
ეროვნული პარკები 
არქიტექტურა და დიზაინი

მაგისტრატი: ანა რატიანი 
ხელმძღვანელი: ნუგზარ ხვედელიანი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი



ბუნების მკაცრი 
დაცვის ზონა

ბუნების მართვავდი 
დაცვის ზონა ვიზიტორთა ზონა

ეროვნული პარკებისდაარსება – საუკეთესო ეროვნული იდეა

ეროვნულ პარკში შეიძლება მოეწყოს შემდეგი ძირითადი ზონები:

აღდგენის ზონა

ისტორიულ-
კულტურული ზონა

ადმინისტრაციის 
ზონა

ტრადიციული 
გამოყენების ზონა



ეროვნული პარკის შექმნის მთავარი მიზნები 

უნიკალური 
ბიოლოგიური და 
ლანდშაფტური 

მრავალფეროვნების 
შენარჩუნება; 

ტყეების 
ეკოსისტემების 

გრძელვადიანი დაცვა 

რეკრეაციული საქმიანობის 
განვითარების 

უზრუნველყოფა 
ადმინისტრაციული 

რაიონების საზღვრების 
ფარგლებში. 



ეროვნული პარკი არის საუკეთესო საშუალება სამეცნიერო 
კვლევებისა და სწავლებისათვის მისი უნიკალური ბუნებრივი 

პირობების და მისი დიდ ქალაქთან სიახლოვის გამო. 

ეროვნულ პარკს გააჩნია სხვადასხვა ტიპის ეკოსაგანმანათლებლო 
აქტივობების ორგანიზების პოტენციალი, ძირითადად მიმდებარე 
სოფლების სკოლებისა და ზოგადად რეგიონის მოსახლეობისთვის. 
ეროვნული პარკის მისადგომი ადგილები მნახველს სთავაზობს 
ბუნებრივ მახასიათებლებზე დაკვირვების შესაძლებლობას.



ტურიზმი და რეკრეაცია 

არსებული მთებისა და ტყეების ლანდშაფტების 
კომბინაცია და მდიდარი ბიომრავალფეროვნება 
სხვადასხვა ეროვნების, ასაკისა და ინტერესების 

ვიზიტორებს იზიდავს.

სხვადასხვა ჯგუფების მოზიდვის 
მაღალი პოტენციალი არსებობს, 

როგორიცაა: მთაში მოგზაურობის, 
ბუნებისა და ექსტრემალური სპორტის 
მოყვარულები, ადამიანები, რომელთაც 
სურთ დასვენება წყნარ ადგილას და 

აინტერესებთ ადგილობრივი 
კულტურა და პროდუქტები. 



ვიზიტორთა სერვისებთან დაკავშირებული პრობლემები და შესაძლებლობები: 

პარკების ადმინისტრაციამ პარტნიორებთან თანამშრომლობით უნდა 
შექმნას ინფრასტრუქტურა და სერვისების ფართო სპექტრი, როგორიცაა: 

ვიზიტორთა ცენტრი ღამის გასათევი 
ოთახებით, საგამოფენო დარბაზითა და 

სამზარეულოთი 

ტურისტული თავშესაფარი და  
რამოდენიმე ადგილზე საპიკნიკე.

საინფორმაციო მასალები და ბროშურები 
ეროვნული პარკის შესახებ. 



ადგილობრივი ეკონომიკა ეროვნული პარკთან მიმართებაში 

ეროვნული პარკი, როგორც ბრენდი, იზიდავს 
ტურისტებს. აქტივობები ეროვნულ პარკში და მის 

შემოგარენში ხორციელდება ძირითადად ადგილობრივი 
მოსახლეობის მიერ და ემსახურება ადგილობრივ 

ეკონომიკაში წვლილის შეტანას. ტურიზმი 
შემოსავლებისა და გადასახადების წყაროა, რაც ეხმარება 

ადგილობრივ და სახელმწიფო ეკონომიკას

ადგილობრივი მოსახლეობა ვიზიტორებს 
სთავაზობს რამდენიმე მომსახურებას 

ეროვნული პარკის შემოგარენში, როგორიცაა: 

საოჯახო 
ტიპის 

სასტუმროები
რესტორნები

საცხენოსნო 
სერვისი

სამთო
ველოსიპედების 

გაქირავება

ადგილობრივი 
პროდუქციის 

გაყიდვა. 



The Majestic Yosemite სასტუმრო 
იოსმიტის ეროვნული პარკში. 

ისტორიული არქიტექტურა. 

ფართომაშტაბიანი გრანიტის
საკვამურები.

მასიური ქვები. 

ნატურალური ხე.

ეროვნული პარკის არქიტექტურა: 7 საოცარი ნაგებობა

Old Faithful Inn in Yellowstone National Park Many Glacier Hotel in Glacier National Park

Paradise Inn in Mount Rainier National Park Moraine Park Museum and Amphitheater in 
Rocky Mountain National Park



El Tovar in the Grand Canyon

Crater Lake Superintendent Residence in Crater 
Lake National Park

ეროვნულ პარკებში არსებული შენობები ძირითადად
ბუნებრივი მასალებისგან არის აშენებული. 

არქიტექტორებისთვის არ არის მარტივი შეიქმნას ისეთი
დიზაინის ობიექტები, რომლებიცუცხო არ იქნება

ბუნებისთვის.



Martvili Canyon / მარტვილის კანიონი Kazbegi National Park / ყაზბეგის ეროვნული პარკი



Javakheti National Park / ჯავახეთის ეროვნული პარკი

Mtirala National Park / მტირალას ეროვნული პარკი

Lagodekhi National Park / ლაგოდეხის ეროვნული
პარკი



Kolkheti National Park / კოლხეთის ეროვნული პარკი

Borjomi‐Kharagauli National Park/ბორჯომ‐ხარაგაულის
ეროვნული პარკი

Algeti National Park / ალგეთის ეროვნული პარკი


