში – „საქართველოს ეკონომიკურ ისტორიაში“ (ჯავახიშვილი, 1981). 

 

ნაშრომის მიზანი 

ნაშრომის მიზანია საქართველოს მევენახეობისა და ღვინის წარმოების ისტორიულ-

გეოგრაფიული თავისებურებების ანალიზი ივ. ჯავახიშვილის „საქართველოს 

ეკონომიკური ისტორიის“ მიხედვით (ჯავახიშვილი, 1981). 

ნაშრომის სამეცნიერო მნიშვნელობა 

ნაშრომის სამეცნიერო მნიშვნელობა უკავშირდება საქართველოს მევენახეობისა და 

ღვინის წარმოების ისტორიულ-გეოგრაფიული თავისებურებების წარმოჩენას ივ. 

ჯავახიშვილის „საქართველოს ეკონომიკური ისტორიის“ მიხედვით, რაც დღემდე არ 


