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                                                                             ანოტაცია 

საქართველოში ისტორიული დროიდან გამოიყენებოდა სანახელავო ქვები მაგ: 

ოპალი,ქალცედონი, იასპისი, ამეთვისტო და სხვა.  მათგან დამზადებული სამკაულები 

არქეოლოგების მიერ ნაპოვნია ძველ სამარხებში.  

დღევანდელი მონაცემებით, საქართველოში ცნობილია სანახელავო ქვის ორმოცამდე სახეობა, 

ბევრი მათგანი წლების განმავლობაში იყო ჩართული წარმოებაში, როგორც საიუველირო-

სანახელავო, ასევე ტექნიკური დანიშნულებით. მათ შორის განსაკუთრებით გამოირჩევა: აქატი, 

იასპი, ქალცედონი და სხვა. 

დღეს ქვეყნის საბაზრო ეკონომიკურ პოლიტიკაზე გადასვლის პირობებში განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა ენიჭება ქვეყნის სანედლეულო ბაზის არსებობას და განვითარებას. მათ შორის 

აღსანიშნავია სანახელავო ქვების ბაზა, რადგანაც ბაზრის მოთხოვნის შემთხვევაში ასეთი ბაზა 

უმოკლეს დროში უზრუნველყოფს მცირე და საშუალო ბიზნესის ორგანიზებას, ადგილობრივი 

მოსახლეობის დასაქმებას, რეგიონების (განსაკუთრებით მთიანი რეგიონების) სოციალურ-

ეკონომიკური განვითარების დაჩქარებას. 

 

                                            Abstract 

Precious stones are used from the ancient times in Georgia.  They were found in the burial 

grounds  in the form of jewelry. For example:  Opal, Chalcedon, quartz, amethyst and so on.   

Nowadays, forty different kinds of precious stones are found  in Georgian territories.  Many of them 

have been involved in the production of the jewelery as well as in technical industry, particularly 

stands out: agate, quartz, Chalcedon and so on. 

Today, the country's transition to a market economic  system, the existence and development of 

the country's raw material base is  especially important. Among them are precious stones, In the 

case of market demand it can  provide a base  for small and medium businesses in the shortest time,  

employing local people, and accelerating the socio-economic development of  regions (especially in 

mountainous regions).  
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                                                                            შინაარსი 

                      ბუნებაში არსებული ქვები ოდითგანვე იზიდავდა ადამიანს. მათგან პირველად ამზადებდნენ      
                       მარტივ სამკაულებს: მძივებს, სამაჯურებს, საყურეებს,  შემდეგ კი ლარნაკებს და სხვა. 

 პირველყოფილ ადამიანს სჯეროდა ასეთი ქვების ჯადოსნური ძალისა და ამზადებდა 

თილისმებს, რისთვისაც გამოიყენებოდა აქატი, მთის ბროლი, ლაზურიტი, მალაქიტი, გიშერი, 

ობსიდიანი, სარდიონი, ამეთვისტო და სხვა. 

 ბუნებაში ცნობილია სამასამდე სპეკალისა და ფერადი სანაკეთო ანუ სანახელავო ქვების 

სახეობა, მათგან ორმოცამდე დაფიქსირებულია საქართველოში. თბილისის და სხვა ქალაქების 

მუზეუმებში დაცული ექსპონატებიდან, ეკლესიების საგანძურიდან, კერძო პირების 

კოლექციებიდან ჩანს, რომ  მათი უმრავლესობა დამზადებულია ადგილობრივი წიაღისეული 

ნედლეულის გამოყენებით. ასეთია აქატის, სარდიონის, იასპის, აზურიტის, დიაბაზის,  მთის 

ბროლის სამკაულები (საყურეები, სამაჯურები და სხვა). 

ზოგი მინერალიდან -  მალაქიტიდან, სინგურიდან, ლაზურიტიდან (ლაჟვარდი) ამზადებენ 

ხატებისა და  ფრესკებისათვის საღებავებს, რომლებიც  არაჩვეულებრივი გამძლეობით 

გამოირჩევიან. 

საქართველოში სანაკეთო ქვების საბადოები და გამოვლინებები უკავშირდება გარკვეულ 

სტრუქტურულ ფორმაციულ ზონებსა და  სტრატიგრაფიულ ჰორიზონტებს. მაგალითად აქატის, 

ქალცედონის, იასპისის, ოპალიზებული ხის საბადოები და გამოვლინებები უკავშირდება აჭარა-

თრიალეთის ნაოჭა ზონის პალეოგენური ასაკის ვულკანოგენურ და ვულკანოგენურ-დანალექ 

ფორმაციებს. 

ზოგი სანაკეთო ქვა წარმოადგენს მრეწველობის სხვადასხვა დარგის ნედლეულს, ასეთია 

უწერის, შოდას მთის ბროლი, ხუდონის, მუხლი-წესის, ბაჯიხევის ალებასტრი, აჯამეთის 

ქალცედონი, შროშის პეგმატიტი და სხვა.  ზოგჯერ სანაკეთო დანიშნულობით გამოიყენება 

დეკორატიული მოსაპირკეთებელი ქვებიც: მარმარილო და მარმარილოსებრი კირქვა, თაბაშირი, 

კირქვა, ტუფი და სხვა. 

საქართველოში სანაკეთო ქვების შესწავლაში დიდი ღვაწლი მიუძღვის ისეთ მეცნიერ 

მკვლევარებს როგორებიც არიან გ.გვახარია, ნ.სხირტლაძე, ფ.ჭიპაშვილი, ვ.ზუხბაია, ნ.ფოფორაძე, 

ვ.გელეიშვილი, ო.მაჭავარიანი, ა. ქავთარაძე, გ. მაღალაშვილი, ზ. ქოქრაშვილი და სხვა. 

საქართველოში  ნახული სანახელავო ქვების საბადო-გამოვლინებებიდან ჩვენ შევძელით 

გამოგვეყო მეტ-ნაკლებად მნიშვნელოვანი ჯგუფები: კვარცის სახესხვაობები, გიშერი, გრანატები, 

მაგნეტიტი, თაბაშირი, ტალკი, ფირუზი. ქვემოთ გადმოცემულია მათი  მოკლე დახასიათება. 
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                              1.  კვარცის სახესხვაობები 

                                       1.1.  მთის ბროლი 

მთის ბროლი კვარცის SiO2 - ის უფერული, წყლისებრ გამჭვირვალე, ქიმიურად სუფთა, 

მინერავებს მოკლებული სახესხვაობაა.  

სახელწოდება „ბროლი“ არაბული „ბაღლავარიდან“ მომდინარეობს. ქართული „ბროლი“ 

ნასესხები სიტყვაა, მაგრამ იგი იმდენად შეესისხლხორცა ჩვენს ენას, რომ მისი არაქართული 

წარმოშობა დაუჯერებლად გვეჩვენება. საინტერესოა ბროლის ადგილობრივი სახელწოდებებიც: 

ფშავში მას „გველის ნალოკი ქვა“ ეწოდება, ხევსურეთში „გველსალოკა“. სიმაგრით, წახნაგების 

სილამაზით ბროლი მუდამ იპყრობდა ადამიანის ყურადღებას. 

მთის ბროლი კრისტალდება ტრიგონალურ სინგონიაში. კრისტალები უფრო მეტად 

ექვსწახნაგოვანი პრიზმებია წაწვეტებული პირამიდული ბოლოთი. კრისტალები შეიძლება იყოს 

თვალით უხილავი, მხოლოდ მიკროსკოპში შესამჩნევი და გიგანტებიც. მთის ბროლის კრისტალები 

ცალკე ინდივიდების გარდა გვხვდება დრუზების სახით. 

მთის ბროლის სიმაგრეა 7, სიმკვრივე 2.650, მონატეხი - ნიჟარისებრია, სინათლის გარდატეხა 

1.544-1.553. მთის ბროლი კვარცის დაბალტემპერატურულ (350-1500) მოდიფიკაციას მიეკუთვნება; 

ფერების მიხედვით გამოყოფენ სახესხვაობებს:   ბოლისფერი - რაუხტოპაზი, შავი - მორიონი, 

მოყვითალო - თაფლისფერი  - ციტრინი, იასამნისფერი - ამეთვისტო და სხვა.  

უმეტესად მთის ბროლის წარმოშობა  დაკავშირებულია ალპური ტიპის ძარღვებთან და 

გრანიტულ პეგმატიტებთან.  ალპური ტიპის ძარღვებისათვის დამახასიათებელია დიდი ზომის 

სიცარიელები ე.წ „ბროლის სარდაფები“, საიდანაც იღებენ ასეულობით კილოგრამ  სამრეწველო 

ბროლის დიდი კრისტალებს.  „ალპური ძარღვები“ ავსებს გრანიტების, გნეისების, კრისტალური 

ფიქლების ნაპრალებს. 
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საქართველოში ბროლი უძველესი დროიდან რომ არის ცნობილი, ამაზე მიუთითებს ბროლთან 

დაკავშირებული გეოგრაფიული სახელწოდებანი: ბროლი- ქედი, ბროლის მთა, ბროლოსანი 

(ქართლში). 

ბროლის გამოყენება ქვის ხანიდან იწყება. პალეოლითელ ადამიანს ბროლის საბრძოლო 

ისრისთავებად გამოუყენებია. საქართველოში ბროლის გამოყენება ჯერ კიდევ ბრინჯაოს ხანიდან 

დასტურდება. საქართველოში ცნობილია მთის ბროლის  მინასავით გამჭვირვალე(საკუთრივ მთის 

ბროლი), როგორც ცალკეული,  ლამაზი საკმაოდ დიდი ზომის კრისტალები, ასევე დრუზები. 

ნაკლებად მოიპოვება ამეთვისტოს და ამეთვისტოსებრი მთის ბროლი (უმთავრესად აქატის 

ჟეოდების ცენტრალურ ცარიელ სივრცეებში მცირე ზომის დრუზების სახით). ეს კრისტალები 

შეიძლება გამოყენებულ იქნას საიუველირო საქმეში. 

საქართველოში მთის ბროლის ბუდობები კავკასიონის ცენტრალურ ნაწილში ლიასურ 

ფიქლებში მოქცეულ კვარცის ძარღვებს უკავშირდება.მთის ბროლის კრისტალები (მათ შორის 

პიეზოოპტიკური) გვხვდება მრავალ ადგილას. 

ზემო სვანეთში - სახნარი (მესტია), მთა დადიანი (ლაშხეთი), მთა ღვადარაში და ლაჰილი 

(ლატალი), წერა (იფარი), ლანკორზე (უშგული), არშირა, გული, მენკაჟი, - დიზის მეტამორფულ 

წყებაში. 

ზემო რაჭაში - მთა შოდა,  საკაო, გესკე, საბროლე, ციხეა, მდინარე ლუხუნის მარჯვენა შენაკადი, 

მდინარე საკაურა -  ლიასის თიხაფიქლებში არსებულ  კვარცის ძარღვებთან ბუდობების სახით. 

ყაზბეგის რაიონში - მთა ყურო, ხდესწყლის სათავეები, მთები: შინო, რუსთაველი და სხვა 

მწვერვალები. ეს საბადოები გენეტურად დაკავშირებულია ლიასურ ფიქლებში მოქცეულ კვარცის 

ძარღვებთან, უახლოვდება „ალპური ძარღვების“ ტიპს . ასეთი ძარღვებისათვის ნაპრალები 

წარმოიშობა ქანების მეტამორფიზმისა და დაფიქლების შედეგად.  

1919 წელს ყუროს მთაში ნაპოვნი მთის ბროლის დრუზის სიგრძე 94 სმ-ია, სიგანე 72 სმ, 

ცალკეული კრისტალების სიმაღლე 75 სმ.  
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არაჩვეულებრივი სილამაზის მთის ბროლის დიდი კრისტალები და დრუზები ინახება  ივ. 

ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო და ტექნიკური  უნივერსიტეტის მინერალოგიურ 

მუზეუმებში. 

მთის ბროლისგან ამზადებენ : თასებს, ფიალებს, ლარნაკებს, სამკაულებს. როგორც ძვირფას ქვას 

ხმარობენ მძივებად, ბეჭდებში, სამაჯურებსა და მედალიონებში  ჩასასმელად. გაკრიალებისას ის 

იძენს კარგ ელვარებას, ამიტომ სამკაულებში  ეფექტურია. ამის გარდა ბროლს დიდი გამოყენება აქვს 

ზუსტ ტექნიკაში, ოპტიკაში, რადიოტექნიკურ მრეწველობასა და ტექნიკის სხვა დარგებში. ის 

სითბოს კარგი გამტარია : აქვს პიეზოელექტრული თვისებები, რის გამოც რადიოტექნიკაში 

გამოიყენება. უჩვეულოდ გამჭვირვალეა, ამ თვისებას კარგად იყენებენ ულტრაიისფერი სხივების 

ოპტიკაში. კვარცის ქვიშა ძირითადი ნედლეულია კერამიკასა და მინის წარმოებაში.  

 

                             1.2.  ქალცედონი და სარდიონი    

ქალცედონი ნახევრად ძვირფასი ქვაა. ვარაუდობენ, რომ სახელწოდება ანტიკურ ეპოქაში 

მარმარილოს ზღვის სანაპირო ქალაქ ქალკედონიდან მოდის. ქალცედონის ქვეშ იგულისხმება, 

როგორც  SiO2 –ის ფარულკრისტალური სახესხვაობათა ჯგუფი (აქატი, ონიქსი, სარდიონი, 

ქრიზოპრაზი და სხვა), ასევე საკუთრივ მინერალი ქალცედონი. იგი კვარცის ფარულკრისტალური 

ბოჭკოვანი სახესხვაობაა. მიკროსკოპის ქვეშ ჩანს რომ ქალცედონი შედგება კვარცის რადიალურ-

სხივოსნური წვრილი ბოჭკოებისაგან, დიდი გადიდებისას ქალცედონში ჩანს ფენებრიობა, 

მრავალრიცხოვანი ფორები და მილისებრი არხები გაჭიმული ბოჭკოების გასწვრივ. მისი  

ფორიანობა განაპირობებს კვარცთან შედარებით უფრო დაბალ სიმაგრეს, სიმკვრივეს და 

გარდატეხის მაჩვენებელს. სიმაგრე 6.5-7. კვარცის გამჭვირვალე მინერალებისგან განსხვავებით 

ქალცედონისათვის დამახასიათებელია ცვილისებრი, ხოლო ჩამონატეხებისათვის მკრთალი 

ელვარება. ის ნახევრად გამჭვირვალე, შუქგამტარია. ფერი: თეთრი, ნაცრისფერი, მოყვითალო, 

მწვანე, წითელი, მურა და სხვა. მას არ აქვს მთის ბროლის არც სიმაგრე, არც ელვარება და 

გამჭვირვალობა, მაგრამ ფერებითაა მდიდარი. ფერის მიხედვით გამოყოფენ ქალცედონის 

სახესხვაობებს: ჩვეულებრივი ქალცედონი - ნაცრისფერი, მოყვითალო, მომტრედისფრო, 
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ქრიზოპრაზი - ზურმუხტისებრი ან ვაშლისებრ-მწვანე, სარდიონი - წითელ-ნარინჯოვანი, 

კარნეოლი - წითელი, სარდერი -  ყავისფერი, პლაზმა - ხახვისებრი - მწვანე, ჰელიოტროპი - 

ბუნდოვანი  მწვანე წითელი წინწკლებით, კაჟი - ყვითელი, წითელი.განარჩევენ ქალცედონის 

ზოლიან და უზოლო სახესხვაობებს. ზოლების გარეშეა:  ჩვეულებრივი ქალცედონი, პლაზმა, 

ჰელიოტროპი, სარდიონი, სარდერი. ზოლიანი ქალცედონი გამოირჩევა ფერების მორიგეობით: 

ონიქსი, აქატი, ეშმა და სხვა. 

ქალცედონი წარმოიქმნება SiO2 –ის კოლოიდური ხსნარებიდან და გელებიდან არასრული 

კრისტალიზაციით. ამით აიხსნება ქალცედონში წყლის ნაშთის არსებობა. ასევე  ქალცედონი 

გამოიყოფა დედამიწის ზედაპირთან ახლოს დაბალტემპერატურული ჰიდროთერმული 

ხსნარებიდან. მინერავები: ქალცედონში ხშირად  მონაწილეობს მანგანუმის, ქრომის, ტიტანის, 

ნიკელის და სხვა ელემენტთა ჟანგეულები. 

ქალცედონს კაცობრიობა უძველესი დროიდან იყენებდა. იგი ყველა ეპოქის კულტურის 

ძეგლებში გვხვდება. ანტიკურ ეპოქაში ქალცედონის გემა - კამეებს  იყენებდნენ როგორც თილისმას. 

ლამაზი ფერის სახესხვაობებს ამჟამად იყენებენ სამკაულებად. 

საქართველოში ქალცედონი გვხვდება საბადოებისა და ცალკეული ბუდობების სახით ცნობილ 

აჯამეთის, ახალციხის საბადოებზე. აჯამეთის საბადოზე ის საკმაოდ დიდი რაოდენობითაა შემდეგ 

უბნებზე ფარნალი, ბროლის ქედი, ნავენახევი, ზედა სიმონეთი, ნახშირღელე, აბანოსღელე, 

ნაკატახების ღელე. ეს საბადო ზესტაფონი ფერომანგანუმის სანედლეულო ბაზას წარმოადგენს, 

სანაკეთო მიზნებისთვის კი ნაკლებად გამოიყენება.  

სარდიონი წითელ-ნარინჯოვანი ქალცედონია, ის ნახევრად ძვირფასი ქვაა. ქიმიური 

შედგენილობა SiO2 , სიმაგრე 6.5-7, სიმკვრივე 2.6-2.7, მონატეხი უთანაბრო. სარდიონი სხვადასხვა 

ელფერის (წითელი, წითელ-ყვითელი) მკვრივი ნახევრად გამჭვირვალე ან შუქგამტარი ქვაა. 

წითელი ფერი გამოწვეულია რკინის ჟანგის წვრილი მინარევებით, ხოლო მოყვითალო-წითელი 

ფერი რკინის ჰიდროჟანგით. 

ამჟამად სარდიონისგან მზადდება კაბაშონები და სხვადასხვა  სამკაულები. კაცობრიობის 

ისტორიაში სარდიონი ადამიანის მიერ ესთეტიკური თვალსაზრისით გამოყენებული ერთ-ერთი 
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პირველი ქვაა. საქართველოში მას  განსაკუთრებით მძივებისათვის დიდი გამოყენება ჰქონდა, 

როგორც ბრინჯაოს, ისე ადრეული რკინის ხანაში. 

სხვადასხვა სახეობის და ფერის სარდიონი (სერდოლიკი, კარნეოლი, პლაზმა, ქრიზოპრაზი) 

გვხვდება სოფელ გრაკალთან, სადაც ხვინჭკის და ცალკეული სხვადასხვა ფორმისა და ზომის 

კენჭების სახით ისინი ხშირია ჩოკრაკის  ასაკის ტრანსგრესიულ ყავისფერ კონგლომერატებში და 

გრაველიტებში. ვარაუდობენ, რომ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქების მუზეუმებში და 

ეკლესიებში დაცულ ექსპონატებში, ჯვრებში, ხატების ჩარჩოებში გამოყენებულია ადგილობრივი 

სარდიონის სახეობები. 

 

                                                                                                   1.3  აქატი 

აქატი არის ქალცედონის ზოლებრივი სახესხვაობა. აქატს აქვს ბოჭკოვანი, რადიალურ-

სხივოსნური აგებულება. ქალცედონისგან განსხვავებით მას კონცენტრულად განლაგებული 

სხვადასხვა ფერისა და გამჭირვალობის თხელი ფენები აქვს. ფერთა მონაცვლეობით აქატი 

რამდენიმე სახეობისაა. თეთრისა და შავის მონაცვლეობით შექმნილ აქატს ონიქსი (ქართულად 

ფრცხილი) ეწოდება, თეთრისა და წითლით შექმნილს - სარდონიქსი. 

აქატის ქიმიური შედგენილობაა SiO2 - 98.8%, მინერავები: Fe2O3– 0.52%, CaO – 0.62%, H2O – 0.2%. 

სიმაგრე -6 – 6.5. 

საქართველოს აქატმა დიდი ხანია გაითქვა სახელი, როგორც მაღალი ხარისხის ტექნიკურმა და 

სანაკეთო ქვამ. წარმოებაში მისი გამოყენება განპირობებულია არაჩვეულებრივი ბუნებრივი 

თვისებებით: დეკორატიულობით, მაღალი სიმაგრით, მაჟავაგამძლეობით, სიბლანტით. მისგან 

ამზადებენ სანაყებს, როდინებს, ტყავის, ქაღალდის დასამუშავებელ ინსტრუმენტს, ფანქრების 

წარმოებაში გრაფიკული მასების ყალიბებს, საფეიქრო მრეწველობისათვის უწყვეტი ძაფის 

მისაღებად სპეციალურ ფილერებს, პრიზმებს და სხვა. 

საქართველოში ცნობილია ათამდე აქატის სამრეწველო საბადო და გამოვლინება, რომელთა 

შორის გამოირჩევა ახალციხის საბადოთა ჯგუფი, თეძამი და ყაჩაღიანი. 
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                                  1.3.1 ახალციხის აქატის საბადოთა ჯგუფი 

ახალციხის აქატის საბადოთა ჯგუფი შედგება ორი დამოუკიდებელი საბადოსაგან - შურდოსა 

და პამაჩისგან, რომელიც უკავშირდება,შესაბამისად ჩრდილო და სამხრეთ აქატშემცველ ზოლს. ეს 

ზოლები წარმოდგენილია ახალციხის დეპრესიის ორივე - ჩრდილო და სამხრეთ მხარეზე 

გავრცელებულ გვიანეოცენურ ვულკანოგენური წარმონაქმნებით. აქატის სამრეწველო ბუდობები 

ლოკალიზებულია ანდეზიტების, ფისისებრი შავი პეხშტეინების შეცვლილ და დამსხვრეულ 

ზონებში. ამ საბადოების აქატი სხვადასხვა ფერისაა - მოლურჯო, ღია ცისფერი, იისფერი და სხვა. 

დამახასიათებელია;  „კვანძისებრი“, „ბუდესებრი “, „ძარღვისებრი“ ტიპის აქატი. ხშირად აქატის 

მარგულებისა და ჟეოდების ცენტრალური ნაწილი უკავია მთის ბროლს და ამეთვისტოს. 

საბადოების დაძიება წარმოებდა 1930 წლიდან, მოპოვება კი 1933 წლიდან ღია წესით. მარაგები 1989 

წლის მდგომარეობით შეადგენდა 1.6 ათას ტონას. ტექნიკური აქატის ძირითადი მომხმარებლები 

იყვნენ ქ.ვლადიკავკაზის ზუსტი ხელსაწყოების ქარხანა , ქ.უგლიჩის საათების ქარხანა, 

საიუველირო სახესხვაობების კი ლენინგრადის ქარხანა „რუსსამოცვეტი“. 

მიუხედავად იმისა რომ ახალციხის აქატის ჯგუფის საბადოებზე სამრეწველო ტიპის მოპოვება 

თითქმის არ წარმოებს, ცალკეული, კერძო მეწარმეები და ფერადი ქვის მოყვარულები 

პერიოდულად ჩადიან ადგილზე და საბადოდან თუ დამუშავებული სამთო მასიდან ჩამოაქვთ 

ნაპოვნი ლამაზი ფაქტურის აქატის ნიმუშები 

ქვემოთ მოყვანილია ორი ძირითადი საბადოს: პამაჩის და შურდოს საბადოს აღწერა. 

 

                                      

                                    1.3.1.1 პამაჩის აქატის საბადო 

პამაჩის ტექნიკური და საიუველირო აქატის საბადო მდებარეობს ახალციხის რაიონში, სოფელი 

პამაჩი, მდ.ფოცხოვის ხეობა, 12 კმ-ში ახალციხის რკინიგზის სადგურიდან სამხრეთ-დასავლეთით 
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და წარმოდგენილია 6 უბნით: არალი, ბორბალო, გურა, საძელი, ორჯანა. სიმაღლე ზღვის დონიდან 

1300-1600 მეტრი . 

 ტექტონიკურად საბადო წარმოადგენს აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის სამხრეთი ქვეზონის 

ახალციხის სექტორის სამხრეთ ზოლს. საბადო ჰიდროთერმულია და უკავშირდება შუაეოცენურ 

პამაჩის წყებას, რომელიც შედგება ავგიტ-რქატყუარიანი მუქი ფერის ანდეზიტების ნამსხვრევი 

მასალით,რომლის ცემენტი წარმოადგენს შეცვლილ ტუფებს. 

ამ წყებაში გვხვდება ხეების ფრაგმენტების ნარჩენები. აღწერილი წარმონაქმნები მიმართებაზე 

გაიდევნება 1.2-1.5 კმ-ზე და 230-250 მ-ის სიღრმეში. საბადოზე ძირითადად გვხვდება ტექნიკური 

აქატი მილისებრი, ძარღვული და ნუშისებრი ფორმის. მილისებრი აქატი ცილინდრული ფორმისაა, 

3.5 მ-მდე სიგრძეში და რამდენიმე სმ-დან 60-70 სმ-მდე. დიამეტრით. ძარღვული აქატი გვხვდება 

ხშირად კალციტთან ერთად, ხოლო ნუშისებრი ბუდობების ზომა 10 დან 40 სმ-მდე აღწევს. 

ქიმიური შედგენილობა SiO2 – 96.65-98.89, ხურებითი დანაკარგი - 1.8 

აქატის წარმოქმნა განპირობებულია ჰიდროთერმული კაჟმჟავა კოლოიდური ხსნარის 

კოაგულაციის  შედეგად. აქატის შემცველობა შეადგენს 130-174გ/მ3-ზე. 

1989 წლის მდგომარეობით 358.2 ტ. გამოსავალი სამთო მასივიდან 105 გ/მ3 

ბუნებრივი თვისებები, დეკორატიულობა - აქატი ნაცრისფერი და მოლურჯო ფერისაა. 

ბუდობების ფორმა - ცილინდრული და ნუშისებრი(ჟეოდები).   

დამუშავების და გაპრიალების ხარისხი - ადვილად მუშავდება და პრიალდება, რის შედეგად 

ღებულობს სარკისებრ ზედაპირს. 

                                       გამოყენებითი სფერო - ტექნიკური დანიშნულების და საიუველირო-სანაკეთო. 
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                                         1.3.1.2 შურდოს აქატის საბადო 

 საბადოს ადგილმდებარეობა - ახალციხის რაიონი, სოფელი- შურდო. შურდოს აქატის საბადო 

მდებარეობს ქ. ახალციხის რკ/ს - დან ჩრდილო-აღმოსავლეთით 10-15 კმ-ში ზღვის დონიდან 820-

1600 მ სიმაღლეზე და წარმოადგენს ახალციხის აქატის საბადოთა ჯგუფის ჩრდილო ზოლს. 

უახლოესი საზღვაო პორტიდან მანძილი 130კმ.  საბადო შედგება რამდენიმე უბნისგან: აგარა, 

აგარისღელე, მიწური,  სახლები, ცოხტევი, სვირი, გურკელი, ბოგა, ხამურა. ჩრდილო აქატშემცველი 

ზოლის სიგრძე შეადგენს 29კმ-ს, სიგანე 0.5 კმ.ზოლი შედგება შუა და გვიანეოცენურ ავგიტ-

პლაგიოკლაზიანი ანდეზიტებით, რომლებშიც სპორადულად გვხვდება ბუდობების სხეულები. 

ბუდობები ძირითადად ორი ტიპისაა: ნუშისებრი და კვანძული, აქედან ნუშისებრი აქატის 

აგებულება ზონალურ-კონცენტრულია, ხოლო კვანძულისა - შედარებით უფრო ერთგვაროვანი და 

მისი დანიშნულება უფრო ტექნიკურია. 

ქიმიური შედგენილობა SiO2- 97.17 – 98.89; R2O3 – 0.18 – 0.97;  

ცალკეული უბნების მარაგები შემდეგია: აგარა-38.2ტ, აგარის ღელე -46.7 ტ, ცოხტევი 11.7 ტ, 

გურკელი 3.2 ტონა, სვირი- 0.2 ტ. ხამურას და ბოგას უბნების აქატი მარაგები ბალანსგარეა. სულ 

ნარჩენი მარაგები შეადგენდა (1989 წლის მდგომარეობით) 385.2 ტ. გამოსავალი სამთო მასიდან 105 

გ/მ3 

ბუნებრივი თვისებები : დეკორატიულობა, აქატი ზონალურ-კონცენტრული და ქალცედონი 

ერთფეროვანი, ნაცრისფერი, მოლურჯო-ნაცრისფერი 

                                ადვილად მუშავდება და პრიალდება,რის შედეგადაც ღებულობს სარკისებრ ზედაპირს 

                                        გამოყენების სფერო - ტექნიკური და საიუველირო-სანაკეთო დანიშნულების 
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                                 1.3.2  თეძამის აქატის საბადო 

თეძამის საიუველირო-სანაკეთო აქატის საბადო მდებარეობს კასპის რაიონში, რკ/ს მეტეხის 

სამხრეთ-დასავლეთით 12 კმ-ში და ტექტონიკური დარაიონების მიხედვით განლაგებულია აჭარა-

თრიალეთის ნაოჭა ზონის ცენტრალური ქვეზონის აღმოსავლეთ ნაწილში. 

საბადო აგებულია ალბური ანდეზიტ-ბაზალტური პორფირიტებით. ამ ფორმაციის 

შედგენილობაში გვხვდება ბალიშა ლავების ფაციესის ქანები, რომელთანაც დაკავშირებულია 

აქატის მინერალიზაცია. 

საბადოზე გამოყოფილი იყო ორი პროდუქტიული ჰორიზონტი, სადაც აქატის საერთო მარაგები 

შეადგენდა 40.5 ტონას. ამ სხეულების ფორმა ფენისებრია, დახრილი, სიგრძე შეადგენს 235-300მ, 

სიგანე შეადგენს 118-125მ, სიმძლავრე კი 6-7 მ. ასევე გამოიყოფა არასამრეწველო შემცველობის სამი 

ლინზისებრი სხეული: 100მ სიმძლავრის და შესაბამისად 100მ, 160მ და 260მ სიგრძისა და 260მ, 125მ 

და 120მ სიგანის. 

აქატი მაღალი ხარისხის,თითქმის მთლიანად საიუველირო-სანაკეთო დანიშნულებისაა. მისი 

ქიმიურ შემცველობაში SiO2 რაოდენობა შეადგენს 90-99.0 %. საბალანსო მარაგებში აქატის 

შემცველობა შეადგენდა 0.0085 კგ/მ3. ცალკეული ჟეოდების ზომა მერყეობდა 5 დან 20 სმ-მდე. 

სამწუხაროდ, არსებულ საბადოზე ნედლეული თითქმის აღარ დარჩა საბადოს ინტენსიური 

დამუშავების გამო, თუმცა შესაბამისი პროდუქტიული ფორმაციის გავრცელების ფარგლებში არ 

არის გამორიცხული ახალი ანალოგიური საბადოს აღმოჩენა. 

 

                                      1.3.3 ყაჩაღიანის აქატის საბადო 

საბადოს ადგილმდებარეობა და გამოვლინება - ყაჩაღიანის საიუველირო აქატის საბადო 

მდებარეობს მარნეულის რაიონში, ბოლნისის ქვეზონის მარნეულის ბლოკის ფარგლებში 

შულავერის რკ/ს სამხრეთ-აღმოსავლეთით 15 კმ-ში, სოფელ ყაჩაღიანის მახლობლად და 
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უკავშირდება გვიანცარცულ ანდეზიტური პორფირიტების ფენისებრ სხეულს. ფენის სიმძლავრე 

შეადგენს 20 მ და განდევნილია 400 მ-მდე. საბადო დაძიებული 1979-1982 წწ. კავკასიის 

გეოლოგიურ-საძიებო ექსპედიციიის „კავკასსამოცვეტის“ მიერ. აქატის მინერალიზაცია 

წარმოდგენილია ჟეოდებით და ნუშისებრი ბუდობებით, რომელთა ზომები მერყეობს 5 დან 20 სმ-

მდე. აქატი ნაცრისფერი და მოცისფრო ფერისაა. სამთო მასაში საიუველირო აქატის საშუალო 

შემცველობა შეადგენს 136.4 გ/მ3,  მარაგი შეადგენს 14 ათ.ტ. აქატის ქიმიურ შემცველობაში SiO2 

ოდენობა შეადგენს 96 – 99%. თითქმის ყველა აქატის ნიმუში საიუველირო-სანაკეთო 

დანიშნულებისაა. ცალკეული ჟეოდების ზომა 10 სმ-მდეა. 

სიმაღლე ზღვის დონიდან 820-890 მ. 

        უახლესი საზღვაო პორტი და მანძილი ფოთი - 300 კმ 

        გამოსავალი სამთო მასიდან 105 გ/მ3 

        ბუნებრივი თვისებები, დეკორატიულობა - ნაცრისფერი, მოცისფრო აქატი, ზოლებრივი. 

        დამუშავებისა და გაპრიალების ხარისხი- ადვილად მუშავდება და პრიალდება, რის შედეგად 

ღებულობს სარკისებრ ზედაპირს. 

        გამოყენების სფერო - საიუველირო-სანაკეთო. 

საბადო პერსპექტიულია და შესაბამისი ინვესტირების შემთხვევაში მის ბაზაზე შესაძლოა 

მცირე და საშუალო ბიზნესის ორგანიზაცია, რაც ხელს შეუწყობს როგორც ადგილზე ნედლეულის 

მოპოვებას, ასევე საიუველირო სალონებში მოსახლეობის დასაქმებას და შესაბამისი კადრების 

მომზადებას. 
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                                                      1.4  ამეთვისტო 

ამეთვისტო მთის ბროლის იისფერი სახესხვაობაა. ძველ საბერძნეთში ამეთვისტოს 

უწოდებდნენ ყველა იისფერ და მეწამულ-წითელი ფერის ქვებს, რომელიც თითქოს ადამიანს 

იცავდა დათრობისგან. სახელწოდება „ამეთისტ“ ბერძნულად ნიშნავს „არ დათვრეთ“. 

ამეთვისტოს ქიმიური შედგენილობაა SiO2, რკინის გარდა ამეთვისტოს მინარევებია: Al, K, Ca, 

Mg, Li, Cr, Mn, Cu. კრისტალდება ტრიგონალურ სინგონიაში, სიმაგრე 7, მონატეხი - ნიჟარისებრი, 

ელვარება - მინისებრი, გამჭვირვალეა. ამეთვისტოს ფერებია: ღია იისფერი, მტრედისფერი, წითელი, 

იასამნისფერი, მეწამული, ლურჯი, გვხვდება თითქმის უფერო, მუქად შეფერილი სახესხვაობები. 

ამეთვისტოს კრისტალებში სიმუქე და ერთგვაროვნება დიდდება კრისტალის ფუძიდან წვეროსკენ. 

ამეთვისტოს იისფერი აიხსნება მინერალში კოლოიდური რკინის ნაერთების არსებობით, 

მანგანუმისა და ტიტანის ჟანგებით. ამეთვისტო მზის სხივების მოქმედებით შეიძლება 

გაუფერულდეს, 1800-2000 C გახურებით უფერულდება, ფერი ისევ აღსდგება 3000-5000 C- ზე 

გახურებისას. 5500-6000C - ზე გახურების შემდეგ ფერის აღდგენა შეუძლებელია. ამეთვისტო 

ცნობილი იყო ჯერ კიდევ წინა ისტორიულ დროში. იგი კვარცის ჯგუფის მინერალებიდან ყველაზე 

მიმზიდველი ქვაა. წარსულში იყენებდნენ და ამჟამადაც იყენებენ ყოველნაირი საიუველირო 

ნაწარმთა დასამზადებლად(ბეჭდებში, საყურეებში, საკინძეებში ჩასმა, ყელსაბამები, მძივები და 

სხვა).    

ამეთვისტო ჰიდროთერმული მინერალია, გვხვდება ალპურ და ჰიდროთერმულ ძარღვებში. 

მისი ბუდობები გენეტურად დაკავშირებულია გრანიტული პეგმატიტებისა და პნევმატოლითების 

მჟავე დერივატებთან (კვარც-ამეთვისტოს ძარღვები), ასევე ბუდობები ავსებენ დიაბაზ - 

ბაზალტური ქანების სიცარიელეებსა და მინდალინებს. ის დრუზების, ჯაგრისის ფორმის 

სხეულების სახით გვხვდება სიცარიელებში. ამეთვისტო გვხვდება ქვიშრობებშიც.  

საქართველოში ამეთვისტოს, როგორც ძვირფას ქვას, გამოყენება ანტიკური ხანიდან ჰქონია. 

ბიბლიაში ის მოხსენიებულია „ამეთვისტონის“ და „მეათისტონის“ სახელწოდებით.   

არქეოლოგიური გათხრებისას  ნაპოვნია საკმაო რაოდენობით ბეჭდებსა და სხვა სამკაულებში . 



16 
 

ამეთვისტოს გამოვლინებები გვხვდება კასპის რაიონში სოფელ ჭყოპიანის მახლობლად, 

მარნეულის რაიონში ყაჩაღიანის აქატის საბადოზე, ახალციხის, როგორც პამაჩის ისე შურდოს 

ჯგუფის აქატის უბნებზე და გარდაბნის რაიონში დათიკასგორის გამოვლინებებზე. ყველა 

ჩამოთვლილი გამოვლინება ძირითადად დაკავშირებულია აქატის  ჟეოდებთან , სადაც 

უმთავრესად ღია იისფერი ამეთვისტოს მცირე ზომის დრუზები აღინიშნება. ადრე ნაპოვნი იყო 

საიუველირო ამეთვისტოს კრისტალები და დრუზები თეძამის საბადოზე, ახალციხის ცალკეულ 

უბნებზე. 

 

 

                                                    1.5  იასპისი (ეშმა) 

ბერძნები  „იასპის“ უწოდებდნენ „ეშმა“ -ს, ის არაბული სიტყვაა და უძველესი დროიდანაა 

საქართველოში ცნობილი. იასპისი შედგება წვრილმარცვლოვანი კვარცისგან , ზოგჯერ 

ქალცედონთან ერთად. მინარევები უმეტესად რკინა და მანგანუმი მას აძლევს სხვადასხვა ფერსა და 

ელფერს . ცნობილია მწვანე, ნაცრისფერი, სპილოსძვლისფერი ეშმები, მაგრამ უფრო ხშირად იგი 

ზოლიანია, ტალღოვანი, ლაქებიანი, ჭრელი, წითელი და მწვანე ზოლების მონაცვლეობით. ეშმა 

მკვრივი , მაგარი ქანია, სიმაგრე 6.5, კარგად პრიალდება. ხანდახან ის გავს მარმარილოს, მაგრამ 

მისგან განსხვავდება დიდი სიმაგრით (მარმარილოსია დაახლ. 3). 

იასპისი საქართველოში ბევრ ადგილასაა დაფიქსირებული. გელავერის  წითელი ფერის 

იასპისის გამოვლინება გვხვდება წყალტუბოს რაიონში, ბოლნისის რაიონში - ხაჩინის გამოვლინება, 

ჯაფარღელეს და კიროვისის  გამოვლინებები დმანისის რაიონში, წითელი და მოყვითალო ფერის 

იასპისი ცაგერის რაიონში (ღვედის გამოვლინება) და დმანისის რაიონში (იაკუბლოს გამოვლინება), 

კასპის რაიონში  (თეძამის გამოვლინება), ნარინჯისფერი იასპის  ლოპანის გამოვლინება (ყორნისის 

რაიონი), მერისის გამოვლინება (ქედის რაიონი, აჭარა), მწვანე-მოლურჯო ფერის ეზათის 

გამოვლინება (კასპის რაიონი) და ფერსას გამოვლინება (ახალციხის რაიონი), მწვანე ფერის წესის 

გამოვლინება (ამბროლაურის რაიონი). 
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გარდა აღნიშნულისა, იასპისის დიდი ლოდები და ნატეხები გვხვდება დარილაის ხეობაში, 

დევდორაკის გამოვლინების მიდამოებშიც. 

ყველა  აღნიშნული გამოვლინების იასპისი სანაკეთო დანიშნულებისაა, თუმცა ზოგი მათგანი, 

რომელიც განსაკუთრებული დეკორატიულობით  გამოირჩევა, შეიძლება იქნეს გამოყენებული ასევე 

საიუველირო საქმიანობაშიც(ბეჭდებში, კულონებში, ჰალსტუხის სამაგრებში და სხვა). შედარებით 

დეტალურადაა  შესასწავლი ჯაფარღელეს იასპისის საბადო, რომლის მოკლე დახასიათება 

მოყვანილია ქვემოთ. 

ჯაფარღელეს იასპისის საბადო მდებარეობს დმანისის რაიონში ქ.დმანისის ჩრდილო-

აღმოსავლეთით 12 კმ-ში და სოფ. ორმაშენიდან ჩრდილოეთით 1.5 კმ-ში. იასპისის  გამოსავალს 

უჭირავს  750მ X 750მ ფართი. 

საბადოს ფარგლებში გავრცელებულია გვიან ცარცული (კამპანური) ვულკანოგენური ქანები - 

პიროქსენიანი პორფირიტები, მათი ტუფები, ტუფკონგლომერატები, ტუფქვიშაქვები, იშვიათია 

კირქვებისა და მერგელების  განფენები. ამ ქანების საერთო სიმძლავრე 300 მ-ზე მეტია. 

იასპის სხეული ფენისებრია, მისი განლაგება თარაზულია. სხეულის სიგრძე 150 მ-დეა, სიგანე 

20-30 მ, სიმძლავრე 1-დან 1,5 მდე. მაგრამ როგორც მიმართებაზე, ასე სიღრმეში სხეულის 

პარამეტრები არათანაბარია . იასპი მუქი წითელია, დამახასიათებელია მოლურჯო-იისფერი 

ქალცედონის ძარღვები და ბუდობები, რაც აუმჯობესებს იასპისის დეკორატიულობას. 

იასპისის მსხვილი ლოდები (1 მ3-მდე) გვხვდება ასევე ზედაპირზე, სადაც იასპის გამოსავალი 

შეადგენს 4-5% სამთო მასიდან, ხოლო ძირითადად ქანებიდან კი 6-7%.  იასპის ქიმიური 

შემცველობა შემდეგია : SiO2 - 91,54;  Al2O3 - 0.32;  Fe2O3 - 6,14;  CaO – 0,67;  MnO – 0.02 ;  H2O – o.o6 ; 

ხურ.დ. – 0,56. 

საბადო იმსახურებს უფრო დეტალურ შესწავლას, ამასთან, აღსანიშნავია იასპისის ახალი 

სხეულების გამოვლენის პერსპექტივები. 
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                                                                1.6 ოპალი 

 კეთილშობილი ოპალი SiO2 H2O  იდუმალად მოციმციმე ნახევრად ძვირფასი ქვაა, 

ცისარტყელასებრ ფერთა თამაშით. იგი მეტად სასიამოვნო, მომაჯადოებელი სანახავია. ქვის 

ამოზნექილ ზედაპირზე ჩანს და ქვის შემობრუნებისას იცვლება წითელი, ნარინჯისფერი, 

ვარდისფერი, ყავისფერი, მტრედისფერი, მომწვანო და სხვა ფერები; მათ აქვთ ოპალისცენცია -  

ფერთა ცისარტყელასებრი თამაში, ხან ერთმანეთში გარდამავალი ნაზი იისფერი, კაშკაშა ლურჯი 

საფირონის,ზურმუხტის,ყვითელი ტოპაზის და წითელი ლალის ფერები. ეს ფერები განსაზღვრავენ 

ძვირფასი ქვის ღირსებას. სახელწოდება „ოპალი“ სანსკრიტული „უპალადან“ მომდინარეობს და 

ნიშნავს ძვირფას ქვას. ოპალი ამორფული მინერალია. ფერი: თეთრი, შავი, მტრედისფერი, მწვანე, 

ნარინჯისფერი. კეთილშობილი ოპალისათვის დამახასიათებელია ფერთა ცისარტყელასებრ 

გადასვლა - ოპალიაზაცია;  სიმაგრე 5,5-6,5, მონატეხი ნიჟარისებრი. ოპალი ყოველთვის შეიცავს 

წყალს, რომლის რაოდენობაა 2-14 %, იშვიათად 34 %. არის უწყლო ოპალიც რომელიც გახურებით 

გამოყოფს წყალს.  სრულად  2500 C, ხოლო 7000 C გარდაიქმნება ქრისტობალიტად. ოპალი უნდა 

წარმოვიდგინოთ, როგორც SiO2 ის ლაბისებრი ნალექი, რომელიც ჯერ რბილი იყო, დიდი 

რაოდენობით შეიცავდა წყალს, შემდეგ თანდათანობით კარგავდა წყალს და მყარდებოდა. 

არქეოლოგიური მასალით მტკიცდება, რომ ოპალს ანტიკური ხანის საქართველოში იცნობდნენ. 

მცხეთის სამარხებში აღმოჩენილ ნივთებს შორის ოპალის თვლიანი ბეჭედიცაა. ოპალი 

საქართველოში მთელ რიგ ადგილებშია ცნობილი. განსაკუთრებით გამოვყობ გოდერძის 

გაქვავებულ ტყეს. ამ ოპალის შესახებ ა. ფერსმანი წერს: „ხეების ღეროების ფერი შავი, ნაცრისფერი 

და ყავისფერია კვარცის თეთრი ძარღვებითა და გროვებით, ხოლო მინერალოგიური ბუნებით ისინი 

მიეკუთვნება  ნახევრად ოპალსა და ქალცედონს“. ასეთი სახის ოპალიდან განსაკუთრებით ლამაზია 

მწვანე ფერის სახესხვაობა. 

გოდერძის გაქვავებული (ოპალიზებული) ხის საბადო მდებარეობს ამავე სახელწოდების 

უღელტეხილის რაიონში, ქ. ახალციხის დასავლეთით 47 კმ-ში და ტექტონიკური დარაიონების 

მიხედვით უკავშირდება აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის სამხრეთ ქვეზონის ახალციხის სექტორს. 

გაქვავებული ხეები გვხვდება გოდერძის მიოპლიოცენური წყების ტუფებში და 
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ტუფკონგლომერატებში. ამ წყების გამოსავლების ზოლის სიგრძე შეადგენს დაახლოებით 15 კმ, 

ხოლო გამოსავლების ფართობს უკავია 85 კმ2, ამ ზოლში გაქვავებული ხეები გვხვდება ძირითადად 

სპორადულად, თუმცა ზოგიერთ ნაწილში ცნობილია მსხვილი გამოვლინებებიც. 

გოდერძის გაქვავებული ხე წარმოადგენს ოპალიზებულ ხეს ანუ დამარხული ტყის ხეების 

ხარჯზე  წარმოქმნილ ოპალის ფსევდომორფოზებს. გაქვავებული ხე ხასიათდება სხვადასხვა 

ფერებით. ლამაზი დეკორატიული სურათი, რომელიც გამოსახულია ხის სეზონური რგოლებით, 

განაპირობებს ამ სანაკეთო ქვის მთავარ ღირსებას. გაქვავებული ხე კარგად მუშავდება, პრიალდება 

და მისგან აწარმოებენ სხვადახვა ნაკეთობებს: საფერფლებს, კულონებს და სხვა სუვენირებს.  

 ოპელიზებული ხის მარაგი დათვლილი არ არის, რადგან მსოფლიოში ანალოგიური 

ნედლეული იშვიათობას წარმოადგენს გოდერძის საბადოს უნდა მიექცეს სათანადო ყურადღება, 

მით უფრო რომ ამ საბადოს ათვისება ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.  

 აქ არსებული გვირაბების გაწმენდის და მოწესრიგების შედეგად შესაძლოა საბადო გახდეს 

გეოტურიზმის ღირსშესანიშნავი ობიექტი. 

 

                                                     

                                                            1.7  კაჟი 

კაჟი კვარცის მკვრივი სახესხვაობაა. მინერალური შემადგენლობის მიხედვით, იგი რამდენიმე 

სახის შეიძლება იყოს: ქალცედონ-კვარციანი, კვარციანი, ქალცედონური და ოპალქალცედონური. 

მინერავები: რკინის ჟანგი, თიხები, კარბონატული და ორგანული ნივთიერებანი. ფერი: თეთრი და 

ნაცრისფერი (სუფთა კაჟი), ყავისფერი, მოწითალო, მურა(რკინის ჟანგების მინარევით), მუქი 

ნაცრისფერი და შავი(ორგანული ნივთიერებათა მინერავებით). გავრცელებულია კონკრეციების, 

ნაკლებად ლინზებისა და შუაშრეების სახით კირქვებში, საწერი ცარცის ფენებში. სიმაგრე 7. 

მრავლადაა ზღვის პლაჟის მასალაში და მდინარეების ნალექებში, ძირითადად, მომრგვალებულ 

ან ოვალურ ფორმის რიყის ქვის სახით. 
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კაჟი ხშირად გვხვდება დასავლეთ საქართველოში ადრეცარცულ ( აპტურ და ალბურ) 

კირქვებში, კლაუკონიტიან ქვიშაქვებში, მერგელოვან ქანებში, სადაც უმთავრესად მოინახება შავი 

და მუქი ყავისფერი კაჟი, თუმცა გვხვდება ასევე ნაცრისფერი, მოწითალო და სხვა სახეობები. 

კაჟის გამოვლინებებიდან აღსანიშნავია: წითელი კაჟი იტრას გამოვლინება ხაშურის რაიონში, 

ლეღვანის- ხარაგაულის რაიონში, ღვედის -წყალტუბოს რაიონში. შავი კაჟი ურბნისის გამოვლინება 

ქარელის რაიონში, თეთრი წყლების - თელავის რაიონში. 

 ჩოკრაკული ტრანსგრესიის პირობებში დამუშავებული წითელი, შავი, ნაცრისფერი კაჟები 

ხშირია სოფ. გრაკალის მახლობლად, სადაც ისინი მრავლად გვხვდება ბაზალურ კონგლომერატების 

ფორმაციაში. ზოგი აქ ნაპოვნი კაჟი სარდიონის ტიპისაა (ოდნავ გამჭვირვალეა). 

დიდი სიმაგრის გამო კაჟს ფართოდ იყენებენ სახლხო მეურნეობის მრავალ დარგში. იგი კარგი 

სააბრაზივე მასალაა. დანაწევრებულ და შემდეგ შეცემენტებულ კაჟს იყენებენ ზუმფარად, მასიური 

სახით კი ანტიაბრაზიულ მასალად(სფეროებად ბურთულებიან წისქვილებში, სალეს ქვად და სხვა)  

სიმაგრისა და სიბლანტის გამო იგი გამოყენებულია ცემენტის მრეწველობაში, წისქვილის 

ხელოვნური ქვებისთვის. კაჟის ფხვნილს იყენებენ  მინანქრის, ფაიფურის წარმოებაში. 

 

                                                               1.8 ობსიდიანი 

ერთგვაროვანი, მინისებრი ვულკანური ქანი, რომელსაც ვულკანურ მინასაც უწოდებენ. 

არაკრისტალური ნივთიერებაა. წარმოიშვა ბლანტი ლავის ისე სწრაფი გაცივების შედეგად, რომ 

დაკრისტალება ვერ მოასწრო. ობსიდიანი სხვადასხვა ფერისაა გვხვდება: ნაცრისფერი, ნაცრისფერ-

შავი, ნაკლებად მოწითალო ან ყავისფერი. ნატეხები კიდეებზე გამჭვირვალეა. სიმაგრე 5.5 აქვს 

მინისებრი ელვარება, ნიჟარისებრი მონატეხი, კარგად კრიალდება. უმეტესად დაკავშირებულია 

ლიპარიტულ ლავებთან, მინერალოგიური შედგენილობით არჩევენ ლიპარიტულ, დაციტურ, 

ბაზალტურ, ტრაქიტულ, პლაგიოკლაზიან და სხვა ობსიდიანებს. გვხვდება ახალგაზრდა ვულკანურ 

მხარეებში მცირე ზომის ნაკადების, გუმბათების სახით. 
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საქართველოში ობსიდიანი უძველესი დროიდანაა ცნობილი. მას „ცის ნატეხს“ ეძახდნენ. კაჟთან 

ერთად იგი პირველი ქვაა, რომელიც ადამიანმა ჯერ კიდევ პალეოლითში გამოიყენა სამუშაო თუ 

საბრძოლო იარაღების დასმზადებლად. დამუშავების შედეგად ის იძლეოდა ბასრ ნაპირებს, ამიტომ 

ამზადებდნენ საფხეკებს, დანებს, შუბისა და ისრის პირებს და ბევრ სხვა ნაკეთობებს. 

არაჩვეულებრივი სილამაზით გამოირჩევა ფარავნის როგორც შავი, ასევე მოწითალო ლაქებიანი 

ობსიდიანისგან დამზადებული სხვადასხვა ნაკეთობები - გაპრიალებული ფილები, კულონები, 

საყურეები, ბეჭდები და სხვა. 

ფარავნის ობსიდიანის საბადო მდებარეობს ნინოწმინდის  რაიონში, ართვინ-ბოლნისის ზონის 

ჯავახეთის ქვეზონის ახალქალაქის ბლოკის ფარგლებში  და უკავშირდება ყოიუნდაგის 

ცენტრალური ვულკანური აპარატის ლავურ ნაკადს. ამ ნაკადის სიგრძე 500 მ-დეა, სიგანე 25-დან 70 

მ-მდე. გადამხური  ქანები, რომელთა სიმძლავრე 5 მ-დეა, წარმოდგენილია რიოლითური და 

ობსიდიან-პერლიტური შედენილობის სუსტად შეცემენტებული ელუვიური და დელუვიური 

ნალექებით. 

ფარავნის საბადოზე ობსიდიანი გვხვდება ორ ნაირსახებით - შავი მოწითალო ლაქებით და 

ზოლებით. ორივე სახეობა წარმოადგენს შესანიშნავ სანაკეთო ქვას: ის ადვილად იჭრება, 

პრიალდება, ადვილად იბურღება. გამოიყენება საყოფაცხოვრებო და საიუველირო ნაკეთობის 

სახით. მისგან აკეთებენ საფერფლეებს, დანების სახელურებს, ბარელიეფებს, კულონებს და სხვა. 

მეტად ლამაზია ობსიდიანი სხვა მასალებთან ერთად დამზადებულ ნაკეთობებში. ობსიდიანი 

მნიშვენლოვანი სამრეწველო ნედლეულია, რომლის ბაზაზე შესაძლოა მცირე და საშუალო 

სამეწარმეო საქმიანობის ორგანიზება და შესაბამისად ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმება. 

 

                                          2. გრანატები 

ამჟამად მოპოვებული გრანატების 90% ტექნიკურ მიზნებს ხმარდება, მხოლოდ 10%- ია 

შერჩეული, როგორც საიუველირო ქვა. ძვირფას ქვებს შორის გრანატი ქმნის მინერალთა ყველაზე 

უფრო მრავალრიცხოვან ჯგუფს. ეს მინერალები ფორმით მსგავსნი და  ქიმიური შედგენილობით 
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განსხვავებული არიან. სახელწოდება „გრანატუს“ - ბერძნულიდან მომდინარეობს და 

მარცვლისებრს ნიშნავს.  

გრანატების საერთო ფორმულაა R32+ R23+ [SiO 4], სადაც R2+ არის Ca, Mg, Fe2+ , Mn2+, ხოლო R3+ , Al, Fe 

3+, Cr. გრანატებს შორის უმნიშვნელოვანესია ალმანდინის (პირალსპიტი) და ანდრადიტის 

(უგრანდიტი) იზომორფული რიგი. პირველი რიგიდან უმნიშვნელოვანესია საკუთრივ ალმანდინი - 

Fe3 Al2 [SiO 4]3 ; პიროპი - Mg 3Al 2[SiO4 ]3 ; სპესარტინი - Mn3 Al2[SiO4 ]3 ; მეორე რიგიდან - ანდრადიტი Ca3 

Fe2 [SiO4 ]3 ; უვაროვიტი - Ca3 Cr2 [SiO 4]3; გროსულარი - Ca 3Al 2[SiO 4]3. იზომორფულ რიგებს, თავის 

მხრივ მრავალი სახესხვაობა აქვს. მელანიტი შავი ფერის ანდრადიტი, შარლომიტი - 

ტიტანშემცველი ანდრადიტი და სხვა. 

გრანატებიდან ძვირფას ქვებად ითვლება: ალმანდინი, პიროპი, დემანტოიდი, გროსულარი, 

უვაროვიტი.  

გრანატების საერთო თვისებაა კრისტალური ფორმა. კრისტალდებიან კუბურ სინგონიაში , 

ყველაზე მეტად გვხვდება რომბული დოდეკაედრების სახით. კრისტალები უმეტესად 

იზომეტრულია, ხშირად დიდი ზომის და წონის. მისი სიმაგრე 6.5-7.5- ია, ალმანდინის, პიროპის, 

სპესარტინის სიმაგრეა 7-7.5, გროსულარის, ანდრადიტის  6.5-7. ცნობილია გრანატების 

გამჭვირვალე, შუქგამტარი და გაუმჭვირვალე სახესხვაობები. ელვარება მინისებური, დემანტოიდის 

ალმასური, მონატეხი - ნიჟარისებრი. გრანატი არის თითქმის ყველა ფერის, თეთრიდან შავამდე. 

მისი ფერი დამოკიდებულია ქრომოფორებზე Fe 2+, Fe3+ , Cr3+, Mn2+ , Mn 3+, V3+ , Ti4+. ორი და 

სამვალენტიანი რკინა აძლიერებს წითელ ფერს, სამვალენტიანი ქრომი აპირობებს მწვანე, წითელ  

და იისფერს, ორი და სამვალენტიანი მანგანუმი ნარინჯისფერს და ვარდისფერს, სამვალენტიანი 

ვანადიუმი მწვანე ფერს. 

გრანატები უმეტესად გვხვდებიან კრისტალურ ფიქლებში, გნეისებში, მარმარილოებში. პიროპი, 

დემანტოიდი, უვაროვიტი დაკავშირებულია ულტრაფუძე ქანებთან, ალმანდინი, სპესარტინი - 

პეგმატიტებთან, როგორც მედეგი მინერალი გვხვდება ქვიშრობებშიც. წინათ გრანატებს 

აწახნაგებდნენ თითქმის ყოველთვის კაბაშონის ფორმით. ამჟამად კი ჩვეულებრივ აწახნაგებენ. 

გრანატებს იყენებენ ბეჭდებში, კულონებში, სამაჯურებში. 
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ცალკეული კრისტალებისა და ბუდისებრი გამონაყოფების სახით გრანატი გვხვდება ძირულის 

მასივის პეგმატიტურ ძარღვებს შორის. იგი ხშირია პეგმატიტების გვერდით ზონებსა და საწერ 

გრანიტებში მცირე ზომის იზომეტრული კრისტალების სახით. გრანატი გვხვდება ძირულის 

მასივის აღმოსავლეთ პერიფერიაზეც, ჩორჩანა-უწლევის რაიონში ფილიტების წყებაში ინტენსიურ 

მეტამორფიზებულ ქარსიან ფიქლებში. 

ქართლში, ლოპანის ხეობაში კამბრიულის გამარმარილოებულ კირქვებსა და დიაბაზების 

კონტაქტის ზონაში სკარნების მთავარ მინერალს გრანატი წარმოადგენს. 

საიუველირო გრანატი (ალმანდინი) გვხვდება ძამის სკარნულ მაგნეტიტის საბადოზე ქარელის 

რაიონში მდ.სათერძეს სათავეებში, სადაც გრანატები ძირითადად აღინიშნება სათიბეს 

გამოვლინებაზე. ძირითადად ყავისფერი (ანდრადიტი), და მომწვანო (გროსალური) გვხვდება ზემო 

სვანეთის კირარის და გორაბის ინტრუზივების კონტაქტურ ზონებში. 

 

                                           3. მაგნეტიტი 

რკინის შემცველი მრავალი მინერალია ცნობილი. პრაქტიკული თვალსაზრისით, ყველაზე 

მნიშვნელოვანი და საინტერესოა მკვრივი, მარცვლოვანი აგრეგატებისა და ქვიშის სახის შავი ფერის 

მაგნეტიტი Fe3O 4 რომელიც 72%-მდე სუფთა რკინას შეიცავს ;  

საქართველოში რკინის საბადოებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანია ბოლნისის რაიონში 

ფოლადაურის (ჩათახის) საბადო, რომელიც მდებარეობს მდ. ფოლადაურისა და ლოქისწყლის 

შესართავთან. 

 სკარნებში მაგნეტიტის კრისტალები მრავლადაა ძამის რკინის საბადოზე ქარელის რაიონში 

მდ.სათერძეს ორივე სანაპიროზე, სადაც იგი გვხვდება გრანატთან ერთად. 

შავიზღვისპირეთში მაგნეტიტი გვხვდება ქვიშრობებში ქ. ბათუმიდან  ქ.გაგრამდე, მაგრამ 

ყველაზე უფრო დიდი კონცენტრაციით მაგნეტიტი ცნობილია ნატანები-სუფსის მონაკვეთის 

ზოლში. 
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კრისტალური მაგნეტიტი იშვიათად გამოიყენება სანახელაო პრაქტიკაში თუმცა ზოგი 

ხელოვანი მას იყენებს სხვა ფერად ქვებთან ერთად სამკაულებში.  

 

                                                                                    4. ტალკი (სტეატიტი) 

ქიმიური შედგენილობა Mg 3[Si 4O 10] (OH) 2  ფერი- თეთრი, სხვადასხვა ტონალობის მწვანე, 

ჭუჭყიანი ნაცრისფერი; ელვარება სადაფისფერი; ცხიმოვანი, ძლიერ რბილი ქვაა - სიმაგრე 1. 

გვხვდება მკვრივი, ქერცლოვანი, ფურცლოვანი აგრეგატების სახით. 

ტალკი გავრცელებული მინერალია. იგი იმავე ელემენტებს შეიცავს, რასაც სერპენტინი, მაგრამ 

სხვაგვარი რაოდენობით. მასში ნაკლებია მაგნიუმის ჟანგი და წყალი, მეტია კაჟმიწა. 

ტალკი წარმოიქმნება მაგნიუმით მდიდარ ქანებზე ჰიდროთერმ ული ხსნარების მოქმედებით. 

ბუნებაში ორგვარი სახით გვხვდება: კრისტალური და ფარულკრისტალური. პირველს ტალკი 

ეწოდება მეორეს სტეატიტი. ტალკისათვის დამახსიათებელია ფურცლოვანი აგებულება, რის გამოც 

იგი ადვილად იშლება ფურცელ-ფურცელ. სადაფისფერი ელვარებისაა. ტალკის სიმაგრე 1-ია, ხოლო 

სტეატიტის თითქმის 2-ს აღწევს. ორივე სახეობა ხელის შეხებით ცხიმოვანია. 

საქართველოში ტალკი გვაქვს ლოპანის წყლის და ჭერათხევის აუზებში. პრაქტიკულად 

მნიშვნელოვანია თეთრი მინდორის, ქვაშავას და ჭეშორის ბუდობები. აქ არჩევენ ტალკის ორ ტიპს: 

ღია ნაცრისფერს და მომწვანო სტეატიტს, მეტია ნაცრისფერი სახესხვაობა, მაგრამ უფრო სუფთაა 

მწვანე სახესხვაობა. 

ჩორჩანის ტალკის საბადოზე ადრე მოიპოვებოდა სანაკეთო ტალკის სახეობა სტეატიტი. 

რომელიც გამოირჩეოდა ლამაზი სანთლის ფერით და მისგან აწარმოებდნენ სხვადასხვა ნაკეთობას : 

საფერფლეებს, ცხოველების ფიგურებს და სხვა.  არ არის გამორიცხული, რომ ტალკის სხეულების 

დეტალური შესწავლის შედეგად იქნას გამოვლენილი ახალი ბუდობები. 

ტალკსა და სტეატიტს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მათ გამოიყენებენ 

ელექტროსაიზოლაციო ფაიფურის წარმოებაში, ტალკის ფქვილი კაზმის შემადგენელი ნაწილია. 
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თეთრ ან ოდნავ მონაცრისფრო ტალკის ფხვნილს უმატებენ ქაღალდის მასას, იგი ამაღლებს 

ქაღალდის სიმტკიცეს, ზრდის პრიალის უნარს, ამცირებს ჰიგროსკოპულობას. ტალკს ხმარობენ 

რეზინის ნარევის შემავსებლად, იყენებენ პარფიუმერიისა და ფარმაცევტულ მრეწველობაში, 

საკაბელო მრეწველობაში, პლასტმასის წარმოებაში. 

სტეატიტი კერამიკული მასალაა; გამოყენებულია რადიოაპარატურაში, იყენებენ შიდაწვის 

ძრავებში სანთლებისათვის, გაზის ნათურებისათვის. სტეატიტი ამავე დროს საუცხოო სანახელავო 

ქვაა. 

 

 

                                                                 5. ფირუზი 

ფირუზი ნახევრად ძვირფასი ქვაა. სახელწოდება „ფირუზა“ სპარსულად ნიშნავს ბედნიერების 

ქვას.  

ფირუზის ქიმიური შედგენილობაა CuAl6 [PO4 ](OH)24(H2 O), მინერავების სახით შეიძლება 

მონაწილეობდეს Ca, Zn, Mg, Cr, Ti, V, Sr, Ba, Mn, Mo, Na, Ag, B, Co, Pb, Si ორგანული ნივთიერება. 

ფირუზის ქიმიური შედგენილობა არ არის მუდმივი. სიძველისა და სხვა ქიმიური ელემენტების 

შენაცვლების გამო იზრდება რკინის, სილიციუმის, კალციუმის, მაგნიუმის, თუთიის, სტრონციუმის 

რაოდენობა. 

წინათ ფირუზი ამორფულ მინერალად მიაჩნდათ, ამჟამად დადგენილია რომ იგი ტრიკლინურ 

სინგონიაში კრისტალდება. ის ჩვეულებრივ გვხვდება მიკრო და ფარული კრისტალური 

აგრეგატების სახით.ფირუზი შედგება ფირფიტისებრი მიკროკრისტალებისაგან, გვხვდება 

მტევნისებრი, თირკმლისებრი აგრეგატების, ქერქის, წვრილი ძარღვების და კენჭების სახით. 

ფირუზის სიმაგრეა 5-6, სიმკვრივე 2600-2800 კგ/მ3 , ელვარება მქრქალი, ფერი: ცისფერი, ვაშლისებრ-

მწვანე, ლურჯი, მომწვანო.  
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ფირუზის ფასი ფერსა და სიდიდეზეა დამოკიდებული. ცისფერი - ლურჯი მეტად ფასობს, 

მომწვანო - ლურჯი და მწვანე ფირუზი ნაკლებად.  

ფირუზი ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და მომხიბვლელი საიუველირო ქვაა კაცობრიობისათვის. 

მას აკრიალებენ,  აძლევენ წრიულ მრგვალ ფორმას და იყენებენ სამკაულების, საყურეების, 

გულქანდების  და სხვა საიუველირო თუ მხატვრულ ნაკეთობისთვის. საიუველირო ნაწარმისთვის 

ფირუზს ჩვეულებრივ იყენებენ კაბაშონის სახით. იგი კარგადაა შეხამებული სხვა საიუველირო 

ქვებთან, ასევე ვერცხლთან და ოქროსთან. ფირუზის დამუშავებისას მიღებულ ნამცეცებს იყენებენ 

მჭიდრო, შეცემენტებული პასტა ფირუზის დასამზადებლად. ფირუზის ფორიანობას ხელოვნურად 

ავსებენ ანალინის საღებავებით და სპილენძის მარილებით. 

ფირუზის ბუდობების  წარმოშობის პირობები ბუნდოვანია და მოითხოვს შემდგომ შესწავლას. 

 ადრე ფირუზის საბადოები და გამოვლინებები საქართველოში ცნობილი არ იყო და მხოლოდ 

მადნეულის ოქრო-ბარიტ-სპილენძის პოლიმეტალური საბადოს დამუშავებასთან დაკავშირებით 

აღმოაჩინეს ფირუზის გამოვლინება. ეს გამოვლინება მეტად საინტერესო ობიქტს წარმოადგენს და 

იმსახურებს დეტალურ შესწავლას თუნდაც იმიტომ, რომ ანალოგიურ პირობებში ფირუზის საბადო 

აღმოჩენილია სომხეთის ტერიტორიაზე ტეხუტის საბადოზე. მადნეულის ფირუზი ცისფერია, 

გვხვდება მცირე ზომის წანაცხებების, ქერქისებრი და მცირე ზომის ბუდობების სახით, ძირითადად 

სპილენძის მადნების დაჟანგვის ზონაში, ნაკლებად მეორადი გამდიდრების (ანუ ცემენტაციის) 

ზონაში.  
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                                                         6. გაგატი(გიშერი) 

გიშერი ნამარხი ნახშირის ძლიერ შავი, ელვარე სახესხვაობაა. ნიჟარისებრი მონატეხითა და 

ერთგვაროვანი აგებულებით იგი უფრო ქანია, ვიდრე მინერალი. ამ ქანს ჩვეულებრივ გაგატს 

უწოდებენ. ქართულ ენაზე გიშერის მეორე სახელწოდებაა სათი. 

მაღალი სიბლანტის გამო იგი ადვილად მუშავდება - იხერხება, დანით იჭრება, იძლევა 

სასურველ ფორმებს და პრიალდება, როგორც შავი ფერის ქვა ძლიერ ლამაზია, ამიტომ ადამიანი 

უხსოვარი დროიდან იყენებდა სამკაულებისა და სხვადასხვა ნივთების დასამზადებლად. 

ქიმიური შედგენილობა C, მასში ნახშირბადი 70-80 %, წყალბადი 5-8 %, ჟანგბადი 12-23 %, 

შეიცავს აგრეთვე აზოტს. სიმაგრე 2.5-4, დამახასიათებელია ხავერდოვანი - ცვილისებრი ელვარება, 

გაუმჭირვალეა. მიკროსკოპში ჩანს მერქნის უჯრედოვანი აგებულება წლიური ზრდის რგოლებით, 

ტრაქეიდებით. გიშერი გვხვდება დანალექ ქანებში (ქვიშაქვა - თიხიან - მერგელოვან ნალექებში) 

ნატეხების, ბუდეების, გროვების სახით.  

გიშერი წიწვიანი მცენარეების-არაუკარიების ბითუმინიზაციის პროდუქტია. მისი წარმოშობა 

ბოლომდე არაა გარკვეული, მიღებულია შეხედულება,  რომ მცენარეთა ნაშთები ლპობის გარეშე 

მოხვდნენ აღმდგენელ  ანაერობულ გარემოში, რამაც მისი წარმოშობა განაპირობა. 

გიშერი ლამაზი საიუველირო, ძირითადად სანახელავო ქვაა. მას  ნახევრად ძვირფას ქვად 

მიიჩნევენ. იყენებენ საიუველირო საქმეში მძივების, კრიალოსნების, ჩიბუხების, სავარცხლების, 

სხავადსხვანაირი სუვენირების დასამზადებლად. გიშერს აქვს კარგი საიზოლაციო თვისება, მას 

იყენებენ რადიოაპარატურის ზოგიერთი დეტალისა და ელექტროტექნიკური მოწყობილობისათვის. 

ტიპიური გაგატი(გიშერი) ხასიათდება მეტად მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიური თვისებებით: 

მჟავაგამძლეობით,ტუტეების მიმართ მედეგობით, დიელექტრული და პლასტიკური თვისებებით. 

საქართველოში აღრიცხულია გიშრის 23 პერსპექტიული საბადო და მადანგამოვლინება, ისინი 

თავსდება სამ ასაკობრივ ჯგუფში: იურა, ოლიგოცენი და მიოცენი (ზედა სარმატული).გაგატის 

გამოვლინებები ცნობილია ოკრიბა-ხრეითის ქვეზონის ფარგლებში, სადაც ისინი უკავშირდება 



28 
 

ბათურ ნახშირიან წყებას და გვხვდება ცალკეული ბუდობის სახით. დაბალი ხარისხის გაგატი 

ცნობილია ასევე სარმატულ მსხვილმარცვლოვან კონტინენტურ ნალექებშიც. 

ქ.ტყიბულში გაგატის მოპოვების ბაზაზე მოქმედებს მცირე ბიზნესის რამდენიმე 

ინდივიდუალური საწარმო,სადაც გაგატისგან კეთდება მძივები, ბეჭდები, ჯვრები.ამ ნაკეთობების 

რეალიზაცია ხორციელდება ქ. თბილისში, ქუთაისში და სხვა რაიონულ ცენტრებში. 

ტყიბულის გაგატებიდან თავისი ხარისხით გამოირჩეოდა ძიროვანის უბნის ნედლეული. 

 

                               

                                                       7.  თაბაშირი 

თაბაშირის ქიმიური შედგენილობაა CaSO42H2O. იგი ქმნის კარგად განვითარებულ 

კრისტალებს, მისი პარალელურ-ბოჭკოვანი აგრეგატების სახესხვაობაა სელენიტი, რომელიც მეორე 

რიგის სანახელავო ქვაა. ცნობილია თაბაშირის შუქგამტარი და გამჭვირვალე სახესვაობაც. თაბაშირი 

რბილია 1.5-2 მისი სიმაგრე.ელვარება მინისებრი, ფერი თეთრი, რუხი, მურა ყვითელი. გამჭვირვალე 

კრისტალები უფეროა. მინარევები (რკინის ჟანგი, კვარცი, თიხა) უცვლიან ფერს. 

თაბაშირი მეტწილად ქიმიური დანალექია. გამოიყოფა მარილიანი აუზის აორთქლების საწყის 

სტადიაზე, ამიტომ სადაც თაბაშირია იქვე ქვამარილის საბადოცაა. თაბაშირი შეიძლება გამოიყოს 

ცივი და ცხელი წყაროებიდანაც. 

საქართველოში თაბაშირის საბადოები და გამოვლინებები გვხვდება სხვადასხვა რაიონებში, 

სადაც ეს წიაღისეული წარმოდგენილია სხვადასხვა სახეობების სახით:  თეთრი ზოლებრივი და 

ლაქებიანი თაბაშირი გვხვდება ხუდონის, მუხლი-წესის, ჭრებალოს, ბაჯიხევის, წყალთბილის 

სამრეწველო მნიშვნელობის საბადოებზე. არაჩვეულებრივი, ოდნავ გამჭვირვალე ქარვისებრი 

თაბაშირი ცნობილი იყო ვანის რაიონში (სალომინაო). აღსანიშნავია, რომ თავის დროზე 

თაბაშირისგან ადგილობრივი ოსტატები ამზადებდნენ  სხვდასხვა ნაკეთობებს. სამწუხაროდ, 
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საქართველოში ეს ხელობა მივიწყებულია და ასეთი პროდუქციის დასამზადებლად ძირითადად 

გამოიყენება პლასტმასები და სხვა მასალა.  

თაბაშირის საბადოები უკავშირდება გვიანიურულ (კიმერიჯულ-ტიტონურ), ოლიგოცენურ 

ფერად წყებებს, რომელიც წარმოდგენილია ძირითადად ფერადი თიხების, ქვიშაქვების 

მორიგეობით და თაბაშირის (მათ შორის ალებასტრის) და ანჰიდრიტის ფენებით და ლინზისებრი, 

საკმაოდ მსხვილი სხეულებით. 

გვიანიურული ასაკის თაბაშირის საბადოები გვხვდება დასავლეთ საქართველოში, 

სამეგრელოსა და რაჭაში, სადაც თაბაშირშემცველი ქანები გაიდევნება ოკრიბა-ხრეითის ქვეზონაში 

(საწირე, ხრესილი), სამეგრელოში (ასხის მთა, ხუდონი, ხორგონი) და ვიწრო ზოლით გადადის 

რაჭაში (რაჭის დაძირვის ქვეზონაში ცნობილია სამრეწველო საბადოები ჭრებალო, მუხლი-წესი, 

ბაჯიხევი). 

ოლიგოცენური ასაკის თაბაშირი სანაკეთო ქვიშაინ-თიხიან წარმონაქმნებში ვანის რაიონში 

(სალომინაო, ბაში), ახალციხის დეპრესიის ფარგლებში (წყალთბილა) და სხვაგან. 

არაჩვეულებრივი სილამაზით, ოდნავ გამჭვირვალობით გამოირჩევა სალომინაოს ღია 

ქარვისებრი ალებასტრი, რომლისგან ადრე აწარმოებდნენ სხვადასხვა სანახელაო ნაკეთობებს - 

ლარნაკებს, საფერფლეებს, სპილოებს და სხვა. 

თაბაშირს ფართოდ იყენებენ როგორც ბუნებრივი სახით, ისე გამომწვარს.მისი  მკვრივი 

სახესხვაობა გამოყენებულია შენობათა შიდა მოპირკეთებისათვის, დეკორატიულ ქვად, მცირე 

ზომის ნივთების დასამზადებლად. ბუნებრივ თაბაშირს იყენებენ პორტლანდცემენტის , 

გოგირდმჟავას წარმოებაში, საღებავების, მინანქრის, ჭიქურის დასამზადებლად და სხვა. 

მედიცინაში თაბაშირს იყენებს ორთოპედია და სტომატოლოგია. 180-2000 ზე გამოწვისას მიიღება 

გამომწვარი თაბაშირი. წყლის დამატებით გამომწვარი თაბაშირის ფხვნილი კარგად იზილება, 

ძლიერ დამყოლია, სწრაფად მაგრდება. ამ თვისებების გამო მას იყენებენ საძერწ თუ საბათქაშე 

საქმეში. 
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თაბაშირის სრულბოჭკოვანი სახესხვაობაა სელენიტი, ის ცნობილია ახალციხის რაიონში, სადაც 

ეს არაჩვეულებრივი სანაკეთო ქვა წყალთბილას თაბაშირის საბადოზე ზედა ჰორიზონტებში 

გვხვდება. წყალთბილას სელენიტი გამოირჩევა თეთრი ფერით, აბრეშუმის და ზოგან სადაფის 

ელვარებით, რაც განპირობებულია მისი თავისებური აგებულებით: ლინზისებრ სხეულებში ან 

ცალკეულ ნიმუშებში ნემსისებრი თაბაშირი გარდიგარდმოა განლაგებული. 

სამწუხაროა, რომ ამ ლამაზ სანაკეთო ქვას ნაკლებად იყენებენ საიუველირო და სანახელავო 

საქმიანობაში, მაშინ როცა ურალის საბადოებზე სელენიტისაგან ამზადებენ სხვადასხვა ნაკეთობას, 

ასევე სამწუხაროა, რომ წყალთბილას თაბაშირის დამუშავებისას სელენიტი გადასახსნელ ქანებთან 

თიხებთან ერთად გვხვდება ნაყარში. 
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                                                 8. დასკვნები და რეკომენდაციები 

აქატი  აქატის საბადოებიდან პრაქტიკული მნიშვნელობა გააჩნია ახალციხის საბადოს ცალკეულ 

უბნებს, რადგან შურდოსა და პამაჩის უბნების აქატი თითქმის ნახევარ საუკუნის მანძილზე 

იტენსიურად მოიპოვებოდა ტექნიკური მიზნებისათვის (საათებში, ხელსაწყოებში და ა. შ) ამიტომ 

ახალციხის საბადო უნდა გადაფასდეს ხარისხობრივად, რაოდენობრივად და მოხდეს მისი 

ინვენტარიზაცია. 

თეძამის  საბადოს აქატი გამოირჩევა საუკეთესო ხარისხობრივი თვისებებით, არაჩვეულებრივი 

ფაქტურით, მაგრამ დღეისთვის საბადო პრაქტიკულად თითქმის გამომუშავებულია. არ  არის 

გამორიცხული ანალოგიური ბუდობების გამოვლენა შესაბამისი ფორმაციის ფარგლებში. 

ყაჩაღიანის საბადო წარმოადგენს რეალურ სანედლეულო ბაზას სანაკეთჴ ხელოვნების 

განვითარებისათვის, ბოლო დროს გახშირდა ამ საადოზე აქატის მოპოვება შემთხვევითი „ფერადი 

ქვების“ მოყვარულთა მიერ. დანარჩენი აქატის და ქალცედონის გამოვლინებები (ზუბი, ალისუბანი, 

რუსთავი) მოითხოვენ შემდგომ შესწავლას. 

ოპალი  გოდერძის გაქვავებული ხის საბადო მდებარეობს გოდერძის უღელტეხილის 

მახლობლად არაჩვეულებრივი სილამაზის ბუნებრივ პირობებში. აქ არსებული გვირაბები შესაძლოა 

გადაკეთდეს ღირსეშანისნავ ტურისტულ ობიექტად, რადგან მათში განათებული გაქვავებული ტყის 

ფრაგმენტები მეტად შთამბეჭდავია. სბადო განლაგებულია ახალციხე-ბათუმის ტრასაზე, 

რომელზეც სხვა ისტორიულ-არქიტექტურული ობიექტები გვხვდება (ზარზმის მონასტერი და სხვა) 

და თუ მათ მიემატება გოდერძის გეოლოგიური ტურიზმის არაჩვეულებრივი ობიექტი, აღნიშნული 

ტრასა გახდება ერთ-ერთი მიმზიდველი და საუკეთესო საქართველოში. 

სარდიონი, ქალცედონი, კაჟი   ამ ქვების მოპოვების რეალურ ობიექტად უნდა ჩაითვალოს 

ახალციხის, გრაკალის საბადოები, ხოლო კაჟის კი აპტური კირქვები, რომლებშიც ხშირია შავი, 

ყავისფერი და ნაცრისფერი კაჟის ლინზისებრი და ბუდობებისებრი სხეულები. 

გაგატი (გიშერი) ეს სანაკეთო ქვა საქართველოს ტრადიციულ ქვას მიეკუთვნება და მისი 

მოპოვება-დამუშავება დღესაც პერსპექტიულია ტყიბულ-ძიროვანის რაიონში. 

მთის ბროლი  მთის ბროლის დიდი რაოდენობა მოპოვებულია (ნაწილი ინახება მუზეუმში და 

კერძო კოლექციებში), ლამაზი ცალკეული კრისტალების მოპოვება დღესაც შესაძლოა ზემო 

სვანეთში, ყაზბეგის რაიონში, ახალციხის აქატის საბადოზე, ზემო რაჭაში. 

 ობსიდიანი  ობსიდიანის როგორც შავი, ასევე მოყავისფრო-მოწითალო ლაქებიანი 

სახესხვაობების მსხვილ სანედლეულო ბაზას წარმოადგენს ფარავნის საბადო, სადაც დათვლილია 
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ამ სასარგებლო წიაღისეულის დიდი მარაგი. გარდა ფარავნის საბადოსა, შავი ობსიდიანი დიდი 

რაოდენობითაა ნატეხების სახით წალკიდან 110 კმ-ში ნინოწმინდის მიდამოებში. 

გრანატი ჩვენი გრანატების (ძამის, კირარის გამოვლინებები) გამოყენების პერსპექტივები 

შესასწავლია. 

იასპისი  ამ მინერალის დიდი სანედლეულო ბაზა არსებობს საქართველოში და ამ სანაკეთო ქვას 

უნდა მიექცეს სათანადო  ყურადღება, რადგან უკვე დღეს შესაძლოა იასპის ობიექტების ათვისება. 

თაბაშირი  თაბაშირი (როგორც თაბაშირ-ალებასტრი, ასევე სელენიტი) იმსახურებს დიდ 

ყურადღებას . დამუშავებაში მყოფ საბადოზე (მუხლი-წესი, წყალთბილა) შესაძლოა ნარჩენების 

გამოყენება სანახელაო წარმოებისათვის. 

ფირუზი. მუზეუმებსა და ეკლესიებში ხატების ჩარჩოებსა და ჯვრებში ხშირად იყენებენ 

ძვირფას და სანაკეთო ფერად ქვებს. მათ შორის ხშირია ფირუზი. ის დროთა განმავლობაში იცვლის 

ფერს - ცისფერიდან გადადის მწვანეში. ამ ქვაზე ინტერესი არ დაკარგულა,  ცისფერ ქვებზე 

პერიოდულად მსოფლიო ბაზარზე  ფასი მატულობს. ამიტომ მადნეულის საბადოს ფირუზის 

გამოვლინება სათანადო ყურადღებას იმსახურებს 

ტალკი (სტეატიტი) როგორც ტექსტში იქნა ნახსენები ტალკისგან საქართველოში მე-20 

საუკუნის 20-30 იან წლებში ამზადებდენ სხვადასხვა ნაკეთობებს. დღეს სტეატიტის ბუდობები 

ტალკის სხეულებში მნიშვნელოვნადაა შემცირებული, მაგრამ მოსალოდნელია სხვა ბუდობების 

არსებობა. 

 ამრიგად შეგვიძლია დავასკვნათ,რომ საქართველო მდიდარია სამრეწველო მნიშვნელობის 

სანახელაო ქვების საბადო-გამოვლინებებით, მათ ბაზაზე მოკლე დროში შესაძლოა სათანადო 

სანედლეულო ბაზის შექმნა, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება და ადგილობრივი 

მოსახლეობის დასაქმება - რაც ხელს შეუწყობს ამ რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკურ 

განვითარებას. 
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