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გეოლოგია მეცნიერების ის დარგია, რომელიც დედამიწის ქერქის აგებულებას და მისი 

ჩამოყალიბების პროცესებს სწავლობს, წარმოშობისა და განვითარების ისტორიას შეისწავლის. 

ბევრმა გამოჩენილმა მეცნერმა მიუძღვნა თავისი სიცოცხლე გეოლოგიას და შექმნა მეცნიერების 

ერთ-ერთი უძლიერესი მიმართულება. გეოლოგია გვასწავლის ბუნების სიყვარულს, რომელიც 

უმთავრესია ადამიანების ცხოვრებაში. ბუნება, ხომ სიცოცხლის საწყისია.  

როგორც ყველა მეცნიერება და განსაკუთრებით კი გეოლოგია, აუცილებლად საჭიროებს 

პრაქტიკას, კონტაქტს მიწის წიაღთან, წყალთან, ჰაერთან და საერთოდ ბუნებასთან. ეს 

ყველაფერი კი ერთად გეოლოგიის საკვლევი ობიექტია. 

 გადავიდეთ ძირითად საკითხზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, კერძოდ კი 

გოლოგიის დეპარტამეტის ხემძღვანელობა ყოველწლიურად ახორციელებს საველე-გეოლოგიურ 

პრაქტიკას, ხშირად საკუთარი სახსრების ხარჯზე. დღევანდელ პირობებში ამ პატრიოტული 

საქმის განხორციელება არც თუ იოლია. მისასალმებელი და საამაყოა, რომ ჩვენი დეპარტამენტი 

ზრუნავს მომავალი თაობის პროფესიულ ზრდაზე. ჩვენი ჯგუფის სტუდენტების  სახელით 

გვსურს მადლობა გადავუხადთ დეპარტამენტის ხემძღვანელს, პროფ. ნოდარ ფოფორაძეს და 

ყველა პროფესორ-მასწავლებელს, ვინც თავს არ ზოგავს მომავალი თაობის პროფესონალად 

ჩამოყალიბებისთვის.  

 საველე-გეოლოგიურ პრაქტიკასთან დაკავშირებით უნდა აღვნიშნოთ, რომ როგორც  გასულ 

წლებში, ისე ჩვენი ახალი პრაქტიკა უაღრესად ნაყოფიერი და მრავლისმომცემი იყო.  გვჯერა, 

რომ მომავალშიც ასე გაგრძელდება, ხოლო ჩვენს მიერ შედგენილი პრაქტიკის ანგარიში კარგ 

სამსახურს გაუწევს მომავალ თაობას და გაუღვივებს გეოლოგიისადმი სიყვარულს. 

 პრაქტიკა ყაზბეგის რაიონში გაგრძელდა 15 დღე და დიდი როლი ითამაშა სტუდენტთა 

პროფესიული დონის ამაღლებაში.  

 როგორც საერთოდ მიღებულია, საველე მარშრუტები წინასწარ იქნა შერჩეული და 

დაგეგმილი. პრაქტიკისთვის გამოყოფილი დრო რაციონულად გამოვიყენეთ ისე, რომ 

დაგეგმილს  ერთი-ორი მარშუტიც  დავამატეთ. აქვე დავიმოწმებთ ბატონ ოთარ დუდაურის 

სიტყვებს იმის შესახებ, რომ “თუ გინდა უკეთ იცნობდე და გიყვარდეს სამშობლო, იყო 

პატრიოტი, იმოგზაურე და გაეცანი შენს ქვეყანას”.  

 პრაქტიკა დაიწყო 2009 წლის 10 ივლისს, დილის 9 საათზე, როდესაც ჩვენი ექსპედიცია 

დაიძრა სტუ-ს III კორპუსის ეზოდან და მთელი გზა იყო დიდი წიგნი, რომელშიც საქართველოს 

გეოლოგიური ისტორია არის ასახული. 

 მარშრუტი დავიწყეთ მეტეხის ეკლესიის ქვეშ მდებარე კლდოვანი გაშიშვლების 

დათვალიერებით. ეს არის შუა ეოცენის ასაკის ლოდბრექჩიები, რომელსაც გ.აბიხმა 

არეულშრეებრივი კონგლომერატები უწოდა. მდ. მტკვრის დონის დაიწევისას ლოდბრექჩიების 

ქვეშ ჰორიზონტალურად განლაგებული შრეები ჩანს.ა.ჯანელიძის და მისი მოწაფეების აზრით, 

ლოდბრექჩიების წარმოქმნაში დიდი როლი ითამაშა ზღვის ძლიერმა პერიოდულმა ღელვამ, 

რომელსაც ცუნამი ეწოდება. (სურ1). 

 თბილისის ჩრდილოეთი ნაწილი მთლიანად აგებულია ზედა ეოცენური სქელშრეებრივი 

ქვიშაქვების, ფიქლების და არგილიტების მონაცვლეობით. თბილისის მიდამოებში, მდ. მტკვრის 

მარჯვენა ნაპირზე სამხრეთიდან ჩრთილოეთისაკენ გამოიყოფა შემდეგი ნაოჭები: 

მამადავითისანტიკლინი, საბურთალოსსინკლინი, რომლისღერძიგადისყაზბეგისგამძირზე 

(ყოფილიპავლოვისქუჩა), ლისისანტიკლინი, დიღმისსინკლინი, მცხეთისანტიკლინი.  

მცხეთის ანტიკლინი მესამეული ნალექებით არის აგებული. 

 



 
სურ.1 მეტეხის ეკლესია, რომელიც ზედა ეოცენის არეულშრეებრივი 

კონგლომერატებზე არის დაფუძნებული უკანა 

პლანზე ჩანს სამების დიდებული ტაძარი 

 

  

მდ. მტკვრის მარცხენა ნაპირზე ეს ნაოჭები არ გაიდევნება, აქ აღინიშნება ხევძმარის ფართო 

სინკლინი. მტკვრის ორივე მხარეს ნაოჭების სხვადასხვაობა გვიჩვენებს, რომ მტკვრის ხეობის 

გასწვრივ უნდა გადიოდეს სიღრმული რღვევა, რომლის გავლენითაც სტრუქტურები 

ერთმანეთთან შეუსაბამობაშია.  

 სტეფანწმინდისკენ მიმავალი საავტომობილო გზის გაყოლებაზე გზადაგზა 

ვათვალიერებდით გეოლოგიურად საინტერესო გაშიშვლებებს. 

 ჯვრის მონასტრის პირდაპირ მდ. მტკვრის ხეობაში გადის რეგიონული სიღრმული რღვევა, 

რომელიც აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონისა და საქართველოს ბელტი საზღვარს წარმოადგენს. A 

საქართველოს სამხედრო გზის ერთი მონაკვეთი მუხრან-ტირიფონის ველს ჰკვეთს. ეს 

უკანასკნელი მთისწინა დაბლობს წარმოადგენს  და მას ქვეშ უდევს მტკიცე კრისტალური 

სუბსტრატი. დასავლეთით მუხრან-ტირიფონის ველი მთავრდება ხაშურთან. უფრო 

დასავლეთით სურამის (ლიხის) მერიდიანული ქედია, რომრლიც მორფოლოგიურად 

აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიების გამყოფია. სურამის ქედი 

გაკვეთილია რიკოთის საავტომობილო და სარკინიგზო გვირაბებით (1800 მ). სურამის 

მერიდიანული ქედის არსებობა გამოწვეულია კავკასიონის ჩრდილოეთით მდებარე 

აღმოსავლეთ ევროპის უძრავი ფილაქნის და სამხრეთით, არაბეთის ფილაქნის დეზისებური 

წაგრძელების გავლენით. Gგარდიგარდმო აზევებასთან დაკავშირებულია კრისტალური 

სუბსტრატი, რომელიც ძირულის მასივის სახელწოდებით არის ცნობილი. სუბსტრატი 

აღმოსავლეთით და დასავლეთით დაძირულია მეზოზოური და კაინოზოური ნალექების ქვეშ. 

სუბსტრატს აკად. ა.ჯანელიძემ საქართველოს ბელტი უწოდა.  



 ძირულის მასივის აღმოსავლეთით მსხვილი მორფოლოგიური ერთეული მუხრან-

ტირიფონის დაბლობია, ხოლო დასავლეთით-კოლხეთის დაბლობი. მუხრან-ტირიფონის ველი 

წარმოადგენს მთისწინა დეპრესიას, რომლის ზედა ნაწილი ამოვსებულია მოლასური 

ნალექებით. ნალექები კარგად არის გაშიშვლებული სოფ.ბოდორნასთან და მათ დუშეთისწყებას 

უწოდებენ. (სურ.2) 

 

 
სურ.2 დუშეთის წყების გაშიშვლება სოფ.ბოდორნასთან 

 

დაბა ჟინვალთან მოლასური ნალექები წყდება და ზედაპირზე გამოდის 

ოლისტროსტომებისზოლი, რომელიც შუა ეოცენის თიხურ ნალექებში ჩართული ზედა 

იურურის ორგანოგენული კირქვების უზარმაზარი ლოდებითაა წარმოდგენილი. ამ ლოდებს 

ოლისტოლითები ეწოდება (სურ.3). 

 

 
სურ.3 ოლისტროსტომების გაშიშვლება დაბა ჟინვალთან 

 

სოფ. ანანურთან ზედაპირზე შიშვლდება ზედა ცარცის კაჟიანი ქანები, რომელსაც 

ანანურისწყება ეწოდება. აქედან დაწყებული, კავკასიონის ჩრდილოეთ ფერდზე სოფ.კობამდე 

ვრცელდება ზედა იურა – ქვედა ცარცის ფლიშური ნალექები. ამ მონაკვეთზე ეს ნალექები 

საკმაოდ ინტენსიურად არის დანაოჭებული (სურ.4). (საქართველოს სამხედრო გზა ჰკვეთს ამ 

ნაოჭებს) 



 

 

 
სურ.4 ანანურის წყებისგაშიშვლება 

 

სოფ.კობიდან ჩრდილოეთით იწყება შუა და ქვედა იურული ნალექები. ამ ნალექების ზედა 

ნაწილში გამოიყოფა ბურსაჭირისწყება, რომელიც წარმოდგენილია თიხაფიქლების და 

ქვიშაქვების მონაცვლეობით. მას ქვეშ უდევს ღუდუშაურისწყება. ეს უკანასკნელი აგებულია 

თხელფურცლოვანი თიხა ფიქლებით, ეს ე.წ ყაზბეგისწყბაა, რომელიც აგებულია შავი ფერის 

თიხა ფიქლებით. მას ქვეშ უდევს წიკლაურის წყება, წარმოდგენილი თიხაფიქლებისა და 

ქვიშაქვების მონაცვლეობით, რომელებიც გაკვეთილია დიაბაზის დაიკებით. უფრო ქვევით კი, 

განლაგებულია ქვედა ლიასის რამდენადმე გამკვრივებული თიხაფიქლები და ქვიშაქვები, 

რომელებსაც აგრეთვე ჰკვეთს დიაბაზის დაიკები, ე.წ კისტინკისწყება. ეს წყება ერთმანეთისგან 

გამოჰყოფს დარიალისა და გველეთისკრისტალურ მასივებს. 

 დარიალის ხეობაში უძველესი ქანები წარმოდგენილია დარიალის და გველეთის 

კრისტალური მასივებით, ძირითადად გრანიტოიდებითა და მისი გამკვეთი დიაბაზის 

მრავალრიცხოვანი დაიკებით. 

 ამრიგად, თბილისი-ყაზბეგის საქართველოს სამხედრო გზის გასწვრივ საქმე გვაქვს 

გეოლოგიურად დაღმავალ ჭრილთან. ყაზბეგის რაიონში ფართოდ არის გავრცელებული 

მეოთხეული ასაკის ვულკანიზმის პროდუქტები. აქ აღინიშნება ორი ვულკანური ცენტრი - 

მყინვარწვერი და ქაბარჯინა.  

 ეს, რაც შეეხება საქართველოს სამხედრო გზას ყაზბეგამდე. თვით ყაზბეგის რაიონიც 

მეტად საინტერესოა გეოლოგიური თვალსაზრისით. პრაქტიკაზე ყოფნის პერიოდში ბატ. ო. 

დუდაურის ხელმძღვანელობით დიდი ყურადღებით დავათვალიერეთ სხვადასხვა 

გაშიშვლებები და გავაკეთეთ ჩანაწერები, დარიალის და გველეთის მასივების, თრუსოს ხეოის, 

ჭიუხების, ლახარებისა და ახალგაზრდა ვულკანიზმის პროდუქტების შესახებ.   

 მდ. ჩხერის ხეობა, შუა წელს ქვემოთ საკმაოდ ფართოა. თუ ვიმსჯელებთ მორფოლოგიური 

ნიშნების მიხედვით და ლოდების ზომებით, ხეობის ეს ნაწილი მყინვარის მიერ უნდა იყოს 

გაფართოებული და მოსწორებული.  

 ხეობის ზედა ნაწილი ვიწროა და მისი ფერდობები მყინვარწვერიდან ჩამოსული ლავური 

ნაკადებით არის აგებული. მდ.ჩხერის მარცხენა ფერდობზე აღინიშნება ლავური ნაკადები, 



რომელებიც ერთმანეთისგან გამოყოფილია ვულკანური ბრექჩიებით. აქ ითვლიან 5 ლავურ 

ნაკადს. ძირითადი ანუ მძლავრი ლავური ნაკადები აღწევს მდ. თერგის ხეობის მარცხენა 

ფერდობამდე. ზოგი მათგანი უფრო ზევით წყდება. შედგენილობით ეს ნაკადები არის 

ანდეზიტური. მათ კარგად ეტყობათ პორფირული სტრუქტურა. პორფირული გამონაყოფები 

საშუალო პლაგიოკლაზით არის წარმოდგენილი. ანდეზიტური ნაკადის ქვეშ ჩანს ღია ფერის 

ქანის გაშიშვლება, რომელიც მჟავე შედგენილობის უნდა იყოს (სურ.5-6).  

 

  
 

 

  

ახალგაზრდა ლავების დათარიღების ერთ-ერთი ფართოდ გავრცელებული მეთოდი არის 

ლავების სივრცობრივი მიმართება  მდინარეულ ტერასებთან. უკანასკნელ წლებში მოხდა 

ყაზბეგის რაიონის ახალგაზრდა ლავების დათარიღება იზოტოპური გეოქრონოლოგიის კალიუმ-

არგონის (K-Ar –ის) მეთოდის გამოყენებით.  

 ყაზბეგის რაიონში ყველაზე ძველი ვულკანური ქანები დათარიღებულია 200 ათასი წლით. 

მათ შორის, მდ. ჩხერის ნაკადებიც. ანდეზიტური ლავების ქვეშ მჟავე ტუფების არსებობა 

მოწმობს, რომ ანდეზიტების წარმოქმნამდე ადგილი ქონდა მჟავე მასალის ამოფრქვევას. ამ 

მოსაზრებას ადასტურებს აგრეთვე მდ. ჩხერის შესართავთან, გზისპირას არსებული ღია ფერის 

მასალით აგებული ექსპლუზიური (ვულკანური) ცენტრი (სურ.6), რომელიც ზევიდან 

გადაფარულია ანდეზიტური ლავური ნაკადით. 

 ყაზბეგის რაიონში აღინიშნება ორი ლავური ცენტრი: მყინვარწვერი (სურ.7) და ქაბარჯინა 

(სურ.8). ორივე ჩამქრალი ვულკანი რთული აგებულებისაა. მყინვარწვერის ვულკანური მასალა 

არის ანდეზიტურ-ბაზალტური, უმეტესად - ანდეზიტური. ქაბარჯინა-უფრო რთული 

აგებულების ვულკანია, რომელიც ეროზიული პროცესების შედეგად ძლიერ დანაწევრებულია. 

მის ადგილას მრავალი კლდოვანი მწვერვალი არის წარმოქმნილი. ქაბარჯინა არის  პოლიგენური 

ვულკანური ცენტრი. იგი იძლეოდა ანდეზიტებს, დაციტებს, აგრეთვე ლავური ნაკადების 

გამკვეთ დიაბაზის დაიკებს.  

      

 

 

 

 

 

სურ.5 მჟავე ტუფები ჩხერის 

ანდეზიტების ქვეშ 

სურ.6 ექსპლოზიური ვულკანური 

 ცენტრი მდ.ჩხერის შესართავთან 

 



 

 

  
                            სურ.7 მყინვარწვერი                                              სურ.8 ქაბარჯინა  

 

ჩრდილოეთიდან სამხრეთის მიმართულებით მყინვარწვერიდან ჩამომავალი ნაკადები 

შემდეგი თანმიმდევრობით არის განლაგებული: გველეთის, ცდოს, ჩხერის, არშის, გორისციხის, 

მნას, სუატისისლავურინაკადები. ქაბარჯინასნაკადებიდანვნახეთკობისნაკადი. 

 გარდა აღნიშნული ვულკანური ცენტრებისა, მეოთხეული ვულკანიზმი ფართოდ არის  

წარმოდგენილი ყელისზეგანზე, რომელზეც ოცამდე ვულკანური ცენტრი აღინიშნება. 

აღმოსავლეთიდან (გუდაურის დასახლებიდან) კარგად ჩანს ამ ზეგანის ორი ვულკანური ცენტრი 

-დიდიდაპატარანეფისკალო(სურ.9). 

 

 
სურ.9 ჩამქრალი ვულკანიდიდი ნეფისკალო 

 

გარდა ამისა, კავკასიონის ღერძულ ზონაში გუდაურის დასახლების ზევით ცნობილია 

აგრეთვე საძელესდასაკოხეს ვულკანური ცენტრები.  

 საძელეს ვულკანური ცენტრიდან მოედინება მლეთა-გუდაურის ლავური ნაკადი, 

რომელის სიგრძე დაახლოებით 12 კმ-ია, და რომელიც მთავრდება სოფ.ქვეშეთთან მდ.არაგვის 

მარცხენა ფერდობზე (სურ.10-11).  

 



 

  
 

 

 

მდ.ჩხერის კალაპოტიდან ავყევით ხეობის მარცხენა ფერდობზე გამავალ ბილიკს და 

ავედით ბრექჩიის პირველ გაშიშვლებასთან. ბრექჩიის სხეულის სიმძლავრე 5 მ-ს აღწევს. ბრექჩია 

აგებულია დაუხარისხებელი ნატეხი მასალით. ლოდების მაქსიმალური ზომა არის 1.5-2 მეტრი, 

ხოლო მცირე ზომის ნატეხებისა - 1-2 სმ. ბრექჩიას ზევით მოჰყვება მასიური ლავური ნაკადი, 

სიმძლავრით 5 მ-მდე. უფრო ზევით იგივე ლავური ნაკადის ზედა ნაწილია, სიმძლავრით 10 მ-

მდე, რომელსაც ეტყობა ფილაქნისებური განწევრება და, რომელსაც თავზე ადევს 4-5 მ 

სიმძლავრის ვულკანური ბრექჩია. ამ უკანასკნელს აღმავალ ჭრილში ასევე მასიური ლავური 

ნაკადი მოსდევს (სურ.12). 

 

 
სურ.12 ვულკანური ბრექჩია და მასიური ლავა 

მდ. ჩხერის მარცხენა ფერდობზე 

 

სურ.10 სვეტური განწევრება 

მლეთა-გუდაურის ლავურ ნაკადში 

 

სურ.11 მლეთა-გუდაურის ლავური 

ნაკადის დაბოლოება სოფ.ქვეშეთთან 

 



ყაზბეგიდან ჭიუხებამდე მხოლოდ იურული თიხა ფიქლებია გაშიშვლებული. ჭიუხების 

ვულკანური მასივის ძირში არის შუა იურის (აალენური) ასაკის თიხა ფიქლები. აქედან კარგად 

ჩანს ჭიუხების დაკბილული მწვერვალები. უმაღლესი მწვერვალის - ჩრდილო ჭიუხი სიმაღლე 

3842.5 მ-ია. ჩვენ ავედით 2750 სიმაღლეზე და დავათვალიერეთ ჭიუხების მიერ შექმნილი 

მეწყრული ცირკი. ცირკში ვხედავთ მორენულ ნალექების კუნძულს. ჭიუხების ვულკანური 

მასივი წარმოიქმნა წყალქვეშა ვულკანური ამოფრქვევის შედეგად, შუა იურულ, სავარაუდოდ 

ბაიოსურ დროში (სურ.13). 

ჭიუხების ვულკანური მასივი აგებულია ბაზალტური შედგენილობის ბალიშა ლავებით. 

ბალიშები ერთმანეთზე არის მორგებული ისე, როგორც ეს შეიძლება მოხდეს ცომის გუნდების 

ერთმანეთზე დალაგების დროს. 

 

 
სურ.13 ჭიუხები 

 

პოსტვულკანური პროცესების განმავლობაში ჰიდროთერმული ხსნარების მიერ 

შემოტანილი და გამოკრისტალებული იქნა მწვანე ფერის მინერალი - ეპიდოტი (სურ.14-15). 

 

   
სურ.14-15 ჭიუხების ბალიშა ლავები 

 

ეს არის კალციუმიანი ალუმოსილიკატი. კალციუმის წყაროს წარმოადგენს იგივე მაგმური 

კერა, საიდანაც მოხდა ბაზალტური ლავის ამოფრქვევა. გარდა ამისა, ჭიუხები ხასიათდება 

ულამაზესი და თვალწარმტაცი ბუნებით, რომელმაც გაგვაოცა სიდიადითა და სიმკაცრით. 

არანაკლებ ლამაზი და საინტერესოა თრუსოს ხეობა თავისი ცნობილი ტრავერტინების ველით, 

რომელიც ჩვენი შემდეგი მარშრუტის მიზანი იყო (სურ.16). 

 



 

 

 

 

 
 

სოფ.კობიდან მარჯვენა მხარეს მიუყვება თერგის ფართო ხეობა სოფ.ზემო ოქროყანამდე. 

აქედან იწყება მდ.თერგის გასწვრივ კასარასვიწრო ხეობა. Aადრე საავტომობილო გზა ამ ხეობაში 

გადიოდა, მაგრამ წვიმების დროს ფერდობიდან ჩამოტანილი ნაშალი მასალა გზას გაუვალს 

ხდის. ამიტომ, გაყვანილი იქნა ახალი გზა, რომელიც გადადის ყელის ვულკანური ზეგანის 

ჩრდილოეთ ნაწილში არსებული ხორისარის ვულკანური ცენტრიდან ჩამოსულ ლავურ ნაკადზე. 

Aაქედან გზა ეშვება თრუსოს ხეობაში, რომელიც საკმაოდ ფართოა და მდიდარია მინერალური 

წყაროებით. სოფ.კობიდან,  მდ.თერგის მარცხენა მხარეს, მაღალ ქედზე ჩანს მნასლავური 

ნაკადის დაბოლოება. ცოტა ზევით, ამ ნაკადში აღინიშნება ვერტიკალური სვეტური განწევრება. 

ეს არის ანდეზიტური შედგენილობის ლავური ნაკადი, რომელიც ვულკანურ ცენტრ ყაზბეგიდან 

მოედინება (სურ.17). 

 
სურ.17 სვეტური განწევრება მნას ლავურ ნაკადში 



 

ხორისარის ლავები აგრეთვე ანდეზიტური შედგენილობისაა. აქვთ წითელი ფერი და 

საკმაოდ ფოროვანია. თრუსოს ხეობის მარჯვენა ფერდობი აგებულია ზედა იურის 

კარბონატული და ტერიგენული ნალექებით. ქედის თხემზე კარგად ჩანს ამ ნალექების 

დანაოჭება. მარცხენა ფერდობი იურის თიხაფიქლებით არის აგებული. 

 მდ.თერგის მარჯვენა ნაპირზე  ულამაზესი და მეტად საინტერესო გეოლოგიური 

წარმონაქმნია, რომელსაც ეწოდება ტრავერტინი- მინერალური წყლიდან გამოლექილი 

კარბონატი. ტრავერტინების ველი, რომელიც არის, როგორც სრულიად თეთრი, ასევე 

მოწითალო ფერის ნალექები, წითელი ფერი განპირობებულია რკინის შემცვლელობით, თეთრი 

ფერის ტრავერტინების შედგენილობა არის CaCO3.  

ტრავერტინების ველს ზევით, დაახლოებით 200 მ-ში, მდ.თერგის მარცხენა ნაპირზე 

მდებარეობს რკინის შემცველი მინერალური წყლის “ტბა”, რომელიც “დუღს”, რაც 

ნახშირორჟანგის ინტენსიური გამოყოფით არის გამოწვეული (სურ18). 

 

 
სურ.18 მინერალური წყლის ,,ტბა” თრუსოს ხეობაში 

 

ამ ადგილიდან დინების აღმა გზა მიემართება სოფ.აბანოსთან მდებარე სასაზღვრო გამშვებ 

პუნქტამდე და შემდეგ უძველესი ზაკაგორის ციხის ნანგრევებამდე. ეს უკანასკნელი მდ.თერგის 

მარცხენა შენაკადის – მდ.სუატისის მაღალი ფერდობის თხემზე არის აგებული ზღვის დონიდან 

2300 მ სიმაღლეზე (სურ.19). 

 

 

 



 
                                               სურ.19 ზაკაგორის ციხის ნანგრევები თრუსოს ხეობაში 

 

გარდა გეოლოგიური მარშუტებისა, რამდენიმე ჰიდროგეოლოგიური მარშუტიც გვქონდა, 

რომელთა განმავლობაში დავათვალიერეთ და აღვწერეთ იქ არსებული მინერელური წყლების 

მრავალი გამოსავალი, როგორც ბუნებრივი, ასევე ჭაბურღილებით გახსნილი. ყაზბეგის რაიონი 

მინერალური წყლებით ოდითგანვე იყო  ცნობილი. 

ქვემოთ ფოტოზე ასახულია მინერალური წყლის მძლავრი გამოსავალი მდ.ბაიდარას 

ხეობის მარცხენა ციცაბო ფერდზე. 

 წყალი ჩამოედინება ტრავერტინების ფართო, დაახლოებით 50 მ სიგანის ზოლზე.  

ტრავერტინები შეფერილია მოვარდისფრო-მოწითალოდ, რაც რკინის ჰიდროჟანგის 

გამოლექვასთან არის დაკავშირებული. თვალთხედვითი შეფასებით წყაროს დებიტი 5-7 ლ/წმ-ში 

უნდა შეადგენდეს (სურ.20). 

 

 
სურ.20 ტრავერტინები ბაიდარას ხეობაში 

 

ტრავერტინების ზოლის მოპირდაპირე მხარეს, ხეობის მარჯვენა ციცაბო ფერდზე, 

მინერალურ წყლების მრავალრიცხოვანი განცალკევებული გამოსავალია. ეს არის ნარზანის 

ტიპის სავარაუდოდ კარბონატული წყლები, საერთო მინერალიზაციით 2-2.5 გ/ლ. სოფ.კობიდან 

ჩრდილო-დასავლეთით, მდ.თერგის მარჯვენა შენაკადის - მდ.მილიონას ჭალაში არის 

არტეზიული ჭაბუღრილი. სავარაუდოა, რომ ჭაბურღილი ღრმაა, რადგანაც მისი საწყისი 

დიამეტრი 12 დიუმია. ხეობის მარჯვენა ფერდობზე განვითარებულია ვულკანური ქანის, 



ანდეზიტის ვერტიკალური მაღალი კარნიზი, რომელიც ქაბარჯინას ლავური ნაკადის 

დაბოლოებაა. 

 ჭაბურღილი უხვდებიტიანია, არანაკლებ 10 ლ/წმ. წყალს დაჰკრავს რკინის გემო, ხოლო მის 

სადინარზე მკვეთრად ჩანს რკინის ჰიდროჟანგის გამონალექი. 

 მეორე არტეზიული ჭაბურღილი მდ.თერგის მარჯვენა ნაპირზე, უშუალოდ ნაპირთან, 

სოფ.ყანობისკენ მიმავალ გზაზე, ხიდთან არის გაყვანილი. თვალთხედვითი შეფასებით 

ჭაბურღილის დებიტი 5 ლ/წმ. წყალი გადმოედინება 6 დიუმიან საცავ მილში გაკეთებული 

ნასვრეტებიდან, მიწის ზედაპირიდან დაახლოებით 50 სმ სიმაღლეზე, რკინის მაღალი 

შემცველობის გამო, ნაკადის სავალზე უხვადაა ჰიდროჟანგის გამონალექი. გემოთი წინა წყლის 

ანალოგიურია (სურ.21). 

 

 
სურ.21 მინერალური წყლის არტეზიული ჭაბურღილი სოფ. ხურთისთან 

 

სოფ.ხურთისთან, დასავლეთით, 3 კმ მანძილზე, მდ.თერგის მარცხენა ზედა ტერასაზე 

მინერალური წყლის ბუნებრივი გამოსავალია, რკინის ჰიდროჟანგის გამონალექით. წყაროს 

გამოსავალი დაკავშირებულია ანდეზიტებით აგებულ კარნიზის ძირთან.  

 სავარაუდოა, რომ მინერალური წყალს ერევა დელუვიური მტკნარი ნაკადი. 

 რკინის შემცველი აღმავალი მინერალური წყლების ჯგუფური გამოსავალი აღინიშნება 

მდ.თერგის მარცხენა ნაპირზე, ტყარშეთის პარაზიტული ვულკანის ლავური ნაკადის ძირში. 

წყალთან ერთად ინტენსიურად გამოიყოფა ნახშირორჟანგი. ჯამური დებიტი არანაკლებ 5 ლ/წმ. 

 მდ.თერგის მარჯვენა ნაპირზე მოსჩანს ტბიური ნალექები. სავარაუდოდ 6000 წლის წინ 

ტყარშეთის პარაზიტული ვულკანიდან ამოფრქვეულმა ლავამ გადაღობა და დააგუბა მდ.თერგი; 

წარმოშობილ ტბაში დაილექა ტბიური ნალექები, რომლებშიც ჩართულია ხის ნაჭერი, ამ ნაჭრის 

საშუალებით ეს ნალექები ნახშირბადის C-14 იზოტოპის მეთოდით თ.ს.უ-ის ლაბორატორიაში 

დაათარიღეს (სურ.22). 

 

 



 
სურ.22 მდ.თერგის კალაპოტი, ჩაჭრილი ტყარშეთის ლავურ ნაკადში 

 

საინტერესოა დარიალის ხეობის გასწვრივ გეოლოგიური ჭრილი (სურ.23). 

 

 

 
სურ.23 დარიალის ხეობა 

 

საკონტროლო გამშვებ პუნქტთან, გზის პირას არის გრანიტოიდების ვერტიკალური 

კედელი, რომელიც გაკვეთილია დიაბაზის დაიკებით (სურ.25-26).  



    
სურ.24-25 დიაბაზის დაიკებით გაკვეთილი გრანიტოიდების მასივი 

 

აქ ძირითადად გაშიშვლება წარმოდგენილია ბიოტიტიანი და მიკროკლინიანი 

პორფირისებრი გრანიტებით. გაშიშვლებაში დიაბაზი ორი ტიპისაა: დიაბაზპორფირიტი და 

თანაბარმარცვლოვანი დიაბაზი. ამასთან, დიაბაზ-პორფირიტი არის შემდგომი, რადგან მას აქვს 

წრთობის ზონა თანაბარმარცვლოვან დიაბაზთან. თანაბარმარცვლოვანი დიაბაზი საკმაოდ 

წვრილკრისტალურია. სამხრეთით, მდინარის დინების საწინააღმდეგო მიმართულებით, 

მდ.ხდეზე (კისტინკა) გადებულ ხიდიდან ნათლად ჩანს კლდოვანი გაშიშვლება. აქ 

გავრცელებულია ძირითადად პორფირისებრი, სუსტად დაგნეისებული გრანიტები, რომლებიც 

გაკვეთილია აპლიტისა და დიაბაზის დაიკებით. შემდეგ გაშიშვლებაში 100-150 მ ხარვეზია, 

რომელსაც ისევ გრანიტოიდების უწყვეტი გაშიშვლება მოსდევს, დაახლოებით 300 მეტრის 

მანძილზე. გაშიშვლება აგებულია მკვეთრად გნეისისებრი გრანიტებით, რომელიც იკვეთება ისევ 

აპლიტის და დიაბაზის დაიკებით. აპლიტის ძარღვების სიმძლავრე იშვიათად 1 მეტრს აღწევს ან 

უფრო მეტიც არის (სურ.26). 

 

 
სურ.26 გრანიტოიდების გაკვეთა აპლიტის ძარღვით 

 



 მკვეთრ მოსახვევში, რომელიც მდებარეობს მდ.დევდორაკის შესართავიდან 200  მ-ის 

დაშორებით ქვევით, გნეისებს ჰკვეთს დიაბაზ-პორფირიტის დაიკა, რომლის სიმძლავრე 2.5 

მეტრამდეა. დაიკა შეიცავს პლაგიოკლაზის იზომეტრულ ფენოკრისტალებს, მას მიჰყვება ისევ 

დიაბაზ-პორფირიტი, რომელშიც პლაგიოკლაზი წაგრძელებული კრისტალების სახით არის 

ჩართული. შესაძლოა ეს ორი, სხვადასხვა დაიკა იყოს. მათ შორის გადის ნაპრალი, რომელსაც 

მოჰყვება ლეიკოკრატული მასალის ძარღვი. გზის ფერდოზე, დაახლოებით 4 მეტრ სიმაღლეზე 

კარგად ჩანს ლეიკოკრატული ძარღვით დიაბაზის გაკვეთა. ძარღვის სიმძლავრე 3 

სანტიმეტრამდეა. საჭიროა გარკვევა იმისა, თუ რა შედგენილობის არის ლეიკოკრატული 

ძარღვი?? თუ მას გრანიტული შედგენილობა აქვს, მის მიერ დიაბაზის გაკვეთა ერთობ უცნაურ 

მოვლენას უნდა წარმოადგენდეს, რადგან დიაბაზები გრანიტული აქტიურობის შემდეგ 

ჩამოყალიბდა. 

 მდ.დევდორაკის მდ.თერგთან შესართავიდან 100-300 მ-ით ქვევით, გზის მოსახვევში, 

გაშიშვლებულია დიაბაზის და დიაბაზ-პორფირიტის პარალელური დაიკები. ჩრდილოეთიდან 

გაშიშვლება იწყება დიაბაზ-პორფირიტის დაიკით, რომლის სიმძლავრე 2.5 მ-ია. მას მოჰყვება 

გრანიტის ნახევარმეტრიანი ზოლი, შემდეგ გაშიშვლებულია თანაბარმარცვლოვანი დიაბაზის 

დაიკა, სიმძლავრით  2.5 მ. სამხრეთით დიაბაზს მჭიდროდ ეკვრის დიაბაზ-პორფირიტის დაიკა, 

სიმძლავრით 3 მ. დიაბაზ-პორფირიტს აქვს წრთობის ზოლი თანაბარმარცვლოვან დიაბაზთან და 

მაშასადამე, დიაბაზ-პორფირიტი არის შემდგომი. 

 მდ.დევდორაკის შესართავის მოპირდაპირედ, გზის მარცხენა მხარეს, გაშიშვლებულია 

ბიოტიტიანი გნეისები, რომლებიც გნეისობრიობის გასწვრივ გაკვეთილია ლეიკოკრატული 

ძარღვებით. ერთ ზედაპირზე კარგად ჩანს ძარღვის “დანაოჭება”, სხვაგან, ძარღვი 

გნეისობრიობის სიბრტყეს მიუყვება და შეიცავს პლაგიოკლაზის 2-3 სმ-ის სიდიდის პორფირულ 

გამონაყოფებს. ლეიკოკრატული ძარღვის სიმძლავრე 30-35 სმ-ის ტოლი იქნება. 

 დარიალის მასივს სამხრეთით ყაზბეგისკენ გველეთის მასივი აგრძელებს. 

 გველეთის ხიდის ჩრდილოეთ ბოლოდან, 30 მ-ით ქვევით, გზის მარჯვენა მხარეს 

გრანიტოიდებს ჰკვეთს დიაბაზური დაიკების ორი სისტემა - განედური და მერიდიანული. 

განედური დაიკები წარმოდგენილია დიაბაზ-პორფირიტებით, ხოლო მერიდიანული - 

თანაბარმარცვლოვანი დიაბაზით. ჩვენი დაკვირვებით, მერიდიანული (თანაბარმარცვლოვანი) 

დაიკები ჰკვეთს განედურს. 

 მდ.თერგის მარჯვენა ნაპირზე, დინების საწინააღმდეგოდ, დაახლოებით ხიდიდან 100 მ-ში 

არის ლოდების ჩამონაყარი, რომელშიც ჩანს გნეისობრიობა და მასიური აგებულებაც. ეს არის  

ბიოტიტიანი გრანიტები, რომლებშიც ვხვდებით გაბროსა და დიორიტის სხვადასხვა ზომის 

ქსენოლითებს (5-10 სმ-დან, იშვიათად 50 სმ-მდე). 

 უფრო ზევით, 100-150 მ-ით მდინარის პირას, გრანიტებს სფერული განწევრება აქვს, უფრო 

სწორად, ეს უნდა იყოს სფერული გამოფიტვა. სფეროებს შორის გრანიტები უფრო ადვილად 

იფიტება (სურ.27). 

 

 



 
სურ.27 გრანიტოიდების სფერული განწევრება გველეთის მასივში 

 

სოფ.გველეთში, მდ.თერგის მარცხენა ფერდზე, სოფლის ბოლოს, ქვის სახერხ საამქროსთან 

დავათვალიერეთ მწვანე ფერის მოსაპირკეთებელი ქვის ლოდები (,,ყაზბეგის ქვა”) და 

დახერხილი მასალა. მოსაპირკეთებელ მასალას ბრექჩიული აგებულება აქვს. ბრექჩიის ნატეხები 

წარმოდგენილია აფირული ბაზალტით. ამ ქანს ჩვენ ბრექჩიული ბაზალტი დავარქვით. მასში 

ნატეხები შეცემენტებულია ძირითადად ეპიდოტით, რაც ქანს მწვანე ფერს აძლევს, იშვიათად 

ქლორიტით, კვარცით და კალციტით. მოსაპირკეთებლად გამოსადეგი ამ ქანების საბადო 

მდებარეობს დევდორაკის მყინვარის ქვეშ და ხაზობრივი გავრცელება აქვს. მისი წარმოშობა 

დაკავშირებულია ტექტონიკურ მოძრაობასთან, რომელმაც დაამსხვრია ბალიშა ლავები და 

შემდგომ ეპიდოტმა შეაცემენტა წარმოქმნილი ნატეხები (სურ.28). 

 

 
სურ.28 ყაზბეგის მოსაპირკეთებელი ქვა-ბრექჩიული ბაზალტი 

 

დავუბრუნდით მეორე ვულკანურ ცენტრ ქაბარჯინას. სოფ.კობთან აღმართულია 

ქაბარჯინას ლავური ნაკადის ვერტიკალური კედელი. კედლზე ჩანს სვეტური განწევრება, 

სვეტები დახრილია სხვადასხვა კუთხით - ჰორიზონტალურიდან ვერტიკალურამდე, რაც ლავის 

სხვადასხვა მიმართულების დინებით უნდა იყოს გამოწვეული. ლავურ ნაკადს აქვს 

ანდეზიტური შედგენილობა. აქ გავრცელებულია შავი ფერის, ნაცრისფერი და იშვიათად 

მოწითალო ანდეზიტები. სოფლის გასწვრივ გაშიშვლება ვრცელდება 450-500 მ-ზე. კარნიზის 

სიმაღლე მერყეობს 80-100 მ-ის ფარგლებში(სურ.29). 



 

 

 
სურ.29 ქაბარჯინას ლავური ნაკადის სვეტური განწევრება სოფ.კობთან 

 

ქაბარჯინას დასავლეთ ფერდობზე შეჭრილ ველზე დაციტების ჩამონაყარია. უფრო მაღლა 

გაშიშვლებულია დაციტის ლავური ნაკადი. ეს არის რქატყუარიანი დაციტები, რომლებშიც 

პრაქტიკის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა, ბატონმა სულხან გველესიანმა ნახა ქსენოლითი, ზომით 

4 სმ. ეს არის მუქი ფერის ქანი, რომლის შედგენილობის გასარკვევად ავიღეთ საშლიფე ნიმუში, 

აქვე ავიღეთ დაციტის ნიმუში უფრო პატარა ზომის ქსენოლითით. 

 ველი ზევით თანდათან ვიწროვდება და აწყდება ვულკანური ბრექჩიებით აგებულ 

კარნიზს, რომელსაც თავზე მასიური ანდეზიტური ლავა ადევს. სამხრეთ ფერდზე 

გაშიშვლებულია ანდეზიტური ლავური ნაკადი. იგი გაკვეთილია დაახლოებით ერთი მეტრი 

სიმძლავრის ბაზალტური შედგენილობის დაიკით, რომელიც ქედის თხემზე დაკბილული 

კედლის სახით ჩანს (სურ.30). 

 



 
სურ.30 ქაბარჯინას ანდეზიტური ლავების გაკვეთა ბაზალტის დაიკით 

 

სოფ.ტყარშეთიდან მოსჩანს პარაზიტული ვულკანი და ტყარშეთის ვულკანური ნაკადი, 

რომელიც ცენტრიდან უწყვეტად აღწევს მდ.თერგის ხეობამდე. ტყარშეთის ვულკანურ ნაკადს 

აქვს ანდეზიტური  შედგენილობა. აქ არის შავი ფერის, წითელი და ნაცრისფერი ანდეზიტები. 

 სოფ.ტყარშეთიდან გადავედით სოფ.სიონში და ავედით მარიამ ღვთისმშობლის მიძინების 

ტაძართან. აქ ქედის ქიმზე დგას კარგად დაცული კოშკი. კოშკი და ეკლესია დაფუძნებულია 

ვერტიკალურად დაქანებულ იურულ თიხაფიქლებზე. უკან მდებარე ფერდზე მრავლად არის 

ლახარების გამოფიტვის ფორმები, გამოქვაბულები, სვეტები და სხვ. (სურ.31). 

 

 
            სურ.31 გამოქვაბული ლახარებში სოფ.სიონთან 

 

ლახარებში მასალა დაუმუშავებელი და დაუხარისხებელია. ეს არის ბრექჩია, რომელშიც 

ნატეხი მასალა წარმოდგენილია დაციტებით, ანდეზიტებით, თიხა ფიქლებით და სხვ.  



 ლახარი ვულკანურ მოქმედებასთან დაკავშირებული ქანებია, რომლებიც წარმოიქმნება 

ვულკანის კრატერიდნ ან ფერდობიდან წამოსული სელური ნაკადით.  

 სელური ნაკადის მამოძრავებელი წყალი წარმოიქმნება თოვლის და ყინულის დნობის ან 

ვულკანის კრატერში არსებული წყლის ნაკადისაგან. 

 ბოლო მარშუტი კასარას ხეობაზე გადიოდა. აქ არსებული ძველი გზა თრუსოს ხეობისაკენ 

უხვმა ნალექებმა და ჩამონაშალმა დააზიანა და გაუვალი გახადა.                                                     

 ყაზბეგიდან ავედით სოფ. კობში და გავყევით ხელმარჯვნივ თრუსოსკენ მიმავალ გზას. 

სოფ. ქვემო ოქროყანასთან და უფრო ზევითაც, გზის პირას კარგად არის გაშიშვლებული ძველი 

ტრავერტინები, რომელთაც თითქოს შრეობრიობა ეტყობა. სიმძლავრე რამდენიმე მეტრია. 

ტრავერტინებს კარგად ეტყობა ზოლებრიობა და მცენარეთა აღნაბეჭდები (სურ.32-33). 

 

    
სურ.32-33 ძველი ტრავერტინები კასარას ხეობაში 

 

 

ტრავერტინები შეიმჩნევა ასევე მდ. თერგის მარჯვენა ნაპირზე.  

 მდ.თერგის ხეობის მარჯვენა ფერდობზე ანდეზიტების გაშიშვლებაა, რომელიც 

ვერტიკალური კედლის სახით მდ. თერგის კალაპოტამდე ეშვება. ლავური ნაკადი 

ამოფრქვეულია აღმოსავლეთ ხორისარის ჩამქრალი ვულკანიდან, რომელიც ყელის ვულკანური 

ზეგანის უკიდურეს ჩრდილო ნაწილში მდებარეობს (სურ.34). 

 

 
სურ.34 კასარას ხეობა. მარცხნივ ჩანს ვულკან 

ხორისარის ლავური ნაკადის დაბოლოება 

 



ლავური ნაკადი მოწითალო ფერისაა, ფოროვანია და კარგად გამოხატული სვეტური 

განწევრება აქვს. ეს იყო ბოლო მარშრუტი, რომელსაც მოიცავდა შთაბეჭდილებებით აღსავსე 

ჩვენი საველე-გეოლოგიური პრაქტიკა ყაზბეგის რაიონში. 

გარდა ამისა, პრაქტიკაზე ყოფნის პერიოდში ვეცნობოდით იმ ისტორიულ ძეგლებს და 

ციხესიმაგრეებს, რომლებიც ყაზბეგის რაიონში ყველა სოფელს ამშვენებს და დამცავ ნაგებობას 

წარმოადგენდა უხსოვარი დროიდან. აქ არის აგრეთვე უძველესი ეკლესია-მონასტრები და 

ბაზილიკები. დარიალის ხეობაში პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით  ახალი სამონასტრო 

კოპლექსის მშენებლობა მიმდინარეობს. 

 დავესწარით უძველეს საეკლესიო დღესასწაულს გერგეტობას. ვნახეთ მიცვალებულთა 

სულის მოსახსენიებელი დოღი. Aამ ყველაფერმა უფრო მეტად აამაღლა ჩვენში პატრიოტული 

გრძნობა. სამშობლოს სიყვარული და სურვილი იმისა, რომ ჩვენს სამშობლოს კიდევ უფრო მეტი 

სარგებლობა მოვუტანოთ. 

 პრაქტიკამ გაგვაცნობევრი განსხვავებული გეოლოგიური ობიექტი, დაკვირვებით 

შევისწავლეთ და აღვწერეთ ისინი. 

 ყაზბეგის რაიონი კი ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი, მიმზიდველი, საინტერესო და 

მნიშვნელობანი რეგიონია, რომელიც დღევანდელი პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, 

მივიწყებული და ჩაკეტილია, მაგრამ უცხოელების ინტერესი მაინც არ განელებულა ამ რაიონის 

მიმართ, რაც საკუთარი თვალით ვნახეთ ჩვენ იქ ყოფნის დროს.  

 

 
ჯვრის მონასტერი 

 



 
 

სვეტიცხოველი 

 

 
ანანურის არქიტექტურული კომპლექსი 

 
მშენებარე ეკლესია დარიალის ხეობაში 

 

 



   

  
    სიონის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი                          გერგეტის სამება 

 

 

 
დოღი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ყაზბეგის რაიონის ფლორა და ფაუნა 

 

   

  

  



  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 


