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ანოტაცია 

თბილისის მიდამოებში აჭარა–თრიალეთის ნაოჭა ზონის შემდეგი სტრუქტურებია 

წარმოდგენილი (სამხრეთიდან ჩრდილოეთისაკენ): თელეთის ანტიკლინი, კრწანისის 

სინკლინი, მამადავითის ანტიკლინი, საბურთალოს სინკლინი, ლისის ანტიკლინი, დიღმის 

(ქვემო-ავჭალის) სინკლინი და მცხეთის ანტიკლინი.  

ეს ნაოჭა სტრუქტურები კარგად არიან გამოხატული და ხასიათდებიან განედური ან 

სუბგანედური მიმართებით. მხოლოდ საკვლევი ტერიტორიის ჩრდილო ნაწილში 

სტრუქტურების ღერძები აღმოსავლეთით იძენენ აღმოსავლურ-სამხრეთ-აღმოსავლურ 

(კავკასიონურ) მიმართებას. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონისთვის დამახასიათებელი 

მიმართულების შეცვლა კავკასიონურით გამოწვეულია ამ სისტემების სტრუქტურების 

დაახლოებით, საქართველოს ბელტის დავიწროებით და უფრო ინტენსიური დაძირვით ქ. 

თბილისის მერიდიანზე და აღმოსავლეთით. როგორც სჩანს, კავკასიონური მიმართების 

სტრუქტურების მოძრაობა უფრო ინტენსიურია, რაც იწვევს თრიალეთის სტრუქტურების 

ღერძების მიმართულების შეცვლას და მათი აღმოსავლეთ ნაწილების გადაბრუნებას 

სამხრეთისკენ მცხეთა-ნორიოს ზოლში. 

საკვლევი ტერიტორიის თრიალეთური სტრუქტურების უმეტესობისთვის 

დამახასიათებელია ნათლად გამოხატული ასიმეტრიული აგებულება. ამასთან, ყველაზე 

სამხრეთით მდებარე ნაოჭი, თელეთის ანტიკლინი დახრილია სამხრეთისკენ, ართვინ-

ბოლნისის ბელტისკენ, დანარჩენები კი ჩრდილოეთისაკენ. შესაბამისად, აქ დაიკვირვება აჭარა-

თრიალეთის ნაოჭა ზონის ორმხრივი გადაბრუნება: სამხრეთით, ართვინ-ბოლნისის ბელტისკენ 

და ჩრდილოეთით, საქართველოს ბელტისკენ. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის  

სტრუქტურების უმრავლესობის ღერძული სიბრტყეების ჩრდილოეთისკენ დახრა 

განპირობებულია ართვინ-ბოლნისის ბელტთან შედარებით საქართველოს ბელტის უფრო 

დაბალი ჰიპსომეტრიული მდებარეობით. ამის გამო, ჩრდილოეთისკენ მიმართული მოძრაობა 

უფრო საგრძნობია, გარდა თბილისის მიდამოების ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილისა, სადაც 

უფრო ინტენსიურია სამხრეთისკენ მიმართული მოძრაობა. 

თრიალეთური სტრუქტურების შარნირები იძირება აღმოსავლეთ მიმართულებით. ამავე 

მიმართულებით დაიკვირვება დანაოჭების ინტენსიობის შემცირება და ნაოჭების ვირგაცია. 

სტრუქტურები ავლენენ კარგად გამოხატულ ტენდენციას გაშლისაკენ, ზოგიერთი მათგანი კი 

ისე ბოლოვდება, რომ ვერ აღწევს ზონის აღმოსავლეთ საზღვრამდე. ყველაფერი ეს მიუთითებს 

ნაოჭწარმომქმნელი ძალების შესუსტებასა და ნაოჭა ზონის დამთავრებაზე. 
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Abstract 

Following structures of Ajara - Trialeti fold zone are represented in the area of Tbilisi (from the South 

to the North):  Teleti anticline, Krtsanisi syncline, Mamadaviti anticline, Saburtalo syncline, Lisi 

anticline, Dighomi (lower Avchala) syncline and Mtskheta anticline.  

These fold structures are well expressed and  characterized by latitudinal or sub-latitudinal direction.  

Only in the northern part of researched territory, the structural axes toward the East will obtain East-

South-East (Caucasian) directions.  Direction change with Caucasian that is characteristic to Ajara - 

Trialeti folded zone is caused by convergence of structures of these systems, by compressing the lump of 

Georgia and more intensive plunging on the meridian of Tbilisi city and to the East. As it seems the 

movement of structures of Caucasian direction are more intensive, which causes directions change of 

axes of Trialeti structures and moving their eastern parts toward the South, in Mtskheta-Norio zone.   

For majority of Trialetian structures in the research territory is characterized by clearly expressed 

asymmetric constitution. Besides, located to southern, Teleti anticline is bended to the South, toward 

Artvin-Bolnisi lump and the rest are bending to the North. Accordingly, there are shown bi-directional 

movement of Trialeti folded zone: to the South, toward Artvin-Bolnisi lump and to the North, toward 

lump of Georgia. Bending of axial plane of majority structures in Ajara –Triaeti folded zone toward the 

North is conditioned by lower hypsometric location of lump of Georgia compared with the lump of 

Arvin-Bolnisi. Because of that, northern movement is more sensitive, except northern-eastern region of 

Tbilisi area, where southern movement is more intensive.   

Trialetic structures hinge are plunging toward the East. Also, there can be inspected reducing of 

intensity of crustal folding to this direction and virgation of folds. Structures show vivid tendencies of 

extension, some of them have such ending that cannot reach eastern merge of zone. All this indicates 

the weakness of forces that creates folding and ending of the folded zone.   
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შესავალი 
გეოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორთა საბჭომ საბაკალავრო ნაშრომის თემად 

დამიმტკიცა: „თბილისის მიდამოების ნაოჭა სტრუქტურები“. 

თბილისის მიდამოები მიეკუთვნება აჭარა–თრიალეთის ნაოჭა მთიან ზონას, რომელიც 

ვრცელდება საქართველოს სამხრეთ ნაწილში შავი ზღვიდან მდ. იორის ხეობამდე. ეს ნაოჭა 

ზონა მიწის ქერქში თავსდება ალპურ–ჰიმალაური ნაოჭა–მთიანი სარტყელის კავკასიის 

სეგმენტში. 

აჭარა–თრიალეთის ნაოჭა ზონა მდებარეობს საქართველოს ბელტსა და ართვინ–ბოლნისის 

ბელტს შუა. ამ ორ, შედარებით სტაბილურ სტრუქტურას შუა მოქცეული აჭარა–თრიალეთის 

ზონა განიცდის მათ ტექტონიკურ ზეგავლენას, რაც აისახება თბილისის მიდამოების ნაოჭა 

სტრუქტურების მორფოლოგიაზე. ზოგადად ეს რაიონი აგებულია ნორმული, მარტივი 

ხაზობრივი ნაოჭების კონით, რომელიც დასავლეთიდან აღმოსავლეთით დატოტვით 

(ვირგაციით) ხასიათდება. 

თბილისის მიდამოების ნაოჭები აგებენ თრიალეთის ქედის დაბოლოებას, რომელიც 

ტექტონიკური (სტრუქტურული) თვალსაზრისით თავსდება ნაოჭა ზონის სამხრეთ ქვეზონის 

ასპინძა–თბილისის სექტორში (ე. გამყრელიძე, 2000). 

გეოგრაფიული, გეოტექტონიკური და ადმინისტრაციული სტატუსის გამო თბილისის 

გეოლოგიური აგებულების და ნაოჭა სტრუქტურების შესწავლა მე–19 საუკუნის დასაწყისიდან 

იწვევდა უცხოელი გეოლოგების ინტერესს. მათ შორის განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს 

ჰერმან აბიხის ღვაწლი (მე–19 საუკ. 40–70 წლ.), რომელმაც ერთერთმა პირველმა აღწერა 

თბილისის ნაოჭები და თერმული წყლების საბადო და გამოთვალა მისი დღეღამური ხარჯი. 

შემდგომში თბილისის რაიონის გეოლოგიურ აგებულებას იკვლევდნენ ალ. ჯანელიძე (1927, 

1947, 1949, 1950), ვ. პახომოვი (1935), ივ. კაჭარავა (1936, 1946), მ. ვარენცოვი (1950), დ. პაპავა 

(1967, 1969), ვ. ალფაიძე (1967, 1969, 1972), ე. დევდარიანი (1971), გ. ჯაფარიძე (1984) და სხვები, 

რომელთა შრომები ეხება სტრატიგრაფიის, ტექტონიკის, ჰიდროგეოლოგიის, საინჟინრო 

გეოლოგიისა და წიაღისეულის საბადოების საკითხებს. 

თბილისის ნაოჭების შესწავლა კვლავაც აქტუალურია, განსაკუთრებით ნავთობგაზიანობის, 

თერმული წყლების, არამადნეული წიაღისეულის საბადოებისა და ქალაქმშენებლობისათვის 

საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის თვალსაზრისით. 

წარმოდგენილი საბაკალავრო ნაშრომის შესრულებისას საგრძნობი დახმარება გამიწიეს 

თემის ხელმძღვანელმა, ასისტენტ პროფესორმა ზურაბ ლებანიძემ და კონსულტანტმა, 

პროფესორმა ვერნი ალფაიძემ, რის გამოც მათ დიდ მადლობას ვუხდი.   
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1. რაიონის გეოგრაფიული, გეოტექტონიკური და 

გეომორფოლოგიური მდებარეობა 

თბილისის მიდამოები მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოს დაახლოებით ცენტრალურ 

ნაწილში, მდ. მტკვრის ხეობის მერიდიანულ მონაკვეთზე. ერთმანეთის მოსაზღვრე შიდა 

ქართლის, ქვემო ქართლის და გარე კახეთის პერიფერიულ რაიონებში. პირობითად საკვლევი 

ტერიტორიის დასავლეთი საზღვარი გადის მცხეთა-კოჯორის მერიდიანის გასწვრივ. ჩრდილო 

და აღმოსავლეთი საზღვარი – სხალტბის და საგურამო-იალნოს ქედების და მდ. იორის 

მარჯვენა სანაპიროს გასწვრივ, სამხრეთ საზღვარი კი ქ. რუსთავის განედს ემთხვევა. 

თბილისის მიდამოების გეოტექტონიკური და გეომორფოლოგიური მდებარეობის 

გასარკვევად უნდა შევეხოთ საქართველოს ტერიტორიის გეოტექტონიკური და 

გეომორფოლოგიური დარაიონების სქემებს. საქართველოს გეოტექტონიკური დარაიონების 

საკითხები განხილულია ალ. ჯანელიძის, მ. რუბინშტეინის, პ. გამყრელიძის, ე. გამყრელიძის 

შრომებში, რომლებშიც ძირითადი გეოტექტონიკური ერთეულების ზოგად დახასიათებასთან 

ერთად, მოცემულია მათი დანაწილება ცალკეულ ზონებად და ქვეზონებად.  

ე. გამყრელიძის (2000)  გეოტექტონიკური დარაიონების სქემის მიხედვით, საქართველოს 

ტერიტორიაზე მაღალი რანგის სამი  გეოტექტონიკური ერთეული გამოიყოფა: 1. კავკასიონის 

ნაოჭა (ნაოჭა–ზეწრული) სისტემა; 2. ამიერკავკასიის მთათაშუა არე: 3. მცირე კავკასიონის 

(ანტიკავკასიონის) ნაოჭა (ნაოჭა–შეცოცებითი) სისტემა. გეოტექტონიკური სქემის შედარება ა. 

ჯავახიშვილის (1947) გეომორფოლოგიური დარაიონების სქემასთან მიუთითებს გეოტექ-

ტონიკური და გეომორფოლოგიური ერთეულების მჭიდრო კავშირზე. ა. ჯავახიშვილმა გამოყო 

განედური მიმართულების სამი ზონა: 1-კავკასიონის მთიანი სისტემის ზონა, 2-საქართველოს 

მთათაშუა დაბლობების ზონა, 3-სამხრეთ საქართველოს მთიანეთის ზონა. გეოტექტონიკური 

ერთეულებისა და გეომორფოლოგიური ზონების შედარება იძლევა შემდეგ სურათს: 

კავკასიონის ნაოჭა სისტემა ემთხვევა კავკასიონის მთიანი სისტემის გეომორფოლოგიურ ზონას; 

ამიერკავკასიის მთათაშუეთის საზღვრები   დაახლოებით იმეორებენ საქართველოს მთათაშუა 

დაბლობების ზონის საზღვრებს; მცირე კავკასიონის ნაოჭა სისტემა შეესაბამება სამხრეთ 

საქართველოს მთიანეთის ზონას. 
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სურ. 1.1 საქართველოს ტერიტორიის ტექტონიკური დარაიონების სქემა  

(ე. გამყრელიძე, 2000) 

 

 

 

ამ საერთო სურათის ფონზე უნდა განისაზღვროს საკვლევი ტერიტორიის მდებარეობა, 

აგრეთვე აღინიშნოს რაიონისთვის დამახასიათებელი გეოლოგიური და გეომორფოლოგიური 

ნიშნები. 

რაიონის უმეტესი ნაწილი მდებარეობს მცირე კავკასიონის (ანტიკავკასიონის) ნაოჭა (ნაოჭა–

შეცოცებითი) სისტემის აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა–ანტიკლინორული ზონის აღმოსავლეთ 
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დაბოლოებაზე; ჩრდილო და აღმოსავლეთი ნაწილები გადადიან ამიერკავკასიის მთათაშუეთის 

აღმოსავლეთ დაძირვის  მოლასურ ზონაში (ქართლის მოლასური ქვეზონის მუხრან-ტირიფო-

ნის ბლოკის და გარე კახეთის მოლასური ქვეზონის ფარგლებში), სამხრეთი ნაწილი კი – 

ართვინ-ბოლნისის ზონის (ბელტის) ბოლნისის ქვეზონის თეთრიწყარო-ასურეთის და 

მარნეულის ბლოკებში. 

როგორც ვხედავთ, საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს რამდენიმე გეოტექტონიკური 

ერთეულის ფარგლებში, რაც განაპირობებს მის გეოლოგიურ აგებულებას - ნალექების ხასიათს 

და სიმძლავრეს, სტრუქტურების და ტექტონიკური მოძრაობების ხასიათს. 

საკვლევი ტერიტორიის ჩრდილო ნაწილი, რომელიც საქართველოს ბელტის მოლასური 

ზონის ფარგლებში მდებარეობს, ხასიათდება ნეოგენური, განსაკუთრებით მიოპლიოცენური 

კონტინენტური ნალექების დიდი სიმძლავრით. აღნიშნული ზონისათვის დამახასიათებელია 

აღმოსავლეთ მიმართულებით ნალექების სიმძლავრისა და დანაოჭების ინტენსიობის ზრდა, 

რაც განპირობებულია ამ მიმართულებით საქართველოს ბელტის თანდათანობითი დაძირვით 

და შევიწროებით. ამის შედეგად კავკასიონის და აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ნაგებობები 

უახლოვდებიან ერთმანეთს, რაც აისახება ბელტის დანალექი საფარის სტრუქტურაზე. 

აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის ის ნაწილი, რომელიც მოიცავს საკვლევ რაიონს, ხასიათდება 

ნალექების ოროგენული ბუნებით და შედარებით მარტივი დანაოჭებით. აქ წარმოდგენილია 

მძლავრი პალეოგენური (ნაწილობრივ ქვედამიოცენური) ნალექები და კარგად გამოხატული 

ხაზოვანი ნაოჭა სტრუქტურები. 

რაიონის სამხრეთი ნაწილი, განლაგებული ართვინ-ბოლნისის ზონის (ბელტის) ფარგლებში, 

ხასიათდება დანაოჭების ნაკლები ინტენსიობით. აქ წარმოდგენილია  ზედაპალეოგენურ-

ნეოგენური ზღვიური და ზედანეოგენური კონტინენტური ნალექები. 

თბილისის მიდამოების უკიდურესი აღმოსავლეთი ნაწილი, რომელიც ამიერკავკასიის 

მთათაშუეთის გარე კახეთის ქვეზონაში მდებარეობს, ხასიათდება მძლავრი ზედანეოგენური და 

მეოთხეული კონტინენტური ნალექებით და კარგად გამოხატული ზეწრული ტიპის ნაოჭა 

სტრუქტურებით. 

გეომორფოლოგიურად საქართველოს ბელტის აღმოსავლეთი ნაწილი (მოლასური ზონა) 

გამოხატულია შიდა ქართლის ვაკის სახით. ბელტის აღმოსავლეთ, შევიწროებულ ნაწილში, 

კავკასიონის მთისწინეთის სერები უახლოვდებიან თრიალეთის ქედს და რელიეფი მთიანი 

ხდება. აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აღმოსავლეთ დაბოლოებაზე განვითარებულია  მთიანი 

რელიეფი, თრიალეთის ქედის სამხრეთით კი მდებარეობს ქვემო ქართლის ვაკე, რომელიც 
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ემთხვევა ართვინ-ბოლნისის ბელტის აღმოსავლეთ ნაწილს. საქართველოს ბელტის გარე 

კახეთის ქვეზონაში განვითარებილია გარე კახეთის ვაკეები და სერები. 

ამ მოკლე დახასიათებიდან ჩანს, რომ თბილისის მიდამოებში გვაქვს ნალექდაგროვების 

პირობების და ტექტონიკური რეჟიმის მრავალფეროვნება. გავრცელებულია, როგორც 

შედარებით ღრმა, ისე მარჩხი წყლის ზღვიური ნალექები და კონტინენტური წარმონაქმნები, 

განსხვავებული ხასიათის ნაოჭა სტრუქტურები და დიზუნქტიური დისლოკაციები, გვაქვს 

რელიეფის გარეგანი იერის მრავალფეროვნება. 

 

 

 

 

2. რელიეფის ძირითადი მორფოგრაფიული და 

მორფომეტრიული ერთეულები 

საკვლევი ტერიტორიის უმეტესი ნაწილი მდებარეობს თრიალეთის ქედის აღმოსავლეთ 

დაბოლოებაზე, რომელიც სუბმერიდიანული მდ. მტკვრის გამჭოლი ხეობით ორ ასიმეტრიულ 

ნაწილად იყოფა. ხეობის მარჯვენა მხარე (რაიონის დასავლეთი ნაწილი) ხასიათდება 

საშუალომთიანი, შედარებით ძლიერ დანაწევრებული რელიეფით, სადაც გამოიყოფა 

ერთმანეთის პარალელური განედური მიმართულების ქედები (არმაზის (მცხეთის), ლისის, 

მამადავითის (მთაწმინდის), თაბორის (სეიდაბადის), თელეთის, რომლებიც აღმოსავლეთით 

თანდათან დაბლდებიან და აღწევენ მდ. მტკვრის მარჯვენა ნაპირამდე. დასავლეთით ქედები 

თანდათან მაღლდებიან, ერთდებიან და ქმნიან უფრო მაღალი რანგის ერთეულებს. ქედები 

ერთმანეთისაგან გამოიყოფიან მტკვრის მარჯვენა შენაკადების (მდ. დიღმის-წყალი, ვერე, 

წავკისის-წყალი, ტაბახმელა) ხეობებით. მტკვრის ხეობის მარცხენა მხარე (რაიონის 

აღმოსავლეთი ნაწილი) ხასიათდება შედარებით დაბალი, ნაკლებდანაწევრებული და 

საფეხურისებრი რელიეფით, სადაც არ გვხვდება ხაზოვანი ქედები, მაგრამ არის მოსწორებული 

ზედაპირის მქონე ცალკეული ამაღლებები (ქაშვეთის, მახათას, ზემოავჭალის). რაიონის შუა, 

დადაბლებული ნაწილი მტკვრის ხეობას უკავია. 

თბილისის მიდამოების რელიეფი ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ თანდათან დაბლდება. 

ამავე მიმართულებით მდ. მტკვრის ხეობა ფართოვდება და რაიონის სამხრეთ ნაწილში ხეობის 

ორივე მხარეს განვითარებულია შედარებით ვრცელი ვაკეები. 
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რელიეფის მნიშვნელოვან ფორმებს შორის გვხვდება, როგორც მტკვრის შენაკადების 

ხეობები, ისე დაბლობები, რომელთა შორის აღინიშნება დიღმის ველი და ქვემო-ავჭალის ვაკე 

(რაიონის ჩრდილო ნაწილში); ნავთლუღ-ორხევის ვაკე და ჯეირნების ველი (სამხრეთ-

აღმოსავლეთ ნაწილში). 

მოკლედ დავახასიათოთ რელიეფის აღნიშნული ელემენტები. 

თბილისის მიდამოების დასავლეთ ნაწილში, როგორც უკვე აღინიშნა, არის რამდენიმე 

განედური ქედი. მათ შორის ყველაზე ჩრდილოეთით მდებარეობს არმაზის (მცხეთის) ქედი, 

რომელიც დიდგორის ქედის განშტოებას წარმოადგენს. ქედი აღწევს მტკვრის მარჯვენა ნაპირს 

ქ. მცხეთასთან. თხემის სიმაღლე დასავლეთ ნაწილში 1300-1400 მ-ია. აღმოსავლეთით ქედი 

თანდათან დაბლდება მტკვრის ხეობისაკენ და ქმნის კარნიზებს რკინიგზის სადგურ 

მცხეთასთან. აღმოსავლეთი და სამხრეთი კალთები უფრო დამრეცია. არმაზის ქედიდან 

სამხრეთით გაიდევნება შედარებით მოკლე განშტოებები, რომლებიც აღწევენ მდ. მტკვრის და 

დიღმისწყლის ხეობებს. აქვეა წარმოდგენილი მოსწორებული ზედაპირების მქონე ამაღლებები: 

ნაქალაქევი და თელოვანი. 

მათგან სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდებარეობს დიღმის ველი - ჩადაბლება, ოდნავ შესამჩნევი 

აღმოსავლური დახრით. აღმოსავლეთით დიღმის ველი ფართოვდება და აღწევს მტკვრის 

მარჯვენა ნაპირს, გაიდევნება 6-7 კმ-ზე, სიგანე 4-5 კმ. ჩრდილოეთიდან, დასავლეთიდან და 

სამხრეთიდან იგი გარშემორტყმულია ამაღლებებით, აღმოსავლეთიდან კი მტკვრის კალაპოტი 

ჰყოფს მას ხეობის მარცხენა მხარეს განლაგებული, 4-5 კმ სიგრძის და 2,5 კმ სიგანის, ქვემო-

ავჭალის ვაკისაგან. როგორც ერთის, ისე მეორის აბსოლუტური სიმაღლე არ აღემატება 450-550 

მ-ს. 

დიღმის ველის სამხრეთით მდებარეობს ლისის ქედი, რომელიც დიდგორის ქედის 

განშტოებას წარმოადგენს. ქედის სიმაღლე დასავლეთ ნაწილში 1400-1500 მ-ია, აღმოსავლეთ 

ნაწილში კი - 700-800 მ. მტკვრის კალაპოტისკენ მიმართული აღმოსავლეთი კალთა დამრეცია, 

მდ. დიღმისწყლის კალაპოტისაკენ მიმართული ჩრდილო კალთა კი –  ციცაბო, ხოლო სამხრეთი 

კალთა, რომელიც მოსწორებულ ზედაპირს წარმოადგენს, დახრილია დამრეცად მდ. ვერეს 

კალაპოტისა და საბურთალოს ვაკისაკენ. ლისის ქედის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს 

ლისის ტბის დეპრესია. 

ლისის და მისგან სამხრეთით განლაგებულ მამადავითის ქედებს შორის მდებარეობს 

აღმოსავლეთისაკენ დამრეცად დახრილი მოგრძო ფორმის ვაკე-საბურთალოს ვაკე. 

აღმოსავლეთით იგი რამდენადმე ფართოვდება. მაქსიმალური სიგრძე 5-6 კმ-ია, სიგანე კი 

აღმოსავლეთ ნაწილში  2 კმ-ს აღწევს. 
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მამადავითის ქედი იწყება მწვერვალ უძოსთან (1418მ) და ვრცელდება განედური 

მიმართულებით. მისი სიგრძე 8 კმ-ია. ქედს კარგად გამოხატული ასიმეტრიული ფორმა აქვს – 

მისი ჩრდილო კალთა დახრილია უფრო ციცაბოდ (300), ვიდრე მდინარე წავკისისწყლისკენ 

მიმართული სამხრეთი კალთა. აღმოსავლეთით ქედი ციცაბო ფლატით მთავრდება. 

სამხრეთით მდებარეობს თაბორის (სეიდ-აბადის) ქედი, რომელიც ხასიათდება 

აღმოსავლეთისაკენ ოდნავ დახრილი, სწორი ზედაპირით. ქედის ჩრდილო კალთა ციცაბოდ 

ეშვება მდ. წავკისისწყლის კალაპოტისაკენ, ხოლო სამხრეთი კალთა შედარებით დამრეცად არის 

დახრილი მდ. ტაბახმელას ხეობისაკენ. ქედის სიგრძე 6 კმ-ს არ აღემატება, სიმაღლე კი 600-800მ-

ია ზღვის დონიდან. თაბორის და მამადავითის ქედები დასავლეთით უერთდებიან უფრო 

მსხვილ საყარაულოს ქედს. 

მწვერვალ სანიშნოსთან (1945მ) საყარაულოს ქედისგან გამოიყოფა თელეთის ქედი, რომელიც 

გაიდევნება აღმოსავლეთით მტკვრის მარჯვენა ნაპირამდე. ქედის სიგრძე 20კმ-ია. მისი 

თხემური ნაწილი წარმოადგენს აღმოსავლეთისაკენ ოდნავ დახრილ, სწორ ზედაპირს, კალთები 

კი დასერილია დიდი რაოდენობით მშრალი ხევებით და ხრამებით. ქედი ხასიათდება კარგად 

გამოხატული ასიმეტრიული ფორმით, მაგრამ თუ დასავლეთ ნაწილში ციცაბო არის სამხრეთი 

ფერდი, აღმოსავლეთით იგი დამრეცი ხდება, ჩრდილო კი, მიმართული მდ. ტაბახმელას და 

მტკვრის ხეობებისაკენ - უფრო ციცაბო. დასავლეთით ქედიდან გამოიყოფა რამდენიმე 

სუბმერიდიანული სერი, რომლებიც ერთმანეთისაგან გამოყოფილია ხევებით: ასურეთის-

წყალი, ლალობის ხევი, ღოუბნისწყალი, კოჯრისწყალი. 

მტკვრის ხეობის მარცხენა მხარეს, რომელიც ხასიათდება უფრო დაბალი და მოვაკებული  

რელიეფით, ქვემო-ავჭალის ვაკიდან სამხრეთით მდებარეობენ ქაშვეთისა და ძეძვი-მახათის 

ამაღლებები. ისინი გაიდევნებიან სამხრეთ-აღმოსავლეთი მიმართულებით, მათ შორის კი 

მდებარეობს 11 კმ სიგრძის და 1,5-2 კმ სიგანის ,,მლაშე ტბების,, დეპრესია, რომელიც ამჟამად 

,,თბილისის ზღვის,, წყალსაცავით არის დაკავებული. 

ძეძვი-მახათას ამაღლებაზე გამოიყოფა სწორი ზედაპირების მქონე სამი მთა: ყეენის-გორა 

(628,8მ), ძეძვის-გორა (630,7მ) და მახათა (648,2მ). ამაღლების დასავლეთი და სამხრეთ-

დასავლეთი კალთები მიმართულია მტკვრის ხეობისაკენ, სამხრეთი კალთა დამრეცად არის 

დახრილი ნავთლუღის ვაკისაკენ, სამხრეთ-აღმოსავლეთ კალთა კი - ,,მლაშე ტბების,, 

დეპრესიისაკენ. ამაღლების სიგრძე 8-9კმ-ია, სიგანე –  4 კმ. 

ქაშვეთის ამაღლებას აქვს მოსწორებული და სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ დახრილი 

ზედაპირი, რომლის სიმაღლე ჩრდილო ნაწილში 1100 მ, ხოლო სამხრეთ ნაწილში 1008.2 მ-ია 

ზღვის დონიდან. ამაღლების სიგრძე და სიგანე შესაბამისად 15-16 კმ და 7-8 კმ-ია. 
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მტკვრის ხეობის აღნიშნულ მხარეს შემდეგ მორფოლოგიურ ერთეულს წარმოადგენს 

ნავთლუღ - ორხევის ვაკე, რომელიც მდ. ლოჭინის მარჯვენა ნაპირამდე აღწევს. ამ ვაკის 

ზედაპირი დახრილია სამხრეთისაკენ, მტკვრის კალაპოტისაკენ. ვაკის მაქსიმალური სიგრძე 10 

კმ-ია, სიგანე –  6 კმ. სიმაღლე ჩრდილო ნაწილში 600 მ-ია, სამხრეთ ნაწილში – 400 მ. 

აღნიშნული ვაკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდებარეობს ვაკე, რომელიც ჯეირნების ველის 

სახელწოდებით არის ცნობილი. ისიც დახრილია სამხრეთით და გაიდევნება 12 კმ მანძილზე. 

მისი სიმაღლე მერყეობს 400-დან 650 მ-მდე. 

ჩრდილოეთით მდებარეობს სამგორის ამაღლება, რომლის ზედაპირიც 150 მ-ით მაღალია 

ჯეირნების ველის ზედაპირზე, დახრილია სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ და ხასიათდება 700-

დან 900 მ-მდე აბსოლუტური სიმაღლით. ჩრდილო და სამხრეთი კალთები შედარებით 

ციცაბოდაა დახრილი მდ. საცხენისის ხეობისა და ჯეირნების ველისაკენ. სამხრეთ-

აღმოსავლეთით ამაღლების ზედაპირი ესაზღვრება მთ. ნატახტარის (966 მ) ჩრდილო კალთას. 

ამაღლების სიგრძე 14 კმ-ზე მეტია, სიგანე –  8-9 კმ. 

თბილისის მიდამოების რელიეფის მოყვანილი აღწერიდან ჩანს, რომ მისი სხვადასხვა 

ნაწილები გარკვეული თავისებურებებით ხასიათდებიან. ტერიტორიის დასავლეთი და 

ჩრდილო ნაწილები ხასიათდებიან საშუალომთიანი რელიეფით და ხაზოვანი ქედებით, აქვთ 

აბსოლუტური სიმაღლე 1500-1800 მ, დანაწევრების სიღრმე კი რამდენიმე ასეულ მეტრს აღწევს. 

აღმოსავლეთ ნაწილის აბსოლუტური სიმაღლე არ აღემატება 1100 მ-ს (შესაბამისად 

შემცირებულია დანაწევრების სიღრმეც), ხოლო სამხრეთ ნაწილისა, რომელიც ვაკეს 

წარმოადგენს - 300-400 მ-ს. 
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3. თბილისის მიდამოების გეოლოგიური აგებულება 

3.1. სტრატიგრაფია 

როგორც აღვნიშნეთ, თბილისის მიდამოებში ზედაპირზე გაშიშვლებულია ძირითადად 

პალეოგენური და ნეოგენური ნალექები, მაგრამ აჭარა-თრიალეთის ზონის მომიჯნავე არეების 

აგებულებიდან და ღრმა ბურღვის მონაცემებიდან გამომდინარე თბილისის მიდამოებში 

პალეოცენ-ქვედაეოცენური ფლიშური ნალექების ქვეშ უნდა ვიგულისხმოთ ზედატურონულ - 

მაასტრიხტული ასაკის ძირითადად კირქვებისა და მერგელებისგან შემდგარი 1000-1200 მ-ის 

სიმძლავრის წყების, ხოლო მის ქვეშ კი, მძლავრი (2000-2500 მ) ალბ-ქვედატურoნული ასაკის 

კირ-ტუტე ბაზალტური, ანდეზიტური და დაციტური შემადგენლობის ვულკანოგენური ქანების 

არსებობა. საყურადღებოა, რომ ღრმა ბურღვის მონაცემებით მდ. მტკვრის ხეობის დასავლეთით 

ეს უკანასკნელი თანდათან ისოლება და თრიალეთის ქედის ფარგლებში საქართველოს ბელტის 

მსგავსი კარბონატული ნალექებით არის ჩანაცვლებული (გ. ნადარეიშვილი, 1981).  

თბილისის მიდამოებში გავრცელებული პალეოგენ-მიოცენური ნალექების უმეტესი 

ნაწილი მიკრო – და მაკროფაუნას შეიცავს და მათი ასაკი ფაუნისტურად კარგადაა 

დასაბუთებული. ყველაზე ძველი ნალექები, რომლებიც თბილისის მიდამოებშია 

გაშიშვლებული, წარმოდგენილია პალეოცენ-ქვედაეოცენური ასაკის ბორჯომის წყებით, 

რომელიც მთელ აჭარა-თრიალეთის ზონაში ფართო გავრცელებით სარგებლობს და 

ფლიშური წარმონაქმნებითაა აგებული.  

 

პალეოცენ–ქვედაეოცენური (E1-E21) 

აღნიშნული წყება, რომელიც ტრანსგრესიულადაა განლაგებული ზედა ცარცულის 

სხვადასხვა ჰორიზონტებზე, წარმოდგენილია ქვიშაქვა-ალევროლიტური და კლასტურ-

კირქვული ფლიშით. ამ უკანასკნელისთვის დამახასიათებელია რიტმულობა, გრადაციული 

შრეებრიობა,  ციკლოთემები და სხვა ფლიშისთვის დამახასიათებელი ნიშნები.  მის 

აგებულებაში მონაწილეობენ პელიტომორფული კლასტური კირქვები, მერგელები, თიხები, 

არგილიტები და ქვიშაქვური ტურბიდიტები.  წყების ზედა ნაწილში ხდება კარბონატულ-

ტერიგენული ნალექების ჩანაცვლება ვულკანური პიროკლასტიკით. ეს უკანასკნელი 

რქატყუარიანი და ოლივინიანი ბაზალტებითაა წარმოდგენილი. 
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პირობითი ნიშნები  

1–მეოთხეული დაუნაწევრებელი ალუვიური, დელუვიური და პროლუვიური ნალექები; 2–

აღჩაგილ-აფშერონული; 3–მეოტურ-პონტური; 4–ზედა სარმატული; 5–შუა სარმატული; 6–ქვედა 

სარმატული; 7–შუა მიოცენური (დაუნაწევრებელი); 8-ჩოკრაკული; 9–კონკურ-კარაგანული; 10–

კოწახური; 11–საყარაულო; 12–ოლიგოცენ-ქვედა მიოცენური (მაიკოპის სერია); 13–ზედა 

ეოცენური (თბილისის ნუმულიტებიანი წყება); 14–ზედა ეოცენური (ნავთლუღის წყება); 15–შუა 

ეოცენური (აჭარა-თრიალეთის ფაციესი); 16–შუა ეოცენური (თბილისის ოლისტოსტრომები); 17–

შუა ეოცენური (დაბახანის წყება); 18–შუა ეოცენური (გამკვეთი ვულკანოგენები); 19–ქვედა 

ეოცენური; 20–პალეოცენური; 21–პალეოცენური (დანიური); 22 – კამპან-მაასტრიხტული 23– 

ზედა ტურონულ-სანტონური; 24–სენომანური; 25–ქვედა ცარცული (დაუნაწევრებელი); 26–

ზედა იურული (დაუნაწევრებელი); 27–შუა იურული (ბათური); 28–შუა იურული (ბაიოსური); 

29–ჭაბურღილი; 30–ანტიკლინი; 31-სინკლინი; 32–შარიაჟის და შეცოცების ფუძე; 

   

სურათი 3.1 თბილისის მიდამოების გეოლოგიური რუკა და ჭრილი 
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თბილისის მიდამოებში ბორჯომის წყება ძირითადად მცხეთის ანტიკლინში და 

მდ.ალგეთის აუზშია გავრცელებული, სადაც დღის ზედაპირზე წყების ზედაპალეოცენური 

ნაწილია გაშიშვლებული. მათი ცალკეული გამოსავლები აღინიშნება აგრეთვე ამლევის და 

კუმისის ანტიკლინებში და ს.შავსაყდრის მიდამოებში. საკვლევი ტერიტორიის სხვა 

ადგილებში პალეოცენ-ქვედაეოცენური ნალექების არსებობა მრავალრიცხოვანი ჭაბურღილის 

მონაცემებითაა დადგენილი (თელეთი-9, 11, 19 და სხვ., ლისი-1, 3, 4 და სხვ.), (სურ. 1.4 და 

1.5), რის მიხედვითაც ბორჯომის წყება აქ ორ ნაწილად იყოფა. ქვედა ნაწილი 

წარმოდგენილია კირქვიან-მერგელოვანი ფლიშით, ხოლო ზედა – კარბონატული თიხებით, 

ალევროლიტებით და მერგელებით, რომლებთანაც კარბონატული გრაუვაკული ქვიშაქვის 

შრეები და დასტები მორიგეობს (დევდარიანი, 1971). 

მცხეთის ანტიკლინის ფარგლებში ბორჯომის წყების სიმძლავრე დასავლეთიდან 

ჩრდილო-აღმოსავლეთისკენ კლებულობს 900 მ-დან 200 მ-მდე (პაპავა,1966), ხოლო მდ. 

ალგეთის აუზში იგი 1700 მ შეადგენს. წყების მაქსიმალური სიმძლავრე  თელეთის 

ანტიკლინის ჩრდილოეთით აღინიშნება და  3000 მ–ს უდრის (თელეთი 14). 

 

შუა ეოცენური (E22) 

აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა სისტემაში შუაეოცენური წარმონაქმნები ფართო გავრცელებით 

სარგებლობს და ვულკანოგენურ-დანალექი ქანებითაა წარმოდგენილი, რომლებიც 

პ.გამყრელიძემ (1949) სამ ნაწილად დაყო: ქვედა - შრეებრივი ტუფოგენური, შუა – მასიური 

ტუფoგენური და ზედა – შრეებრივი ტუფოგენური. მათთვის დამახასიათებელია როგორც 

ვერტიკალური, ისე ლატერალური ზონალობა, რაც ამ წარმონაქმნების განსხვავებული 

პეტროქიმიური შედგენილობითაა განპირობებული. აღნიშნულის შედეგად აჭარა-

თრიალეთის ზონის სხვადასხვა სეგმენტში სინქრონულ ნალექებში დამოუკიდებელი 

წყებებია გამოყოფილი. თუ ამას იმასაც დავუმატებთ, რომ ამ ნალექებში ფაუნისტური 

მასალა ძლიერ იშვიათია ან საერთოდ არ არსებობს, მაშინ ნათელი გახდება ის სირთულე,  

რაც თან ახლავს მათ ლითოსტრატიგრაფიულ დანაწილებას და კორელაციას. 

თრიალეთის ქედის ფარგლებში დ.პაპავას (1966) მიერ შუა ეოცენური ორადაა დაყოფილი: 

ქვედა – შრეებრივი ტუფოგენური და ზედა – მასიური ტუფoგენური. პირველი მათგანი 

ბორჯომის რაიონში გავრცელებული ლიკანის წყების სინქრონულია, ხოლო მეორე – 

დვირის წყებისა. რაც შეეხება პ.გამყრელიძის მიერ გამოყოფილ ზედა შრეებრივ ტუფოგენურ 
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წყებას, იგი მხოლოდ ცალკეულ უბნებზეა შემორჩენილი იზოლირებული გამოსავლების 

სახით (მდ.თეძამი, სს. მღებრიანი, ზემო ახალსოფელი). აღნიშნული ვულკანოგენურ-

დანალექი ქანების მაქსიმალური სიმძლავრე თრიალეთის ქედის ცენტრალურ ნაწილში 

აღინიშნება და 2000 მ–ს აღემატება. 

საკვლევ ტერიტორიაზე შუა ეოცენური ბუნებრივ გაშიშვლებებში შეზღუდული 

გავრცელებით სარგებლობს. მცხეთის ანტიკლინის ფარგლებში, განსაკუთრებით მის 

სამხრეთ ფრთაში, ამ ასაკის ნალექები თრიალეთის ქედზე გავრცელებული ფაციესითაა 

წარმოდგენილი და სამი ნაწილისგან შედგება: ქვედა – ვულკანოგენ-ტერიგენული დასტა 

(150-200 მ), შუა – სქელშრეებრივი ტუფოგენური ქვიშაქვების და ტუფ-ბრექჩიების დასტა 

(500-600 მ) და ზედა – რამდენიმე ათეული მეტრი სიმძლავრის ტუფოგენური ქვიშაქვების 

და შრეებრივი არგილიტების დასტა (დევდარიანი, 1971). 

თბილისის მიდამოების დანარჩენ ტერიტორიაზე, კერძოდ მის ცენტრალურ და სამხრეთ 

ნაწილებში, აღნიშნული ნალექები ორი განსხვავებული ფაციესითაა წარმოდგენილი: ქვედა 

– ვულკანოგენ-დანალექი დაბახანის წყებით და ზედა – არეულშრეებრივი 

კონგლომერატების მეტეხის წყებით. პირველი მათგანი ანტიკლინის თაღურ ნაწილებშია 

გაშიშვლებული (მცხეთის, მამადავითის, თელეთის, თაბორის) და ჭრილში თანდათანობით 

აგრძელებს  ბორჯომის წყებას. 

დაბახანის წყების კარგი ჭრილი აღინიშნება მდ. დაბახანის (ლეღვთა-ხევის) ხეობაში, 

სადაც აღნიშნული წყება წარმოდგენილია კარბონატული და არაკარბონატული 

სხვადასხვამარცვლოვანი ქვიშაქვების, მკვრივი მერგელების და არგილიტების მორიგეობით. 

ქვიშაქვების ნაწილი ტუფოგენური შედგენილობისაა. მათთან ერთად თხელი შუაშრეების 

სახით გვხვდება აგრეთვე არაკარბონატული თიხები, ტუფები და გაკაჟებული ქანები 

(ი.კაჭარავა, 1955) იქ, სადაც არეულშრეებრივი კონგლომერატები არაა გავრცელებული და 

შუაეოცენური მთლიანად დაბახანის წყებითაა წარმოდგენილი, მისი სიმძლავრე 500 მ-ს 

აღწევს და სამხრეთი მიმართულებით კლებულობს, რაც კარგად ფიქსირდება  როგორც 

ბუნებრივ გაშიშვლებებში, ისე ჭაბურღილებში.  

თბილისის არეულშრეებრივი კონგლომერატები, რომლებიც აღმავალ ჭრილში დაბახანის 

წყებას მოყვება, შეზღუდული გავრცელებით სარგებლობს. მათი გავრცელების საზღვრები 

ძნელად დასადგენია და პირობითია, რადგანაც ისინი ბუნებრივი გამოსავლების სახით 

ძირითადად რაიონის სამხრეთ ნაწილში - მამადავითისა და თელეთის ანტიკლინების 

ფარგლებში აღინიშნება. რაიონის დანარჩენ ტერიტორიაზე მათი არსებობა ჭაბურღილებითაა 
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დადგენილი, რის საფუძველზეც შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ისინი გავრცელებულია მდ. 

მტკვრის ორივე ნაპირზე და სამხრეთი მიმართულებით მთლიანად ისოლება.  

 

ზედა ეოცენური (E23) 

ნავთლუღის წყება თბილისის მიდამოების უმეტეს ნაწილში თანდათანობით აგრძელებს 

შუაეოცენურ ნალექებს. მხოლოდ რაიონის ჩრდილო-დასავლეთ (ს.კარსანი–მცხეთის მონაკვეთი) 

და სამხრეთ-დასავლეთ (ს.შავსაყდარი) ნაწილებში აღინიშნება მისი ტრანსგრესიული განლაგება 

შუა– და ქვედაეოცენურ წარმონაქმნებზე (დევდარიანი, 1971). მდ.ალგეთის ხეობაში (სს.წინწყარო 

და შავსაყდარი) თაბაშირიანი თიხები (რომელთა ზედაეოცენური ასაკი ფორამინიფერებითაა 

დადგენილი) ფუძეში მძლავრი კონგლომერატის შრით (15 მ), უთანხმოდ ადევს შუაეოცენურ 

ტუფოგენურ ქვიშაქვებს და ქვედაეოცენურ მერგელები (დევდარიანი, 1971) 

ლითოლოგიურად ნავთლუღის წყება მუქი ფერის კარბონატული  თიხების და ქვიშაქვების 

მორიგეობითაა წარმოდგენილი, რომლებიც ბითუმიანია. თიხები ხშირად ისეა ფურცლებად 

დაშლილი, რომ ისინი მაიკოპური თიხების ფაციესს წააგავს. 

აღნიშნული წყების კარგი ჭრილი მდ.დაბახანის ხეობაშია გაშიშვლებული, სადაც ის 

კარბონატული თიხების და ქვიშაქვების მორიგეობითაა წარმოდგენილი, რომლებიც 

მაკროსკოპულად მკაფიოდ განსხვავდება დაბახანის წყების ანალოგიური ქანებისაგან, რაც 

პირველ რიგში იმაში გამოიხატება, რომ ისინი უფრო რბილია და თაბაშირის შემცველია. 

იშვიათად მათთან ერთად მერგელების, კონგლომერატების და ბრექჩიების შუაშრეებიც 

გვხვდება. წყების ზედა ნაწილში კარბონატულ ქვიშაქვებთან ერთად ტუფოგენური ქვიშაქვებიც 

ჩნდება და თიხები, წყების ამ ნაწილში არაკარბონატულია. 

რაც შეეხება წყების ზედაეოცენურ ასაკს, იგი ფაუნისტურადაა დათარიღებული. სხვადასხვა 

დონეებზე ნუმულიტების, დისკოციკლინების და სხვა ცუდად დაცულ ნამარხებთან ერთად, 

ქანებში მნიშვნელოვანი რაოდენობით აღინიშნება პლანქტონური ფორამინიფერები, რომლებიც  

Globigerina apartura Cushman-ის ზონისთვისაა დამახასიათებელი (მ. კაჭარავა, 1965), რაც 

ნავთლუღის წყების ეგრისის წყებასთან (ლიროლეპისიანი მერგელები) სინქრონულობაზე 

მიუთითებს. 

   თბილისის ნუმულიტებიანი წყება (სურ. 3.2)  თანხმობით მოყვება ნავთლუღის წყებას და 

ლითოლოგიურად განსხვავდება ამ უკანასკნელისგან, რის გამოც საზღვარი მათ შორის 

ადვილად გასავლებია, რასაც ვერ ვიტყვით ნუმულიტებიანი წყების ზედა საზღვარზე  

ოლიგოცენურ ნალექებთან. განსახილველი წყება ფაციესური მრავალფეროვნებით ხასიათდება. 
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მისი ძირითადი ნაწილი მერგელებითაა წარმოდგენილი, რომლებთან ერთად მორიგეობს 

ქვიშაქვები, თიხები და კონგლომერატები. უკანასკნელნი ზოგიერთ ჭრილში წყების დიდ ნაწილს 

იკავებს ან მთლიანად ამ ნალექებითაა აგებული. ასე მაგალითად, თელეთის ქედის სამხრეთ 

ფერდზე, ს.ღოუბნის დასავლეთით, ნუმულიტებიანი წყების ქვიშაქვები და მერგელები 

ფაციესურად იცვლება კონგლომერატებით, რომლებიც ს.ასურეთთან უკვე მთლიანად ამ 

ნალექებითაა წარმოდგენილი. უფრო დასავლეთით კონგლომერატებში  თანდათან ჩნდება 

თიხების დასტები, რომლებიც ფაციესურად ანაცვლებს კონგლომერატებს. მსგავსი ფაციესური 

ჩანაცვლების სურათი აღინიშნება სამხრეთითაც, სს. შავსაყდარი – წინწყაროს ზოლის 

დასავლეთი და აღმოსავლეთი მიმართულებით, სადაც ხდება ანალოგიური კონგლომერატების 

ჩანაცვლება მაიკოპის ჰაბიტუსის თიხებით და ქვიშაქვებით.  

რაც შეეხება ამ კონგლომერატების შედგენiლობას, ისინი ძირითადად აგებულია ცარცული 

ასაკის ვულკანიტების (ტუფები, დაციტები, კვარც-პორფირები), კირქვების და მერგელების 

დამუშავებული ნატეხებით. მათთან ერთად გვხვდება აგრეთვე paleog- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სურ. 3.2. თბილისის ნუმულიტიანი წყება 

(მამადავითის ანტიკლინის ჩრდილო ფრთა) 

 

ენური ქვიშაქვების ნატეხებიც, კონგლომერატებში მცირე რაოდენობითაა ჩართული კირქვის 

და მერგელის დაუმუშავებელი ლოდებიც (დევდარიანი, 1971). აღნიშნულ უბანზე 

ნუმულიტებიანი წყების სიმძლავრე 300-350 მ შეადგენს. 
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ნუმულიტებიანი წყების ზედა საზღვარი ოლიგოცენურ ნალექებთან ზოგ ჭრილში ძნელად 

გასავლებია, რადგანაც ეს ორი ასაკობრივად განსხვავებული წარმონაქმნი მათი შეხების ზოლში 

ლითოლოგიურად მსგავსია. ამის გამო სხვადასხვა ავტორის მიერ მათ შორის საზღვარი 

განსხვავებულ დონეზე იყო გატარებული, რის გამოც ნუმულიტებიანი წყების და 

ქვედაოლიგოცენური ნალექების სიმძლავრეები ლიტერატურაში განსხვავებულია. მას შემდეგ, 

რაც თელეთის ქედის ჩრდილოეთით, სადაც მსგავსი სურათია,  ე.დევდარიანის (1971) მიერ 

ჩატარებული ფაუნისტური და ლითოლოგიური  კვლევების შედეგად ნუმულიტებიანი წყების 

ზედა ნაწილში მოხერხდა სამარკირო ჰორიზონტების გამოყოფა, შესაძლებელი გახდა ზედა 

ეოცენურსა და ოლიგოცენურს შორის ზუსტი საზღვრის გატარება. 

თელეთის ქედის ჩრდილოეთით, სადაც ნუმულიტებიანი წყება სქელშრეებრივი გრაუვაკული 

ქვიშაქვებისა და თიხების დასტების მორიგეობითაა წარმოდგენილი, მისი სიმძლავრე 420-830 მ 

ფარგლებში იცვლება. მდ.მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე ჭაბურღილების მონაცემებით ირკვევა, 

რომ ქვიშაქვები მთლიანად თიხებითაა ჩანაცვლებული და წყების სიმძლავრე 1000 მ-დეა 

გაზრდილი, მაშინ როდესაც მის სამხრეთით იგი 500 მ-დე მცირდება (რუსთავის №1). 

 

ოლიგოცენურ – ქვედა მიოცენური (E3-N11) 

აღნიშნული ასაკის წარმონაქმნები მაიკოპის სერიის ნალექებითაა წარმოდგენილი, რომლებიც 

ფართო გავრცელებით სარგებლობს ყირიმ-კავკასიის რეგიონში. ქვედა ნაწილში  იგი აგებულია 

კარბონატული თიხებით და მერგელებით, რომლებთანაც დამორჩილებული რაოდენობით 

მორიგეობს ქვიშაქვის შუაშრეები (ხადუმის ჰორიზონტი), ხოლო დანარჩენი, ძირითადი მისი 

ნაწილი, წარმოდგენილია მუქი ფერის არაკარბონატული თაბაშირიანი თიხებით, რომლებთანაც 

კვარციანი ქვიშაქვების შრეები და დასტები მორიგეობს. თიხებში ხშირად აღინიშნება 

იაროზიტის ნაფიფქები, თევზის ქერცლები და სეპტარიები. 

 თბილისის მიდამოებში მაიკოპის სერია მნიშვნელოვანი გავრცელებით სარგებლობს. გარდა 

ზედაპირული გაშიშვლებებისა, მისი არსებობა მრავალ ჭაბურღილშია დადგენილი.  

ე. დევდარიანის (1971) მიერ დეტალური საველე დაკვირვებების, აეროფოტოების 

დეშიფრირების შედეგად და აგრეთვე, ძველი მკვლევარების მასალების გამოყენებით, რაიონის 

სამხრეთი ნაწილის მაიკოპურ სერიის ნალექებში მოხერხდა ცალკეული ქვეწყებების გამოყოფა, 

რომლებიც ანალოგიურია რაიონის ჩრდილო ნაწილში არსებული ქვეწყებებისა. აღნიშნულის 

საფუძველზე რაიონის მთელ ტერიტორიაზე შესაძლებელი გახდა საზღვრის გატარება მაიკოპის 

სერიის ოლიგოცენურ და ქვედამიოცენურ ნაწილებს შორის. 
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ლითოლოგიური და ფაუნისტური მონაცემებით მაიკოპის სერიის ოლიგოცენური ნაწილი სამ 

ნაწილად იყოფა. ქვედა - ხადუმის ჰორიზონტი (კარბონატული თიხები. ცალკეულ ჭრილებში 

ქვიშაქვის შუაშრეებით) და შუა და ზედა ნაწილად, რომელიც წარმოდგენილია თიხების და 

ალევროლიტების შუაშრეებიანი სქელშრეებრივი ქვიშაქვებით. 

თბილისის მიდამოების მაიკოპის სერიის ოლიგოცენური ნაწილისთვის ფაციესების 

გავრცელების თვალსაზრისით გარკვეული კანონზომიერება შეინიშნება. კერძოდ, რაიონის 

ჩრდილო და დასავლეთ ნაწილებში აღნიშნული ნალექები თიხებითა და ქვიშაქვებითაა 

წარმოდგენილი, რომლებიც ლითოლოგიურად მსგავსია აქ გავრცელებული ზედაეოცენური 

ანალოგიური წარმონაქმნებისა (თელეთის ქედის ჩრდილოეთით), რაც უფრო დეტალურად 

ნუმულიტიანი წყების დახასიათებისას იყო აღნიშნული. თელეთის ქედის სამხრეთით (გარდა 

შავსაყდარი-ასურეთის ზოლისა) ისინი ტიპიური მაიკოპური თიხებითაა წარმოდგენილი. 

სტრატიგრაფიული საზღვარი ოლიგოცენსა და ქვედა მიოცენს შორის მიკროფაუნისტური, 

ლითოლოგიური და რეგიონული მონაცემების საფუძველზე მეტ-ნაკლებად კარგადაა 

დადგენილი. 

ქვედამიოცენური ნაწილი ლითოლოგიურად ორ ნაწილად იყოფა: ქვედა –

მსხვილმარცვლოვანი კვარციანი ქვიშაქვები (400-1500 მ) და ზედა – ტიპიური მაიკოპური 

თიხები (150-800 მ). კვარციანი ქვიშაქვების ქვედამიოცენური ასაკი მიკროფაუნისტურადაა 

დადასტურებული, თუმცა მაკროსკოპულად ისინი დიდ მსგავსებას იჩენს ზედაეოცენურ 

ქვიშაქვებთან. 

თბილისის მიდამოებში მაიკოპის სერიის სიმძლავრე სამხრეთი მიმართულებით მკვეთრად 

მატულობს (ნორიო-მარტყოფის ანტიკლინის ჩრდილო ფრთიდან ორმოიანის სინკლინის 

სამხრეთ ფრთამდე) და შესაბამისად 1400-1500 და 2400-2600 მ შეადგენს. 

რაც შეეხება შუა-ზედამიოცენურ და პლიოცენურ ნალექებს, ისინი საკვლევ ტერიტორიაზე 

უმნიშვნელო გამოსავლების სახითაა გაშიშვლებული სინკლინის გულებში და რაიონის 

ჩრდილო და აღმოსავლეთ ნაწილებშია გავრცელებული. მათი ძირითადი ნაწილი აჭარა-

თრიალეთის ზონის ჩრდილოეთითა და აღმოსავლეთითაა  განვითარებული და ქართლისა და 

გარეკახეთის მოლასურ დეპრესიებს აგებს. შუა-- და ზედამიოცენური (სარმატული) და 

პლიოცენური (მეოტური, პონტური, აღჩაგილური და აფშერონული სართულები) 

წარმოდგენილია ზღვიური და კონტინენტური მოლასური ნალექებით: ქვiშაქვებით, თიხებით 

და ზედა ნაწილში ძირითადად კონგლომერატებით. აჭარა-თრიალეთის ზონის სამხრეთ 

პერიფერიაზე განვითარებულია აგრეთვე ზედაპლიოცენურ-ქვედამეოთხეული სუბაერული 

ბაზალტები, ანდეზიტ-ბაზალტები და ანდეზიტები. 
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3.2. ძირითადი სტრუქტურული ერთეულების დახასიათება 

თბილისის მიდამოების ძირითადი ნაწილი მდებარეობს, აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის 

აღმოსავლეთ დაბოლოებაზე. ზონის ამ ნაწილისათვის დამახასიათებელია სუბგანედური 

მიმართების შედარებით სუსტად დისლოცირებული სტრუქტურები. ამასთან აღინიშნება 

ზოგიერთი თავისებურება (გართულება), რაც გამოწვეულია ზონის ჩრდილოეთით და 

სამხრეთით საქართველოსა და ართვინ-ბოლნისის ბელტების მდებარეობით. 

თბილისის მიდამოებში ნაოჭა ზონის შემდეგი სტრუქტურებია წარმოდგენილი 

(სამხრეთიდან ჩრდილოეთისაკენ): თელეთის ანტიკლინი, კრწანისის სინკლინი, მამადავითის 

ანტიკლინი, საბურთალოს სინკლინი, ლისის ანტიკლინი, დიღმის (ქვემო-ავჭალის) სინკლინი 

და მცხეთის ანტიკლინი. მდ. მტკვრის მარჯვენა ნაპირზე მკაფიოდ გამოხატული ეს 

სტრუქტურები საკმაოდ კარგადაა ცნობილი და შესწავლილი (ალ.ჯანელიძე, პ.გამყრელიძე, 

ი.კაჭარავა, ვ.პახომოვი, მ.ვარენცოვი, ვ.ალფაიძე). ხეობის მარცხენა მხარეს ეს სტრუქტურები 

არც ისე ნათლად არის გამოხატული, ვინაიდან ნიველირებული არიან ეროზიულ-

აკუმულაციური პროცესებით. გარდა ამისა, ზოგიერთი მათგანი იშლება და მთავრდება. 

 

3.2.1. თელეთის ანტიკლინი 

აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის ყველაზე სამხრეთით მდებარე სტრუქტურა, თელეთის 

ანტიკლინი, მტკვრის ხეობის მარჯვენა მხარეს ძირითადად ემთხვევა ამავე სახელწოდების 

ქედს, ხეობის მარცხენა მხარეს კი, თუმცაღა რელიეფში არ არის გამოხატული, კარგად 

გაიდევნება ცალკეული გაშიშვლებების მიხედვით. თელეთის ქედის ფარგლებში ნაოჭის გული 

აგებულია პალეოცენ-ქვედაეოცენური ასაკის ბორჯომის წყების ფლიშური ნალექებით 

(დასავლეთ ნაწილში) და შუაეოცენური ვულკანოგენური კომპლექსით (აღმოსავლეთ ნაწილში), 

რომელშიც გამოიყოფა როგორც ვულკანოგენ-დანალექი დაბახანის წყება, ისე მეტეხის წყების 

არეულშრეებრივი კონგლომერატები. ანტიკლინის სამხრეთი ფრთის აგებულებაში 

მონაწილეობენ ზედაეოცენური ნავთლუღის და თბილისის ნუმულიტებიანი წყების, აგრეთვე 

ოლიგოცენ-ქვედამიოცენური მაიკოპის სერიის ნალექები. ეს უკანასკნელნი ჩრდილო ფრთაში 

გადარეცხილია. მტკვრის ხეობის მარცხენა მხარეს ნაოჭის გული ძირითადად აგებულია 

ნავთლუღის წყებით და მხოლოდ უკიდურეს აღმოსავლეთ ნაწილში მის აგებულებაში 

მონაწილეობენ უფრო ახალგაზრდა, ზედაეოცენური და მაიკოპის სერიის ქანები, რომლებიც 

იმავდროულად ნაოჭის ფრთებსაც აგებენ. 
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დასავლეთ ნაწილში თელეთის ანტიკლინს აქვს ნათლად გამოხატული ასიმეტრიული 

ფორმა. მისი ჩრდილო ფრთა დაქანებულია 30-350-იანი კუთხით, სამხრეთი, ციცაბო ფრთა, –  70-

800-იანი კუთხით, ხოლო ზოგიერთ ადგილებში (სოფ. კოჯრის და ერთისის მერიდიანზე) იგი 

გადაბრუნებულიც კი არის სამხრეთისაკენ. აღმოსავლეთით ასიმეტრიულობის ხარისხი 

თანდათან მცირდება და ორივე ფრთას აქვს დამრეცი (20-300) დაქანება. 

ამრიგად, აღნიშნულ ადგილებში თელეთის ანტიკლინი წარმოადგენს ასიმეტრიულ, 

სამხრეთისაკენ ოდნავ გადაბრუნებულ სტრუქტურას. ნაოჭის ასიმეტრიულობა და 

გადაბრუნება, რაც ჯერ კიდევ ჰ. აბიხის, შემდეგ კი სხვა მკვლევარების მიერ იყო აღნიშნული, 

ი.კაჭარავას (1946) და პ.გამყრელიძის (1949, 1964, 1965) აზრით, ართვინ–ბოლნისის ბელტის 

სიახლოვით აიხსნება. 

ანტიკლინის შარნირი იძირება აღმოსავლეთ მიმართულებით. ამავე მიმართულებით ნაოჭი 

იშლება და ფართოვდება. სტრუქტურის დაძირვაზე მიუთითებს სულ უფრო ახალგაზრდა 

ნალექების გამოჩენა და მათი პერიკლინური განლაგება. ეს კარგად ჩანს მტკვრის მარცხენა 

მხრის ცალკეულ გაშიშვლებებში. ასე მაგალითად, ორხევის რაიონში ნაოჭის ჩრდილო ფრთის 

განლაგების ელემენტებია: დაქ. აზ. NO 100, <150. ჩრდილოეთით მდებარეობს დამრეცი 

კრწანისის სინკლინი. თელეთის ანტიკლინის თაღი და სამხრეთი ფრთა, აქ აგებულია თავიდან 

შუაეოცენური ქანებით (მტკვრის მარცხენა ნაპირთან), აღმოსავლეთით კი - ნავთლუღის წყებით 

და ზედა ეოცენის უფრო ახალგაზრდა ჰორიზონტებით. ნაოჭის სამხრეთი ფრთა მდ. ლოჭინის 

ქვემო წელში დაქანებულია სამხრეთ-აღმოსავლეთით 250-იანი კუთხით. აღმოსავლეთით ის 

იძირება ალუვიური ნალექების ქვეშ და ჯეირნების ველზე აღარ დაიკვირვება. 

დასავლეთი მიმართულებით ნაოჭის შარნირის აზევების გამო, მის გულში შიშვლდება 

პალეოცენ–ქვედაეოცენური ნალექები, თავად სტრუქტურა კი შეკუმშულია (მთ. ქოროღლის 

რაიონი). დასავლეთით, საკვლევი რაიონის ფარგლებს გარეთ, ნაოჭის შარნირი კიდევ უფრო 

აზევებულია და მდ. ალგეთის მარცხენა ნაპირზე სტრუქტურა ბოლოვდება პერიკლინურად და 

შენაცვლებულია ბედუნის ანტიკლინით (პ. გამყრელიძე, 1965). 

 

3.2.2. კრწანისის სინკლინი 

თელეთის ანტიკლინის ჩრდილოეთით მდებარეობს კრწანისის სინკლინი, რომელიც კარგად 

დაიკვირვება კრწანისის რაიონში და მდ. ტაბახმელას ხეობაში. სტრუქტურის აღმოსავლეთი 

გაგრძელება გაიდევნება მტკვრის ხეობის მარცხენა მხარეს, ორხევის რაიონში, სადაც მისი 

ფრთები დაქანებულია დამრეცად (10-150). აღმოსავლეთით იგი გადაფარულია მეოთხეული 

ალუვიურ-პროლუვიური ნალექებით და როგორც სჩანს, მალე იხურება. 
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მტკვრის მარჯვენა მხარეს სინკლინს რამდენადმე ასიმეტრიული ფორმა აქვს: შედარებით 

ციცაბო და არეულშრეებრივი კონგლომერატებით აგებული სამხრეთი ფრთა დაქანებულია 30-

350-იანი კუთხით, ჩრდილო კი - 10-150-იანი კუთხით. დასავლეთით, სოფ. ტაბახმელას რაიონში, 

სინკლინი აგებულია ნავთლუღის წყებით. აქ დაიკვირვება სტრუქტურის სამხრეთი ფრთის 

შრეების დაქანების აზიმუტის თანდათანობითი ცვლა ჩრდილოურიდან ჩრდილო-

აღმოსავლურზე, ხოლო სოფ. ტაბახმელას დასავლეთით დაიკვირვება მათი ცენტრიკლინური 

განლაგება და კრწანისის სინკლინი ბოლოვდება. ამაზე მიუთითებს ის გარემოებაც, რომ 

დასავლეთით, სოფ. კოჯრის რაიონში და მთ. ქოროღლის მერიდიანზე, თელეთის ანტიკლინი 

ერწყმის მამადავითის ანტიკლინს. 

 

3.2.3. მამადავითის ანტიკლინი 

კრწანისის სინკლინის ჩრდილოეთით განლაგებული მამადავითის ანტიკლინი მტკვრის 

ხეობის მარჯვენა მხარეს ემთხვევა თაბორის და მამადავითის ქედებს. მარცხენა მხარეს 

სტრუქტურა არ არის გამოხატული რელიეფში, თუმცა მისი ფართო თაღი და მძლავრი ჩრდილო 

ფრთა კარგად დაიკვირვება გაშიშვლებებში ნავთლუღის და ავლაბრის რაიონებში, აგრეთვე 

თბილისის ზღვის მიდამოებში. ანტიკლინის გულში, რომელიც ემთხვევა თაბორის ქედს, მდ. 

წავკისისწყლის ხეობაში, შიშვლდება დაბახანის და არეულშრეებრივი კონგლომერატების 

წყებები. ჩრდილო ფრთის აგებულებაში, რომელიც ემთხვევა მამადავითის ქედს, გარდა 

ზემოაღნიშნული ნალექებისა, მონაწილეობენ ნავთლუღის და თბილისის ნუმულიტებიანი 

წყებები, რომლებიც დაქანებულია 300-დან 500-მდე კუთხით. სამხრეთი, ნაკლებად ციცაბო 

ფრთა, აგებულია არეულშრეებრივი კონგლომერატებით. 

დასავლეთით მამადავითის ანტიკლინის შარნირი თანდათანობით ზევდება, თავად 

სტრუქტურა კი უფრო იკუმშება და უერთდება თელეთის ანტიკლინს. ამ სტრუქტურების 

გამყოფი კრწანისის სინკლინი სოფ. კოჯრის მიდამოებში აღარ დაიკვირვება. 

აღმოსავლეთით, მტკვრის ხეობის მარცხენა მხარეს, ნაოჭის შარნირი მიემართება რა მდ. 

ლოჭინის ხეობისაკენ, თანდათანობით იძირება. ნაოჭის თაღური ნაწილი მეტეხთან აგებულია 

არეულშრეებრივი კონგლომერატებით, ფრთები კი –  ნავთლუღის წყების ქანებით, უფრო 

აღმოსავლეთით კი ზედა ეოცენის უფრო ახალგაზრდა ნალექებით. უკიდურეს აღმოსავლეთ 

ნაწილში სტრუქტურის აგებულებაში მონაწილეობენ მაიკოპის სერიის წარმონაქმნები. მდ. 

ლოჭინის ხეობაში დაიკვირვება ნაოჭის პერიკლინური დაბოლოება: ხეობის მარჯვენა მხარეს 

შრეების დაქანების აზიმუტია NW 340-3500,მარცხენა მხარეს კი - ჯერ NO 200, შემდეგ NO 60- 
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სურ. 3.3 მამადავითის ანტიკლინის ჩრდილო ფრთა 

 

700. რკინიგზის სადგურ ვაზიანის დასავლეთით ნაოჭის სამხრეთი ფრთის განლაგების 

ელემენტებია: დაქ. აზ. SO 120 - 1300, <15- 200. 

 

3.2.4. საბურთალოს სინკლინი 

მამადავითის ანტიკლინის ჩრდილოეთით განვითარებულია საბურთალოს სინკლინი. იგი 

კარგად არის გამოხატული რელიეფში საბურთალოს რაიონში, სადაც ნაოჭის მულდა აგებულია 

მაიკოპის სერიის ნალექებით. დასავლეთი მიმართულებით სინკლინი სწრაფად ვიწროვდება და 

სოფ. ნახშირგორას აღმოსავლეთით აღარ გრძელდება, ვინაიდან იქიდან მამადავითის 

ანტიკლინისკენ მიემართება პატარა ანტიკლინი, რომელიც აერთებს მამადავითისა და ლისის 

ანტიკლინებს. ამ პატარა  ანტიკლინის დასავლეთით ისახება ახალი, საბურთალოს სინკლინის 

შემნაცვლებელი, დიდი სინკლინი, რომელიც გაიდევნება დაბა მანგლისამდე (პაპავა, 1966, 1967). 

საბურთალოს სინკლინის აღმოსავლეთ გაგრძელების შესახებ არსებობდა მოსაზრება, რომ 

მტკვრის ხეობის მარცხენა მხარეს იგი სწრაფად ბოლოვდება და ნაძალადევის რაიონის იქით 
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აღარ ვრცელდება. ვ.ალფაიძის (1969) მიხედვით, იგი გრძელდება აღნიშნული ადგილის 

აღმოსავლეთითაც, რაზეც მიუთითებს მთ. ძეძვის და თბილისის ზღვის აღმოსავლეთ ნაპირზე 

სინკლინური ნაოჭის არსებობა, რომელიც კარგად ებმის საბურთალოს სინკლინს. მთ. ძეძვის 

რაიონში მსხვილმარცვლოვანი ქვიშაქვები ქმნიან 100-150 მ სიგანის სინკლინს, რომლის 

სამხრეთი ფრთის განლაგების ელემენტებია: დაქ. აზ. NW 3500, <45-500, ჩრდილო ფრთისა კი 

- SO 1600, <40-500. მიმართებაზე ამ ფრთის შრეები გაიდევნებიან ლისის ანტიკლინის სამხრეთ 

ფრთისაკენ და ამგვარად საერთოა ამ სტრუქტურებისათვის.  

დაახლოებით ასეთივე სურათია თბილისის ზღვის აღმოსავლეთ ნაპირზე, იმ განსხვავებით, 

რომ აქ სინკლინის გარდა ჩანს ანტიკლინიც. ქვიშაქვებით და თიხა-ფიქლებით აგებული 

სინკლინის სამხრეთი ფრთის განლაგების ელემენტებია: დაქ. აზ. NO 300, <25-300, ჩრდილო, 

უფრო ციცაბო ფრთისა კი - SO 1700, <50-600. სინკლინის ჩრდილოეთით  თხელშრეებრივი 

თიხიან-ქვიშიანი ნალექები აგებენ ანტიკლინს. სტრუქტურების სიგანე რამდენიმე ათეული 

მეტრია, ანუ ნაკლები, ვიდრე მთ. ძეძვის რაიონში. 

ალ. ჯანელიძე (1949) ამ ადგილებიდან დასავლეთით, ლოტკისგორის ტერასის ქვეშ, 

მიუთითებდა ანტიკლინის არსებობას, რომელიც წარმოადგენდა ლისის ანტიკლინის 

გაგრძელებას და აღნიშნავდა, რომ მისგან სამხრეთით საბურთალოს სინკლინის გადევნების 

საშუალებას გაშიშვლებების ნაკლებობა არ იძლევა. 

ვ.ალფაიძის (1969) მონაცემები ამტკიცებს საბურთალოს სინკლინისა და ლისის ანტიკლინის 

გაგრძელების არსებობას ადრე ცნობილი ადგილების აღმოსავლეთით. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ 

სტრუქტურებს აქ გაცილებით ნაკლები სიგანე აქვთ, ვიდრე დასავლეთით და მათი შარნირები 

იძირებიან ჩრდილო-ჩრდილო-აღმოსავლეთისაკენ. აღმოსავლეთით სტრუქტურები სწრაფად 

ბოლოვდებიან, ვინაიდან სოფ. პატარა ლილოსა და მთ. ქაშვეთის რაიონში შრეები დაქანებულია 

ერთნაირად, ჩრდილო-ჩრდილო-აღმოსავლეთით. 

 

3.2.5. ლისის ანტიკლინი 

საბურთალოს სინკლინის ჩრდილოეთით განლაგებული ლისის ანტიკლინი მტკვრის ხეობის 

მარჯვენა მხარეს ემთხვევა ამავე სახელწოდების ქედს. ნაოჭის თაღი განიერია და დამრეცი. 

თაღური ნაწილი მთელს მიმართებაზე აგებულია ზედაეოცენური ნალექებით, ფრთებში კი 

განვითარებულია ოლიგოცენური ნალექები. ნაოჭის ჩრდილო ფრთა დასავლეთ ნაწილში 

ციცაბოა და დაქანებულია 60-700-იანი კუთხით. ლისის ქედის დაბოლოებაზე, ტბა ლისის 

რაიონში, დაიკვირვება ნაოჭების პერიკლინური განლაგება, რომელთა დაქანების აზიმუტი 
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თანდათანობით იცვლება NW 330-3400-დან (ჩრდილო ფრთაში) SO 1700-მდე (სამხრეთ 

ფრთაში). აღმოსავლეთ მიმართულებით ფრთების დაქანების კუთხე მცირდება 70-დან 150-მდე. 

 

სურ. 3.4 ლისის ანტიკლინი 

 

როგორც უკვე აღინიშნა, ნაოჭის აღმოსავლეთი გაგრძელება შეიძლება გაიდევნოს თბილისის 

ზღვის აღმოსავლეთ ნაპირამდე, სადაც იგი ძლიერ შემცირებულია. დასავლეთ ნაწილში კი 

ნაოჭი ინტენსიურად არის შეკუმშული და აქვს მკვეთრად გამოხატული ასიმეტრიული ფორმა 

ციცაბო ჩრდილო ფრთით. ნაოჭის შარნირი თანდათანობით ზევდება და მთ. ნათლისმცემლის 

გავლით გაიდევნება დასავლეთით საკვლევი ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ. 

 

3.2.6. დიღმის სინკლინი 

შემდეგ სტრუქტურულ ერთეულს წარმოადგენს დიღმის (ქვემო-ავჭალის) სინკლინი, 

რომელიც მდებარეობს ლისის ანტიკლინის ჩრდილოეთით. ნაოჭის ღერძი დასავლეთ ნაწილში 

გადის მდ. დიღმისწყლის ხეობაში, სოფ. ძაღლაანთკარის რაიონში. აღმოსავლეთით იგი გადის 



 
 

28 

დიღმის ველზე და სოფ. ქვემო-ავჭალის რაიონში აქვს ჩრდილო-აღმოსავლური მიმართულება, 

მაგრამ მდ. ხევძმარის ხეობაში იგი იძენს სამხრეთ-აღმოსავლურ მიმართულებას. 

 

სურ.3.5. დიღმის სინკლინის ჩრდილო ფრთა 

 

დასავლეთ ნაწილში სტრუქტურა აგებულია ზედაეოცენური ნალექებით. დიღმის ველის და 

სოფ. ქვემო-ავჭალის რაიონში მაიკოპის სერიის ქანებით, მდ. ხევძმარის ხეობაში კი 

შუამიოცენური ნალექებით. დასავლეთიდან აღმოსავლეთით საგრძნობლად იცვლება ნაოჭის 

მორფოლოგიაც. დასავლეთ ნაწილში ის ინტენსიურად არის შეკუმშული და ფრთები 

დაქანებულია 60-700-იანი კუთხით. აღმოსავლეთით, სოფელ თელოვანის მერიდიანზე, 

სტრუქტურა მკვეთრად ასიმეტრიული ხდება: ჩრდილო ფრთა დამრეცია (250-მდე), სამხრეთი კი 

ციცაბო(700-მდე). შემდეგ სტრუქტურა რამდენადმე ფართოვდება, ასიმეტრიულობა კი 

მცირდება, მაგრამ უფრო აღმოსავლეთით, იგი კვლავ ვიწროვდება და ასიმეტრიული ხდება, 

თუმცა ამჯერად ციცაბოა მისი ჩრდილო ფრთა. ეს მოვლენა კარგად დაიკვირვება სოფ. გლდანის 

რაიონში და უფრო აღმოსავლეთით, სადაც ჩრდილო ფრთის დაქანება 70-800-ს აღწევს, სამხრეთ 

ფრთისა კი მხოლოდ 250-ია. 
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ამასთან ერთად, მდ. ხევძმარის ხეობის მარჯვენა მხარეს ჩოკრაკული ჰორიზონტის ქვეშ 

განლაგებული მაიკოპური თიხები თანდათანობით იცვლიან რა დაქანების აზიმუტს, იძენენ 

ჩრდილოურ დაქანებას სამხრულის ნაცვლად და ლაგდებიან კვარციანი ქვიშაქვების ქვეშ. 

ნათელია, რომ აქ საქმე გვაქვს შრეების გადაბრუნებულ განლაგებასთან, ვინაიდან ნორმალურ 

ჭრილებში მტკვრის ხეობის მარჯვენა მხარეს კვარციანი ქვიშაქვები, რომლებიც მაიკოპურ 

თიხებზე ძველია, განლაგებულია მათ ქვეშ და აქვს განლაგების ელემენტები: დაქ. აზ. SO 130-

1400, <300. აქედან გამომდინარე, სოფ. გლდანის რაიონში სინკლინის ჩრდილო ფრთაში არის 

ტექტონიკური აშლილობა (გადაბრუნება), რომელიც დასავლეთით ებმის ალ. ჯანელიძის (1950) 

მიერ აღწერილ ზემო-ავჭალის დისლოკაციას. 

 

სურ. 3.6. დიღმის სინკლინის ჩრდილო ფრთა, ტექტონიკური აშლილობა 

 

აღმოსავლეთით, მთ. ქაშვეთისა და სოფ. ნორიოს რაიონში, იზრდება სინკლინის სამხრეთი 

ფრთის დაქანების კუთხეც. ამავე მიმართულებით მატულობს ნაოჭის შეკუმშვაც, ღერძი კი 

იძენს სამხრეთ-აღმოსავლურ მიმართულებას. ნორიო-მარტყოფის ზოლში სინკლინის ჩრდილო 

ფრთაში ვ.პახომოვი (1935) და ალ. ჯანელიძე (1950) დამატებით აღნიშნავენ თითქმის 

იზოკლინურ ნაოჭებს. 

ამრიგად, დიღმის (ქვემო-ავჭალის) სინკლინს აქვს საკმაოდ რთული აგებულება: დასავლეთ 

ნაწილში იგი ინტენსიურად შეკუმშული და ასიმეტრიულია, ციცაბო სამხრეთი ფრთით, 

აღმოსავლეთით ის თანდათან ფართოვდება, და ბოლოს, აღმოსავლეთ ნაწილში კვლავ 

ინტენსიურად შეკუმშული ხდება. ამავე მიმართულებით ხდება ნაოჭის ღერძის მიმართულების 
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შეცვლა ჩჩა-დან ასა–ზე, სოფ. გლდანის აღმოსავლეთით კი აღინიშნება მისი ჩრდილო ფრთის 

გადაბრუნება.   

 

 

3.2.7. მცხეთის ანტიკლინი 

 თბილისის მიდამოებში აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის უკიდურეს ჩრდილო 

სტრუქტურას მცხეთის ანტიკლინი წარმოადგენს. ნაოჭის აღმოსავლეთი დაბოლოება მდ. იორის 

ხეობამდე აღწევს. დასავლეთით სტრუქტურა მდ. ტანას ხეობამდე გრძელდება. დასავლეთიდან 

აღმოსავლეთისაკენ ნაოჭის შარნირი იძირება. დასავლეთ ნაწილში ნაოჭის გული აგებულია 

პალეოცენ-ქვედაეოცენური ნალექებით, ქ. მცხეთის მიდამოებში სტრუქტურა აგებულია შუა- და 

ზედაეოცენური ნალექებით, ხოლო აღმოსავლეთით, გლდანი-ნორიოს ზოლში, –  მაიკოპის 

სერიის და უფრო ახალგაზრდა წარმონაქმნებით. 

შარნირის დაძირვასთან ერთად იცვლება მისი მიმართულებაც ჩრდილო-ჩრდილო-

აღმოსავლურიდან აღმოსავლურ-სამხრეთ-აღმოსავლურზე. 

მცხეთის ანტიკლინს აქვს კარგად გამოხატული ასიმეტრიული ფორმა. მისი სამხრეთი ფრთა 

დაქანებულია 600-იანი კუთხით, ხოლო ჩრდილო, უფრო ციცაბო - თითქმის ვერტიკალურია, 

ზოგ ადგილას გადაბრუნებულიც კი არის ჩრდილოეთისაკენ. 

ქ. მცხეთის დასავლეთით, სოფ. ძეგვის რაიონში, მცხეთის ანტიკლინის გადაბრუნება და 

შეცოცება აღნიშნული იყო ჯერ კიდევ ე. ფურნიეს, შემდეგ კი სხვა მკვლევარების მიერ. აქ 

შუაეოცენური ნალექები, რომლებიც ანტიკლინის ჩრდილო ფრთას აგებენ, ეხებიან ზედა 

სარმატულს. აღმოსავლეთით წყვეტის ამპლიტუდა მცირდება და მცხეთის რაიონში შეცოცება 

ასე ნათლად გამოხატული აღარ არის. ძეგვი-მცხეთის ზოლში ჩრდილო ფრთაში დაიკვირვება 

დამატებითი ნაოჭები - პატარა სინკლინი და ანტიკლინი. რამდენიმე ათეული მეტრი სიგანის ეს 

ნაოჭები აგებულია შუა- და ზედაეოცენური ქანებით. მცხეთის ტერიტორიაზე ეს ნალექები 

ეხებიან ჩრდილოური დაქანების მაიკოპური სერიის ქანებს. 

აღმოსავლეთით, მდ. არაგვის ხეობის მარცხენა მხარეს, მცხეთის ანტიკლინის ჩრდილო ფრთა 

გადაფარულია საქართველოს ბელტის ფარგლებში განვითარებული, ჩრდილოეთიდან 

სამხრეთისაკენ შემოცოცებული შუამიოცენური ნალექებით. ეს ნალექები ეხებიან მცხეთის 

ანტიკლინის სამხრეთი ფრთის ამგებ ზედაეოცენურ ქვიშიან-თიხიან ნალექებს და ჭრილში 

უფრო ზევით მდებარე კვარციან ქვიშაქვებს. ამავე ადგილებში შრეების მიმართების 

ცვლილებით ჩანს, რომ იცვლება ანტიკლინის ღერძის მიმართულება განედურიდან სამხრეთ-

აღმოსავლურზე, ანუ ანტიკავკასიონურიდან კავკასიონურზე. 
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აღმოსავლეთით, მცხეთის ანტიკლინის სამხრეთი ფრთის ამგები კვარციანი ქვიშაქვები 

სამხრეთისკენ არიან გადაბრუნებული. ეს მოვლენა კარგად ჩანს სოფ. ქვემო-ავჭალის რაიონში 

და ებმის ზემოთ აღნიშნულ ქვემო-ავჭალის სინკლინის ჩრდილო ფრთის (ანუ მცხეთის 

ანტიკლინის სამხრეთი ფრთის) გადაბრუნებას. ამრიგად, აქ საქმე გვაქვს ერთ საერთო 

მოვლენასთან, რომელიც ლიტერატურაში ზემო-ავჭალის დისლოკაციის სახელითაა ცნობილი. 

ამ აშლილობის ბუნების ახსნა მოცემული აქვს ალ. ჯანელიძეს (1950), რომელიც მიუთითებს, 

რომ გადაბრუნების გამომწვევი მოძრაობა მიმართულია ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ და 

უკავშირდება საქართველოს ბელტის მიოპლიოცენური ნალექების დანაოჭებას. 

ამრიგად, ქ. მცხეთის რაიონში და დასავლეთით, მცხეთის ანტიკლინს აქვს ასიმეტრიული, 

ჩრდილოეთისკენ გადაბრუნებული აგებულება. ამასთან, ზოგ ადგილებში მისი ჩრდილო ფრთა 

გაწყვეტილია და შეცოცებულია ჩრდილოეთისაკენ, აღმოსავლეთით კი, სტრუქტურა ისევ 

ასიმეტრიულია, მაგრამ გადაბრუნება უკვე სამხრეთისკენ ხდება და ამჯერად გაწყვეტილი და 

გადაბრუნებულია სამხრეთი ფრთა. ნათქვამიდან გამომდინარეობს, რომ ნაოჭის ღერძული 

სიბრტყე დასავლეთ ნაწილში დახრილია ჩრდილოეთისაკენ, აღმოსავლეთ ნაწილში კი –  

სამხრეთისაკენ, ანუ ხდება მისი დაგრეხა. ეს მოვლენა დაკავშირებული უნდა იყოს 

სტრუქტურის სხვადასხვა ნაწილებზე საწინააღმდეგო (შემხვედრი) ძალების მოქმედებასთან. 

ამავე ძალების ზემოქმედებით ხდება ნაოჭის ღერძის მიმართულების შეცვლა აღმოსავლურ- 

ჩრდილო-აღმოსავლურიდან აღმოსავლურ– სამხრეთ-აღმოსავლურზე. 

  

 

 

3.3. გეოლოგიური განვითარების ისტორია 

აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აღმოსავლეთ დაბოლოებაზე და მიმდებარე რაიონებში 

ცარცული პერიოდის შემდეგ აღინიშნება დანაოჭების სამი ციკლი, რომელთაგან თითოეული 

ხასიათდება დაძირვა-ნალექდაგროვების და აზევება- დანაოჭების ფაზისების მორიგეობით. 

პირველი ციკლი, რომელიც მოჰყვა ლარამული ოროფაზისით გამოწვეულ 

აზევებას(რეგრესიას), დაიწყო პალეოცენში დაძირვით(ტრანსგრესიით), რომელიც 

გრძელდებოდა ადრე- და შუაეოცენში. ამ პერიოდში მიმდინარეობდა პალეოცენ- 

ქვედაეოცენური ფლიშის და შუაეოცენური ვულკანოგენური სერიის დალექვა. შუაეოცენის 

ბოლოს დაიკვირვება არეულშრეებრივი კონგლომერატების წყების წარმოშობის გამომწვევი 

მოძრაობა, რომელსაც ჩვეულებრივ თრიალეთის ოროფაზისს უკავშირებენ (პ.გამყრელიძე, 1949, 



 
 

32 

1965). ვ.ალფაიძის (1969) აზრით, ეს მოძრაობა დაკავშირებულია პირენეული ოროფაზისის 

პირველ სუბფაზისთან. ძირითადი და უფრო მნიშვნელოვანი მოძრაობები დაკავშირებულია 

პირენეულ ოროფაზისთან, რომელიც გამოვლინდა გვიან– ეოცენურის მეორე ნახევარში 

Globigerinoidesconglobatus-ის და Bolivina-ის ზონებს შორის ინტერვალში. ამ ოროფაზისით 

გამოწვეულ აზევებას უკავშირდება რეგრესიული ნალექების, ასურეთისა და ღოუბნის 

კონგლომერატების და მათი ანალოგების, აგრეთვე უხეშმარცვლოვანი მასალით აგებული 

თბილისის ნუმულიტებიანი წყების წარმოშობა. პირენეულმა ოროფაზისმა გამოიწვია 

ლარამული ოროფაზისით ჩასახული სტრუქტურების (თელეთისა და მცხეთის ანტიკლინები) 

განვითარება და ახალი სტრუქტურების (მამადავითისა და ლისის ანტიკლინები, კრწანისის, 

საბურთალოსა და დიღმის (ქვემო-ავჭალის) სინკლინები) ჩასახვა. დასავლეთ ნაწილებში 

ანტიკლინური სტრუქტურები აზევებული იყო ზღვის დონის ზევით და მიმდინარეობდა მათი 

გადარეცხვა. პირენეული ოროფაზისით მთავრდება პირველი, პალეოცენში ტრანსგრესიით 

დაწყებული ციკლი. მთელი ამ დროის განმავლობაში აჭარა-თრიალეთის აუზის აღმოსავლეთი 

დაბოლოება ჩრდილოეთიდან და აღმოსავლეთიდან შემოსაზღვრული იყო საქართველოს 

ბელტის აღმოსავლეთი ნაწილის ხმელეთით. სამხრეთიდან კი ართვინ-ბოლნისის ბელტის 

აღმოსავლეთი ნაწილის ხმელეთით. თუმცა, პირენეული ოროფაზისის გამოვლენის დროს 

აღნიშნული ბელტების აჭარა-თრიალეთის ზონასთან მოსაზღვრე პერიფერიულ ნაწილებში 

უკვე დაიკვირვება მთისწინა როფების ჩასახვა. ამიტომ, ეს დრო შეიძლება რელიეფის ემერსიის 

დასაწყისად მივიჩნიოთ. 

შემდეგი, მეორე ციკლი დაიწყო ოლიგოცენიდან და გრძელდებოდა ადრემიოცენურის 

ჩათვლით. ციკლის პირველ ნახევარში დაძირვა აჭარა-თრიალეთის აუზის გარდა, შეეხო 

ბელტებსაც.  ხმელეთის ის უბნები რომლებიც აქამდე გადარეცხვის არეებს წარმოადგენდნენ, 

მაიკოპის სერიის ქანების დალექვის არედ გადაიქცნენ. ციკლის მეორე ნახევარში, 

ადრემიოცენურში, დაიკვირვება აზევება, რაც დგინდება საქართველოს ბელტის აღმოსავლეთ 

ნაწილის საყარაულოსა და კოწახურის ჰორიზონტების რეგრესიული ნალექებით. აჭარა-

თრიალეთის აღმოსავლეთ დაბოლოებაზე კარგად გამოხატული რეგრესიული ნალექები არ 

დაიკვირვება, თუმცა ის, რომ აზევებას და დანაოჭებას აქაც ჰქონდა ადგილი მტკიცდება 

ჩოკრაკული ჰორიზონტის ტრანსგრესიული განლაგებით. ეს მოძრაობა უკავშირდება შტირიულ 

ოროფაზისს. ამ ფაზისის შედეგად აჭარა-თრიალეთის ზონის სტრუქტურებმა განიცადეს 

შემდგომი განვითარება, თუმცა ის საერთო ტენდენცია, რომ თავიანთი განვითარების მთელი 

დროის განმავლობაში ისინი უფრო შეკუმშული და აზევებული იყვნენ დასავლეთ ნაწილებში, 

რჩება შტირიული ოროფაზისის გამოვლენის დროსაც. ეს დასტურდება იმით, რომ აუზის 
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უკიდურეს აღმოსავლეთ ნაწილში ზღვა ადრემიოცენურშიც რჩებოდა. აქ შესაბამისი ნალექები 

თანხმობითაა გადაფარული  შუამიოცენურით, მაშინ როდესაც ცენტრალურ და დასავლეთ 

ნაწილებში მათი უთანხმო განლაგება დაიკვირვება. 

შემდგომი, ბოლო ციკლი მომდინარეობს შუამიოცენურიდან დღემდე. ციკლის პირველ 

ნახევარში, ძირითადად ჩოკრაკულ დროში, მიმდინარეობდა დაძირვა, რომელიც არსებითი იყო 

საქართველოსა და ართვინ-ბოლნისის ბელტების   აღმოსავლეთი ნაწილებისათვის. დაძირვა 

შეეხო აჭარა-თრიალეთის ზონის აღმოსავლეთ ნაწილსაც, სადაც შუა და ზედა მიოცენურმა 

ზღვამ შეაღწია სინკლინურ დეპრესიებში. რელიეფის ინვერსია მკვეთრი ხდება - ბელტებზე 

არის ზღვა, აჭარა-თრიალეთის აუზის უმეტესი ნაწილი კი ხმელეთად არის გადაქცეული. 

დაძირვამ მაქსიმუმს ქვედა და შუა სარმატულში მიაღწია, რაზეც ნალექების ხასიათი 

მეტყველებს (თიხიანი და კარბონატული ქანები). ამის შემდეგ ხდება აზევება და უკვე გვიან 

სარმატულში გვაქვს მკვეთრად გამოხატული რეგრესია (კონტინენტური ნაცხორის წყება). ზღვა 

ტოვებს თბილისის მიდამოების ტერიტორიას და საქართველოს ბელტის აღმოსავლეთ ნაწილის 

(იმ დროს მთათაშუა როფის) ნაოჭა სტრუქტურების აზევებასთან ერთად, ხდება შედარებითი 

დაძირვა და მძლავრი კონტინენტური მოლასური ნალექების (ნაცხორის და დუშეთის წყებები) 

დაგროვება. ნალექდაგროვებას თან ახლდა დანაოჭება, რის შედეგადაც აქ წარმოიქმნა ზეწრული 

ტიპის ნაოჭები, აჭარა-თრიალეთის ზონის აღმოსავლეთ დაბოლოებაზე კი ნაოჭა 

სტრუქტურების შეკუმშვას თან ახლდა დიზუნქტიური დისლოკაციები (ქ. მცხეთის, სოფ. ზემო-

ავჭალის, ნორიოს რაიონები). 

აღჩაგილურში, აზერბაიჯანის ბელტის და ართვინ-ბოლნისის აღმოსავლეთ ნაწილის 

დაძირვის შედეგად თბილისის მიდამოების უკიდურეს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში 

შემოაღწიეს აღჩაგილური ზღვის წყლებმა. იმავდროულად კავკასიონის და მცირე კავკასიონის 

მთიანი სისტემებიდან ხდებოდა უხეშნატეხოვანი მასალის ჩამოტანა (აღჩაგილურ-

აფშერონული ალაზნის სერია), რაც აზევების მიმდინარეობაზე მიუთითებს. მალე, 

გაძლიერებული აზევების შედეგად ზღვა საბოლოოდ ტოვებს თბილისის მიდამოებს. 

ტერიტორიის აზევებასთან ერთად ხდება ზეწრული ტიპის სტრუქტურების შემდგომი 

განვითარება და დანაოჭებაში ერთვებიან აღჩაგილური ნალექები. ვ. ალფაიძის აზრით, 

გვიანსარმატულიდან დღემდე მიმდინარე ტექტონიკური მოძრაობების მთელი მსვლელობა 

მიუთითებს  ერთი ოროგენეტული ფაზისის და მასთან დაკავშირებული რეგრესიის 

განვითარებაზე. ბუნებრივია, რომ ასეთი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მოძრაობა არ 

იქნებოდა ერთნაირი, მოხდებოდა შენელებები, რაც გამოიწვევდა კუთხური უთანხმოებების 

წარმოქმნას, როგორც ეს ხდება კონსედიმენტაციური დანაოჭების დროს. ეს უთანხმოებები 
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უნდა შეესაბამებოდეს ცალკეულ ბიძგებს და არა დამოუკიდებელ ოროფაზისებს. აღნიშნული 

რეგრესია დაკავშირებულია ნეოტექტონიკურ მოძრაობებთან, რომლებიც დაწყებული 

გვიანსარმატულიდან  მეოთხეულშიც გრძელდებოდა. 

ამრიგად, ცარცულის შემდგომი დროის ტექტონიკური მოძრაობების შესწავლა მიუთითებს 

ამ მოძრაობების ციკლურობაზე. აღნიშნულ პერიოდში გამოიყოფა სამი ციკლი: პალეოცენ-

გვიანეოცენური, ოლიგოცენურ-ადრემიოცენური, შუამიოცენურ-მეოთხეული, რომელთაგან 

თითოეული ხასიათდება დაძირვის და აზევება-დანაოჭების ფაზისების მორიგეობით. აზევების 

ფაზისები უკავშირდება ოროგენეტურ ფაზისებს. ასეთებია პალეოცენის წინ - ლარამული 

ფაზისი; გვიანეოცენურის მეორე ნახევარში - პირენეული ფაზისი; ადრემიოცენურში - 

შტირიული ფაზისი და ბოლოს, გვიანსარმატულ-მეოთხეული ფაზისი, რომელიც შეიძლება 

განვითარების ნეოტექტონიკურ ეტაპად ჩაითვალოს. 

აღნიშნული ტექტონიკური მოძრაობების შედეგად აჭარა-თრიალეთის აუზის აღმოსავლეთ 

დაბოლოებამ განიცადა თანდათანობითი კონსოლიდაცია და გადაიქცა ნაოჭა ზონის 

დაბოლოებად. განსაკუთრებული განვითარება განიცადეს აჭარა-თრიალეთის ზონის 

მოსაზღვრე უბნებმა, რომლებიც განლაგებულია საქართველოს და ართვინ-ბოლნისის 

ბელტების ფარგლებში. პალეოცენსა და ეოცენში ისინი აზევებული იყვნენ და წარმოადგენდნენ 

გადარეცხვის არეებს. პირენეული ოროფაზისის დროს დაიწყო რელიეფის ინვერსია და 

ბელტების პერიფერიულ ნაწილებში ჩაისახა მთისწინა როფები. შემდგომში, სრული ინვერსიის 

შედეგად აღნიშნული ბელტების აღმოსავლეთ ნაწილებმა განიცადეს დაძირვა და 

წარმოადგენდნენ მძლავრი მოლასური ნალექების დაგროვების არეს. ნეოტექტონიკურმა 

მოძრაობებმა ბელტებზე გამოიწვიეს ზეწრული ტიპის ნაოჭების წარმოქმნა და საკვლევი 

ტერიტორიის ამ ნაწილებმა განიცადეს აზევება, რის შედეგად მთელი ტერიტორია გადაიქცა 

საშუალომთიან მხარედ. 

 

 

4. თბილისის რაიონის  სასარგებლო წიაღისეული 

თბილისის მიდამოებში და მის მიმდებარე რაიონებში გავრცელებულია სასარგებლო 

ნამარხები, როგორიცაა ნავთობი და გაზი, აგურ-საკრამიტე თიხები, მირაბილიტი, გაჟი, 

სამშენებლო ქვები, თერმული წყლები და სხვა. 
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4.1. ნავთობი და გაზი 

ნავთობი დაკავშირებულია შედარებით ახალგაზრდა ასაკის დანალექ ქანებთან, რომლებიც 

ხასიათდებიან მცირე დებიტებით. ამჟამად აღმოჩენილია ნავთობი ეოცენური ასაკის ნალექებში. 

საერთოდ პერსპექტიულია მთლიანად მეზოზოური ასაკის ნალექები კავკასიონის ქედის 

სამხრეთ ფერდზე თბილისიდან მირზაანამდე და შავი ზღვის შელფზე. 

საკვლევი ტერიტორიის ფარგლებში მდებარეობს შემდეგი საბადოები: ნორიოს ნავთობის 

საბადო, სამგორი-პატარძეულის საბადო და სხვადასხვა მცირე გამოვლინებები. 

ნორიოს ნავთობის საბადოს ექსპლუატაცია დაიწყო 1939 წელს, ნავთობ-გაზიანი 

ჰორიზონტების სიმძლავრე შეადგენდა 700მ-ს. არის პროგნოზები იმის შესახებ, რომ შედარებით 

ღრმად მდებარე ჰორიზონტები ნავთობის შემცველობის მხრივ უფრო პერსპექტიულია. 

1967 წელს თელეთის უბანზე 2712 მეტრის სიღრმიდან მიიღეს გაზის შადრევანი 250000 

მ3/დღეღამეში. გაზს მოჰყვა მინერალური წყლის ნაკადი, რომელმაც ჩაანგრია ჭაბურღილის 

კედლები და გაზის შადრევანი შეწყდა. თელეთის ნავთობის საბადოს ფართობი 15 კმ2-ს აღწევს, 

ხოლო პროდუქტიული ქანების სიმძლავრე 64 მეტრს. აღნიშნული საბადო სტრუქტურულად 

დაკავშირებულია თელეთის ანტიკლინთან. 

1974 წელს სამგორი-პატარძეულის საბადოზე სოფ. სართიჭალასთან 2750 მეტრიდან 

მიღებული იქნა ნავთობის შადრევანი. ეს საბადო სტრუქტურულად დაკავშირებულია 

მამადავითის ანტიკლინთან. პროდუქტიულია შუა ეოცენის ვულკანოგენური ქანები. საბადოს 

სიგრძეა 24კმ, სიგანე 2,5კმ, ფართობი შეადგენს 60კმ2, ხოლო პროდუქტიული შრეების 

სიმძლავრე 260-640 მეტრია. ნავთობი მაღალი ხარისხისაა, მისი სიმკვრივე ფენის პირობებში 

უტოლდება 0,7 გრ/სმ3, ხოლო ზედაპირზე- 0,825 გრ/სმ3. გაზი შეიცავს: მეთანს-74,6%, პროპანს-

6,8%, ბუტანს-4,42%, ჰექსანს-2,5% და სხვა. 

 

 

4.2. აგურ-საკრამიტე თიხები 

თბილისის მიდამოებში, მეოთხეულის ალუვიურ-დელუვიალური ნალექების გავრცელების 

ფარგლებში, ხშირად მოიპოვება აგურ-საკრამიტე თიხების საწარმოო მნიშვნელობის 

დაგროვებები (ბუდობები),რომლებიც გენეტურად დაკავშირებულია პლიოცენისა და უფრო 

ძველი ასაკის თიხა- ქვიშაქვიან და მერგელოვან-ტუფოგენურ ქანებთან. 

თბილისის მიდამოებში ცნობილია აგურ-საკრამიტე თიხების შემდეგი უბნები: ღრმაღელის, 

საბურთალოს, დიღმის, ბაგების, ავჭალის, მცხეთის და ალოტხევის. 

ღრმაღელის ბუდობები განლაგებულია მდ. მტკვრის მარცხენა მხარეს, მახათას მთის 

დასავლეთ კალთაში. აქ წარმოდგენილი თიხები ძირითადად წარმოშობილია ზედა ეოცენის 

ქანებისაგან. საბადო ძირითადად ორ უბანზეა განთავსებული.  
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საბურთალოს ბუდობები, იგივე დელისის საბადო, მდებარეობს დელისის მიდამოებში, 

ოლიგოცენური ასაკის შავი თიხების გავრცელების ზოლში, აქ წარმოდგენილი თიხები 

წარმოშობილია ძირითადი ქანების გადალექვის შედეგად. 

დიღმის ბუდობები მდებარეობს დიღმის ველზე, მდ. მტკვრის ერთ-ერთ ტერასაზე. 

შესწავლილია თიხების გავრცელების უბანი, სადაც თიხის ფენის სიმძლავრე საშუალოდ 7 

მეტრია, გადაფარულია 2 მ-მდე სისქის ქვიშიანი ნიადაგით. აღნიშნული ბუდობის 

ჩრდილოეთით, 3 კმ მანძილზე მდებარეობს ქვიშიანი და ლიოსისებური თიხების გავრცელების 

უბანი, რომელიც მუხათგვერდის ტბის საბადოს სახელითაა ცნობილი. 

ბაგების ბუდობი მდებარეობს ვაკის ბოლოს, ბაგების მიდამოებში. თიხების გამოვლინება 

აღინიშნება ორ უბანზე. 

ალოტხევის ბუდობი განლაგებულია თბილისის ჩრდილოეთით, 7 კმ მანძილზე, მდ.მტკვრის 

მარჯვენა ნაპირზე, ზედა ეოცენის თიხიან-მერგელოვანი წყების გავრცელების ზოლში. 

ავჭალის ბუდობი თბილისიდან ჩრდილოეთით, სამიოდე კილომეტრი მანძილითაა 

დაშორებული და წარმოდგენილია თაბაშირით მდიდარი თიხებით. 

მცხეთის ბუდობი მდებარეობს მცხეთის ჩრდილოეთით, ოთხიოდე კილომეტრის მანძილზე 

საქართველოს სამხედრო გზის ორივე მხარეს მდ. არაგვის ერთ-ერთ ძველ ტერასაზე. აგურ-

საკრამიტე ნედლეულის საერთო მასა წარმოდგენილია თიხიანი ქვიშაქვებითა და ფიქლებით, 

კირქვიანი ქვიშაქვებით, კონგლომერატებით და ლიოსისებური თიხებით. 

 

4.3. მირაბილიტი (გლაუბერის მარილი) 

მირაბილიტი, ანუ გლაუბერის მარილი თეთრი ფერის, ჩვეულებრივ წვრილკრისტალური 

ნივთიერებაა. იგი არის ნატრიუმის სულფიტი, რომელიც გამოიყენება შუშისა და სოდის 

წარმოებაში, მედიცინაში და სხვა. 

თბილისის მიდამოებში საკმაოდ ფართოდაა გავრცელებული მირაბილიტის საბადოები, 

რომლებიც ხშირად ბუდობებადაა დაგროვებული. გლაუბერის მარილის საბადოები 

დაკავშირებულია საკვლევი ტერიტორიაზე გავრცელებულ მწარე ტბებთან. გლაუბერის 

მარილის საბადოები გავრცელებულია გლდანისა და კუმისის ტბების,  თბილისის ზღვის და 

მუხროვანის მიდამოებში. 

მუხროვანის საბადო ამავე სახელწოდების სოფლის სამხრეთით, 2 კმ დაშორებით მდ. იორის 

მარჯვენა მხარეს მდებარეობს. ტბა მდებარეობს მიოცენური ნალექების გავრცელების ზოლში, 

ხოლო მასში ჩამდინარე წყლები ინტენსიურად რეცხავენ, აგრეთვე ოლიგოცენურ თიხიან-

ქვიშიან ნალექებს, რომლებშიც ხშირია თაბაშირის თხელი ფირფიტები. 
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გლდანის საბადო ამავე სახელწოდების ტბასთანაა დაკავშირებული და სოფ. გლდანის 

სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდებარეობს. ტბა მდებარეობს ოლიგოცენური ასაკის მაიკოპის 

სერიის თიხიან-ქვიშაქვიანი ნალექების გავრცელების ზოლში. 

კუმისის ტბის მწარემარილიანი წყალი, გარკვეული რაოდენობით შეიცავს მირაბილიტს. 

წყლის მასაში გახსნილ ნატრიუმის სულფატის  საერთო მარაგს 100 000 ტონამდე ვარაუდობენ, 

მაგრამ ტბაში მირაბილიტის დაგროვება ისეთი რაოდენობით რომ მისის ექსპლოატაცია იყოს 

შესაძლებელი , არ ხდება. 

თბილისის ზღვის ქვეშ მოქცეული სამი ტბა-  კუკიის, ინგულიანის და ავლაბრის 

მდებარეობდა მდ. მტკვრის მეორე ტერასაზე განლაგებულ ჩრდილო-დასავლეთიდან სამხრეთ-

აღმოსავლეთისაკენ მიმართულ ჩადაბლებაში. სამივე ტბა 1933წ. დაფარული იყო გლაუბერის 

მარილის ქერქით, რომლის ქვეშ ნახევრად თხევადი მასა იყო განლაგებული. 

 

 

4.4. გაჯი 

გაჯი ანუ „თეთრი თიხა’’, როგორც ზოგჯერ ეძახიან, სხვადასხვა ფერის თაბაშირიანი მასაა, 

რომელსაც ფართო გამოყენება აქვს სამშენებლო საქმეში. გაჯის საბადოები ალუვიურ-

დელუვიურ ნალექებთან ერთად საკმაოდ ფართოდაა გავრცელებული თბილისის მიდამოებსა 

და მის მიმდებარე რაიონებში. გაჯის გამოვლინებები გვაქვს დამპალოში, ორხევში, დაბანში, 

ღრმაღელეში, კუმისში, სოღანლუღში. მათ შორის შედარებით უფრო დიდი ბუდობებია: 

დამპალოს, ორხევის და გარდაბნის. 

დამპალოს ბუდობი თბილისის ცენტრიდან ათიოდე კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს 

დამპალოს ხევსა და პორაკაანთ ხევს შორის, ერთ-ერთ ძველ ტერასაზე, თაბაშირიანი ნალექების 

(მაიკოპი-მიოცენი) გავრცელების უბანზე.  

ორხევის ბუდობი ნავთლუღიდან ექვსი კილომეტრის მანძილზე მდებარეობს. იგი 

თათრისხევსა და პირაკაანთ ხევს შორის, ერთ-ერთ ძველ ტერასაზე მდებარეობს. გაჯის ფენები 

ძველ ალუვიალურ დანაგროვებში გვხვდება. 

გარდაბნის ბუდობი გარდაბნიდან ორ კილომეტრამდე მანძილითაა დაშორებული. გაჯის 

ბუდობი მდებარეობს ალუვიალურ-დელუვიალურ დანაგროვებში, სადაც პროდუქტიული 

ფენის საშუალო სიმძლავრე 0,6 მეტრია. 
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4.5. სამშენებლო ქვები 

სამშენებლო ქვებს მიეკუთვნება ყველა ის ქანი, რომელთა გამოყენება შეიძლება მშენებლობის 

ამა თუ იმ დარგში ბუნებრივი სახით ან მცირეოდენი გადამუშავების შედეგად. ასეთია 

სხვადასხვა სახის ვულკანური ქანები, ტუფები და დანალექი ქანები- ქვიშაქვები, 

ლითოგრაფიული ქვები, კირქვები და სხვა. 

თბილისის მიდამოებში ვულკანური ქანები გავრცელებულია თელეთის ქედზე, 

სოღანლუღში და შავნაბადაზე, რომელთა გამოყენება შეიძლება სამშენებლო ქვებად. 

ტუფოგენურ ქვიშაქვებს, რომლებიც გავრცელებულია თბილისის მიდამოების ეოცენურ 

წყებაში, იყენებენ როგორხ სამშენებლო ქვებს. მათი უფრო ცნობილი საბადოები არის ვაკეში, 

საბურთალოზე, სოლოლაკ-კოჯრის ზოლში და სხვა. 

ვაკეში, ბაგების მიდამოებში კარგი ხარისხის სამშენებელო ქვიშაქვები, მკვრივი, 

წვრილმარცვლოვანი სახესხვაობებითაა წარმოდგენილი, რომელტა ცალკეული შრეების სისქე 

0,8 მ, ხოლო საერთო სიმძლავრე 10 მეტრს აღწევს. 

მდ. ვერეს მარჯვენა მხარეს, მეტწილად, და საბურთალოს მიდამოებში სამშენებლო 

ტუფოგენური ქვიშაქვების წყების საერტო სიმძლავრე 40 მეტრამდეა და გავრცელებულია 

ანტიკლინური გადაღუნვის ადგილში. 

სოლოლაკი-კოჯრის საბადო ძირითადად დაკავშირებულია თელეთის ანტიკლინის თაღურ 

ზოლთან,  მეტწილად მდ. ლეღვთახევის მარცხენა მხარეს. აქ წარმოდგენილია მკვრივი 

ქვიშაქვები, რომელთა სიმძლავრე 8 მეტრამდეა. 

კირქვის საბადო თბილისის მიდამოებსა და მის მიმდებარედ საკმაოდ მავრცელებულია. მისი 

მძლავრი წყებებია იყრულ-ცარცული პერიოდის ნალექებსა და ადრეულ პალეოგენურ 

წარმონაქმნებში. მისი საინტერესო საბადოებია სად. იორის მახლობლად, სოფ. ძეგვთან და სოფ. 

სადახლოში. 

იორის საკირე კირქვების საბადო მდებარეობს, თბილისიდან აღმოსავლეთით ორმოციოდე 

კილომეტრში, სად. იორის მახლობლად. აქ გავრცელებულია სარმატული ასაკის ღია-

მოვარდისფრო ოოლითური კირქვები. 

ძეგვის კირქვების საბადო მდებარეობს სად. ძეგვიდან სამიოდე კილომეტრში, მდ. 

ძეგვისწყლის მარცხენა სანაპიროზე, თრიალეთის ქედის ჩრდილო კალთაზე. აქ 

გავრცელებულია ზედა ცარცული, პალეოგენური და მიოცენური ნალექები. 

სადახლოს კირქვების საბადო, რომელიც მეტალურგიაში გამოიყენება, მდებარეობს სად. 

სადახლოდან 7 კილომეტრის მოშორებით, იგი აგებულია ზედა ცარცული ვულკანოგენური 

ფაციესით. 



 
 

39 

 

4.6. თერმული წყლები 

თბილისის მიდამოები  და მისი მიმდებარე ადგილები ხასიათდება მრავალრიცხოვანი და 

ქიმიური შედგენილობით მრავალგვარი წყლების ბუნებრივი გამოსავლებით. თბილისის 

მიდამოებში თერმული წყლების ბუნებრივი გამოვლინებები ძირითადად გავრცელებულია 

ქალაქის ძველ უბანში, მეტეხის ხიდთან, მდინარის მარჯვენა მხარეზე, წავკისისწყლის ხეობაში. 

ეს წყლები შეიძლება გაერთიანდეს სამ ჯგუფში: პირველი იქნება-ძველი თერმები ანუ 

რომლების ძველთაგანვე იყო ცნობილი, მეორე-პატარა სიღრმის თერმები საშუალოდ 200მ 

ჭაბურღილებიდან და მესამე დიდი სიღრმის თერმები- საშუალოდ 2000მ ჭაბურღილებიდან. 

1952-1955 და 1950-1972 წლებში თბილისის მიდამოებში გაიყვანეს რამდენიმე ღრმა 

ჭაბურღილი, რომლებმაც მოგვცეს თერმული წყლების დიდი დებეტები. 

ჭაბურღილი №1 გაყვანილი იყო ბოტანიკური ბაღის მიდამოებში, 1245მ სიღრმემდე. 

მიღებული იქნა თერმული წყალი 860000 ლიტრამდე დღე-ღამეში, 480 ტემპერატურით. 

ჭაბურღილი№3 გაყვანილია ბარათაშვილის ხიდის დასავლეთით, მამადავითის ანტიკლინის 

ჩრდილო ფრთაზე, გაიბურღა 1952-55 წლებში. ჭაბურღილმა გაიარა შუა ეოცენის ტუფოგენური 

წყება და ქვედა ეოცენის ფლიშურ წყებაში გაჩერდა 1407მ-ზე. 

ჭაბურღილი№5 გაიბურღა მტკვრის მარცხენა ნაპირზე, თელეთის ანტიკლინის ჩრდილო 

ფრთაზე 1952-55 წლებში. 

ჭაბურღილი№7 გაყვანილია კრწანისის სინკლინის ცენტრალურ ნაწილში, მტკვრის მარცხენა 

ნაპირზე. ჭაბურღილმა ჯერ გაიარა შუა ეოცენის ტუფოგენური ქანები, ხოლო შემდგომ ქვედა 

ეოცენის ფლიშური წყება. 

ჭაბურღილი№8 გაყვანილია მტკვრის მარცხენა ნაპირზე, 1360მ-ზე. ჭაბურღილმა ჯერ გაიარა 

ზედა ეოცენი, ხოლო შემდგომ გახსნა შუა ეოცენის ტუფოგენური წყება.  

ჭაბურღილი№10 გაყვანილია ლისის ანტიკლინის თაღურ ნაწილში, ლისის ტბის 

მახლობლად. ბურღვისას ჯერ გაიხსნა ზედა ეოცენის ფლიშური წყება, შემდეგ  შუა ეოცენის 

ტუფოგენური ქვიშაქვები და კონგლომერატები, შემდეგ ქვ. ეოცენის-პალეოცენის თიხები, 

მერგელები, ქვიშაქვები.  

ამრიგად, თბილისის მიდამოებში თერმული გოგირდიანი სამკურნალო წყლები 

მოედინებიან ეოცენ-პალეოცენის ტუფოგენური და ფლიშური წყებებიდან. 
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5. ძირითადი დასკვნები 

1. აჭარა–თრიალეთის ნაოჭა ზონის აღმოსავლეთ დაბოლოების ფარგლებში 

გაშიშვლებულია: პალეოცენ–ქვედაეოცენური ფლიში, შუაეოცენური ვულკანოგენურ–

დანალექი კომპლექსი, ზედაეოცენური ქვიშიან–თიხიანი წარმონაქმნები და 

ოლიგოცენურ–ქვედამიოცენური მაიკოპის სერია, რომელთა სიმძლავრე აღმოსავლეთ 

მიმართულებით იზრდება და აღწევს 5–6 კმ–ს. აგრეთვე დაიკვირვება, რომ აღმოსავლეთ 

მიმართულებით სტრუქტურების შარნირების დაძირვის გამო, დასავლეთით 

გაშიშვლებულია პალეოცენის ქვედა ჰორიზონტები, აღმოსავლეთით კი – 

ზედა.პალეოგენური ნალექები (მაიკოპის სერიის გარდა) დახასიათებულია 

ნუმულიტებისა და მიკროფორამინიფერების ფაუნით. 

2. აჭარა–თრიალეთის ზონის აღმოსავლეთ დაბოლოების ძირითადი სტრუქტურული 

ელემენტები, რომლებიც ხაზობრივი ნაოჭებით არიან წარმოდგენილი, აღმოსავლეთ 

მიმართულებით ავლენენ დაძირვის, გაშლის და ვირგაციის ტენდენციას, რაც მიუთითებს 

ამ მიმართულებით ნაოჭწარმომქმნელი დაძაბულობის შესუსტებასა და ზონის 

დახურვაზე. ზოგიერთი სტრუქტურის ღერძული ხაზები აღმოსავლეთ ნაწილში იცვლიან 

მიმართულებას განედურიდან სამხრეთ–აღმოსავლურზე, რაც კავკასიური და 

ანტიკავკასიური მიმართულების შემხვედრი ნაოჭწარმომქმნელი მოძრაობების შედეგია.  

ასევე აღინიშნება აჭარა–თრიალეთის აღმოსავლეთ დაბოლოების ნაოჭების ორმხრივი 

გადაბრუნება: ჩრდილოეთით, საქართველოს ბელტის მხარეს და სამხრეთით, ართვინ–

ბოლნისის ბელტის მხარეს. 

3. საკვლევი ტერიტორიის პალეოგენური და ნეოგენური ნალექების ფაციესური ანალიზი 

ტექტონიკური მოძრაობების ციკლურობაზე მიუთითებს. ცარცულისშემდგომ დროში 

დგინდება დანაოჭების სამი ციკლი (პალეოცენ–გვიანეოცენური, ოლიგოცენ–

ადრემიოცენური და შუამიოცენურ–მეოთხეული), რომელთაგან თითოეული ხასიათდება 

დაძირვის (ნალექდაგროვების) და დანაოჭების (ნალექდაგროვების და აზევების) 

ფაზისების მორიგეობით. პირველი ორი ციკლის ბოლოს აზევება და რეგრესია 

უკავშირდება პირენეული და შტირიული ოროგენეტული ფაზისების გამოვლინებას. 

შუასარმატულის ბოლოდან დაწყებული, საქმე გვაქვს ერთ ოროგენეტულ ფაზისთან 

დაკავშირებული რეგრესიის განვითარებასთან, რომელიც გრძელდებოდა 

გვიანმიოცენურ–მეოთხეული პერიოდის განმავლობაში. ეს პერიოდი შეიძლება 

ჩაითვალოს ნეოტექტონიკურ ეტაპად. 

4. აჭარა–თრიალეთის ზონის აღმოსავლეთ დაბოლოების სტრუქტურებთან 

დაკავშირებულია ნავთობის და გაზის (ნორიოს, თელეთის, სამგორი–პატარძეულის) და 

თერმული წყლების (აბანოთუბნის და ლისის) საბადოები. 
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