
სასწავლო - შემეცნებითი გეოლოგიურ-ჰიდროგეოლოგიური პრაქტიკის ანგარიში 

(ბორჯომი - სურამი) 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის 
დეპარტამენტის II – III კურსის სტუდენტებისთვის, რომლებიც ბაკალავრიატში 
გეოლოგიის პროგრამით ირიცხებიან, ჩატარდა სასწავლო-შემეცნებითი პრაქტიკა 
სტრატიგრაფიის და ჰიდროგეოლოგიის ზოგიერთი საკვანძო საკითხის პრაქტიკულად 
ათვისების მიზნით.  

პრაქტიკას ხელმძღვანელობდნენ პროფესორები უჩა ზვიადაძე, შალვა 
კელეპტრიშვილი, მარინა მარდაშოვა.  

სტუდენტთა ჯგუფში შედიოდნენ: ნიკოლოზ ფოფორაძე, ვასილ ხმალაძე, ნინო 
ლაბაური, ლაშა ჯინჭარაძე, თამთა მატარაძე, ნანი პატარაია, თინათინ ავქოფაშვილი. 

პრაქტიკის უმთავრეს მიზანს შეადგენდა ბორჯომის ჩამოსასხმელი ქარხნის 
ტექნოლოგიური სქემისა და ბორჯომის მინერალური წყლის შესახებ არსებული 
მეცნიერული მოსაზრებების გაცნობა. პრაქტიკის მეორე მიზანდასახულობა 
მდგომარეობდა ძირულის მასივის და საქართველოს ბელტის საკონტაქტო ზოლში 
სტრატიგრაფიის ელემენტებში გარკვევა, ხელმძღვანელი ფაუნის ნიმუშების მოძიება და 
ზოგადი გეოლოგიის და პალეონტოლოგიის კათედრაზე არსებული კოლექციის 
შევსება.  

ქალაქ-კურორტ ბორჯომის და მის მიდამოებში დაკვირვების წერტილების 
ადგილმდებარეობა, განსაზღვრული გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემის (GIS) 
კოორდინატებით ქვემოთ მოყვანილ სქემაზე არის ასახული.  

 

 

დაკვირვების წერტილების ადგილმდებარეობა პრაქტიკის ბორჯომის უბანზე 

უნიკალური შედგენილობის და თვისებების მინერალური წყლის „ბორჯომის“  
საბადო მესხეთის ქედის ცენტრალურ ნაწილში მდებარეობს, ზღვის დონიდან 760 – 920 
მ აბსოლუტურ ნიშნულებზე. დღესდღეობით ქ. ბორჯომსა და მის შემოგარენში სამი 
საექსპლუატაციო უბანი გამოიყოფა:  

- ცენტრალური, რომელიც ბორჯომ-პარკის ტერიტორიაზე მდებარეობს; 
- ლიკანის უბანი, დაბა ლიკანის ტერიტორიაზე; 



- ვაშლოვან - ყვიბისის უბანი, სოფ. ვაშლოვანის და სოფ. ყვიბისის ტერიტორიაზე.  
აღნიშნულ უბნებზე მინერალური წყლის მოპოვება ჭაბურღილების საშუალებით 

ხდება. ჭაბურღილების სიღრმე 1200 – 1500 მ ფარგლებშია. მინერალური წყლების 
ჩამოსხმა, დაფასოება და საექსპორტოდ მომზადება ორი ჩამოსასხმელი ქარხნის 
საშუალებით ხდება. მათგან#1 ქარხანა  შედარებით ადრინდელია და მისი 
დათვალიერება ვერ მოხერხდა, რადგანაც პერსონალს გამოსასვლელი დღე ჰქონდა. 
სამაგიეროდ, დეტალურად გავეცანით ყვიბისის შემოგარენში არსებული  #2 ქარხნის 
საწარმოო სქემას. 

 

 

#2 ჩამოსასხმელი ქარხნის შესასვლელი 

აღსანიშნავია, რომ გარდა მინერალური წყლებისა - „ბორჯომი“, „ლიკანი“ 
ხსენებული ქარხნები მტკნარი სასმელი წყლის პროდუქციასაც აწარმოებს, როგორიცაა 
„ბაკურიანის წყაროები“ და „ბორჯომის წყაროები“. 

ჩამოსასხმელ ქარხნებს ფუნქციონირების დიდი ხნის ისტორია აქვს. ადრინდელი 
პრიმიტიული წარმოება დღეს თანამედროვე ტექნოლოგიური პროცესებით არის 
შეცვლილი. ბორჯომის წყლის პოპულარობაზე, ჯერ კიდევ ისტორიული წარსულის 
პერიოდში, წარმოდგენას გვაძლევს საპატიო დიპლომები, რომლებითაც ქარხნის 
ინტერიერის კედლები არის დამშვენებული. 
 

 

 



 

1907 წელს ბელგიის ქ. სპაში გამართულ                                    ანალოგიური საპატიო მოწმობა, 
საერთაშორისო გამოფენაზე ,,ბორჯომისთვის“                        გაცემული 1911 წელს იმპერატორის 
მინიჭებული საპატიო დიპლომი                                                ოჯახის მიერ 
 

უშუალოდ ქარხნის ტექნოლოგიური სქემის გაცნობამდე და მანამდე, სანამ 
სათანადო ორგანო ქარხნის ტერიტორიაზე შეშვების უფლებას მოგვცემდა, ბორჯომის 
მინერალური წყლის ფორმირების შესახებ სჯა-ბაასი ქარხნის შესასვლელთან გაიმართა. 

 

 
პროფ. უ. ზვიადაძე პრაქტიკის მონაწილეებს ბორჯომის  
საბადოს გენეზისის შესახებ არსებულ თანამედროვე  

მოსაზრებებზე ესაუბრება 
 

კერძოდ, აღინიშნა, რომ ბორჯომის მინერალური წყლის საბადო ე.წ. ინჟექციური 
ტიპისაა. ეს ნიშნავს, რომ სიღრმიდან აღმავალი მიგრაციის პროცესში მომდინარე 
მაღალმინერალიზებული ნახშირორჟანგით გამდიდრებული მიწისქვეშა წყალი 
ნაპრალთა სისტემის გავლით შეაღწევს ე.წ. „ჰორიზონტ-მიმღებში“ (რეციპიენტი), სადაც 
ადგილი აქვს მის შერევას ინფილტრაციული გენეზისის გაცილებით უფრო მტკნარ 
წყალთან. შერევის პროცესს თან სდევს წყლის საერთო მინერალიზაციის შემცირება და 
თანმხლები ქიმიური რეაქციები, რომლებიც უმთავრესად, ერთი მხრივ,  კათიონური 
გაცვლის და, მეორე მხრივ, გახსნის პარალელურად მიმდინარე პროცესებში არის 
გამოხატული. მასწავლებელმა ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ ბორჯომის 
მინერალური წყლის საბადოს გენეზისი საბოლოოდ დღემდის არ არის სრულად 
გაშუქებული, იმის მიუხედავად, რომ ამ საკითხზე თავის დროზე  საქართველოს 



ჰიდროგეოლოგიის კორიფეები - იოსებ ბუაჩიძე, სავლე ჩიხელიძე, ალიოშა მელივა, 
ლევან ხარატიშვილი და სხვები მუშაობდნენ. უ. ზვიადაძემ მოუწოდა სტუდენტებს 
დაინტერესდნენ ამ უაღრესად მნიშვნელოვანი საკითხით და აღუთქვა დახმარება 
სათანადო ლიტერატურული წყაროების მოძიებაში.    

ჩამოსასხმელი ქარხნის დათვალიერება სპეცტანსაცმლის მორგებით დაიწყო.  
 

 
სპეცტანსაცმელში გამოწყობილი გეოლოგები.  

მარჯვნივ ჩვენი სიმპატიური მეგზური, ქ-ნი ნინო მიქელაძე 
 
ჩამოსასხმელი ქარხნის დათვალიერება კონვეიერის გაცნობით დაიწყო. 
 

 
კონვეიერის საერთო ხედი 

 
აქ ყველა ტექნოლოგიური პროცესი ავტომატიზებულია - კაფსულების გაბერვიდან 

დაწყებული მზა პროდუქციის ჩამოსხმით და ეტიკეტირებით დამთავრებული. 
ჩვენთვის საინტერესო სიახლეს წარმოადგენდა სხვადასხვა ფორმის და ტევადობის 
პლასტმასის ბოთლებად კაფსულების გაბერვის ხერხი, რომელსაც თან მკაცრი 
ინსტრუქცია ახლავს. 

პროცესი  კომპიუტერულ მართვას არის დამორჩილებული. ძალზე საინტერესოა 
სხვადასხვა მოცულობის ჭურჭელში ჩამოსხმული ბორჯომის ბოთლების ეტიკეტირება 
დაწყებული გასული საუკუნის გარიჟრაჟიდან დღევანდელობით დამთავრებული. 
 



 
„ბორჯომის“ ეტიკეტირების ადრინდელი ნიმუშები, როდესაც ჩამოსხმა 

 მხოლოდ „ეკატერინეს წყაროს“ ხარჯზე ხდებოდა 
 

თანამედროვე ეტიკეტირების ნიმუშები კი შემდეგნაირად გამოიყურება: 
 

 
„ბორჯომის“ თანამედროვე ჩამოსხმის ეტიკეტი 

 
მრავალფეროვანია აგრეთვე მზა პროდუქციის (ბოთლების) დიზაინი. 
 

 
„ბორჯომის“ ბოთლების განსხვავებული ფორმები 

 
ჩამოსასხმელი კონვეიერი, როგორც ცნობილია, ცალკეული ოპერაციებისგან 

შედგება. საერთო ტექნოლოგიური ციკლის შემადგენელი კომპონენტები ერთ მთლიან 
პროცესს ემსახურება და მიღებული პროდუქციის ხარისხი არსებითადთითოეული ამ 
კომპონენტის გამართულ მუშაობაზე  არის დამოკიდებული.  



 
ჩამოსასხმელი კონვეიერის ერთ-ერთი სექცია 

 
ტექნოლოგიური ციკლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია ქარხანაში 

არსებული ქიმიური ლაბორატორია,  რომელშიც პერმანენტულად ტარდება წყლის 
სინჯების ტიპური და სრული ანალიზები, რათა დაცულ იქნეს ქიმიური 
შედგენილობისადმი საერთაშორისო ნორმატივებით წაყენებული ძალზე მკაცრი 
მოთხოვნები. 
 

 
  ქიმიური ლაბორატორიის ინტერიერი ქიმიური ანალიზის მიმდინარეობა 
 

ბორჯომ-პარკის ტერიტორიაზე ადრე არსებულმა „მიხეილის“ და „ეკატერინეს“ 
წყაროებმა ფუნქციონირება მას შემდეგ შეწყვიტეს, რაც ბორჯომის საბადოზე ფართო 
ფრონტით გაიშალა საძიებო-საექსპლუატაციო ჰიდროგეოლოგიური ჭაბურღილების 
ბურღვა. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ბორჯომის საბადოზე სხვადასხვა ტიპის 
მინერალური წყლების მოპოვება და სამრეწველო ჩამოსხმა ჭაბურღილების 
ექსპლუატაციის ხარჯზე მიმდინარეობს. პრაქტიკის მონაწილეებს საშუალება მიეცათ 
დაეთვალიერებინათ ერთ-ერთი საექსპლუატაციო უბანი, რომელიც ქ. ბორჯომის 
ავტოსადგურის შენობასთან მდებარეობს. საინტერესოა, რომ ამ უბანზე, გარდა 
ლოკალურად არსებული ჭაბურღილისა, ლიკანის #41 ჭაბურღილიდან მილსადენით 
შემოდის მინერალური წყალი, რომელიც თავს იყრის სპეციალურ ავზებში და იქიდან 
ასევე დახურული მილსადენის საშუალებით #1 ჩამოსასხმელ ქარხანას მიეწოდება. 
გეოლოგიურად ეს სტრუქტურები ბორჯომის და ლიკანის ანტიკლინებით არის 



აგებული ყვიბისის უბნისგან განსხვავებით, სადაც მინერალური წყლის მოპოვება  
ბარათხევის სინკლინის მულდაში გაყვანილი ღრმა (დაახლოებით 1400 მ) 
ჭაბურღილიდან ხდება. ზოგადად, ბორჯომის საბადოს არსებობა და მისი 
ექსპლუატაციის ხანგრძლივი პერიოდი ღვთის წყალობად უნდა მივიჩნიოთ. საბადო 
ჰიდროდინამიკური და ჰიდროქიმიური  რეჟიმის განსაკუთრებული სტაბილურობით 
ხასიათდება, რომელიც მხოლოდ ძლიერ მიწისძვრებზე რეაგირებს, ისიც დებიტის და 
ტემპერატურის უმნიშვნელო ცვალებადობით. მსოფლიო პრაქტიკაში უიშვიათესია 
შემთხვევა, როდესაც მინერალური წყლების საბადოს ხანგრძლივი ექსპლუატაცია 
ცვლილებების გარეშე თვითდენის რეჟმში ხდებოდეს. 

 

#41 საექსპლუატაციო ჭაბურღილის მდებარეობა. ამავე უბანზე ხდება ლიკანის საექსპლუატაციო 
ჭაბურღილიდან მიღებული მინერალური წყლის მილსადენით ტრანსპორტირება 

 

ლიკანის ჭაბურღილიდან ტრანსპორტირებული           ბორჯომის ტერიტორიის გეოლოგიური  
წყლის შემკრები ავზები, საიდანაც წყალი                სტრუქტურის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი 
#1 ჩამოსასხმელ ქარხანას მიეწოდება              სტრატიგრაფიული წარმონაქმნი -„ბორჯომის 
ფლიში“ (პალეოცენი) 
 
 



 

საექსპლუატაციო ჭაბურღილი მდ. ბორჯომულას              პულსაციური რეჟიმის მქონე არაღრმა  
ვიწრო ხეობის მარცხენა ფერდობზე,                                       ჭაბურღილი ბორჯომ- პარკის  
თითქმის კალაპოტში                                                                 ტერიტორიაზე (ცენტრალური უბანი) 
 

პრაქტიკის ჰიდროგეოლოგიური ნაწილის აღწერა აქ უნდა შევწყვიტოთ და  გეზი 
ავიღოთდაბა სურამისკენ, რომლის მონახულების მიზანს ზოგიერთი 
სტრატიგრაფიული ერთეულის გაცნობა და სახელმძღვანელო ფაუნის ნიმუშების 
შეგროვება შეადგენდა. პრაქტიკის ამ მონაკვეთზე განმარტებების მთლიანი მოცულობა 
ზოგადი გეოლოგიის და პალეონტოლოგიის მიმართულების სრულ პროფესორ შალვა 
კელეპტრიშვილს დაეკისრა. 
 

 
 

ტერიტორიის გეოლოგიური რუკის გაცნობა 
 

შ. კელეპტრიშვილმა ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ დაბა სურამის შემოგარენი და, 
კერძოდ, სოფ. ჩუმათელეთის დასავლეთი პერიფერია გეოლოგიურად ძალზე 
საინტერესო ობიექტია, რადგანაც აქ ნათლად ვაკვირდებით საქართველოს ბელტის 
კონტაქტს კავკასიონის სამხრეთ ფერდობის ნაოჭა სისტემასთან. მან აღნიშნა, რომ 
გეოლოგიური პრაქტიკის სრულყოფილად ჩატარების პირობებში, რაც გულისხმობს 
საჭირო დროს, აღჭურვილობას, ტრანსპორტს და ა.შ., გეოლოგის მიზანს შეადგენს 
ზოგად და ისტორიულ გეოლოგიაში აუდიტორიაში მიღებული თეორიული ცოდნის 
გაღრმავება, აგრეთვე საველე გეოლოგიის პრაქტიკული ჩვევების და მანიპულაციების 
გაცნობა-ათვისება, როგორიცაა გეოლოგიური კომპასის გამოყენება, შესაბამისი 
მასშტაბის ტოპოსაფუძვლის წაკითხვა და დაკვირვების წერტილების მიბმა, ნაყარის 
აღწერა-დახასიათება, როდესაც ყველა ეს ქმედება წინასწარ შედგენილი გეგმის 
მიხედვით ხორციელდება. დღევანდელ შეზღუდულ პირობებში, ცხადია, ყველა ამ 



მოთხოვნის დაკმაყოფილება შეუძლებელია და ამიტომ ზოგადი ცნობებით უნდა 
შემოვიფარგლოთ.  

ადმინისტრაციულად პრაქტიკის ობიექტი ხაშურის რაიონს მიეკუთვნება და მისი 
უკიდურესი დასავლეთი ნაწილი უჭირავს. აქ მთავარი ოროგრაფიული ელემენტი 
ლიხის ქედის აღმოსავლეთი კალთებია, რომლებიც მდინარეების სურამულას, შუა 
ღელეს და ცოცხნარის წყალგამყოფებს წარმოადგენს. ტერიტორიის გეოლოგიური 
შესწავლის ისტორიასთან დაკავშირებით მასწავლებელმა აღნიშნა, რომ სისტემატურ 
გეოლოგიურ შესწავლას გასული საუკუნის 20-30-იან წლებში აკადემიკოსმა ა. 
ჯანელიძემ ჩაუყარა საფუძველი. მისი ნაშრომებიდან განსაკუთრებული 
მნიშვნელობისაა ის კვლევები, რომლებიც საქართველოს გეოლოგიური აგებულების 
ფუნდამენტურ საკითხს - საქართველოს ბელტის პრობლემას – შეეხება. ძირულის 
კრისტალური მასივის დანალექი საფარის სტრატიგრაფიის და პალეონტოლოგიის 
საკითხების შესწავლაში განსაკუთრებული წვლილი ქართველ მკვლევარებს ი. კახაძეს, 
ი. კაჭარავას, ი. რუხაძეს, მ. ერისთავს, ა. ცაგარელს ეკუთვნით, ხოლო ტექტონიკური 
აგებულების კვლევაში აღსანიშნავია ა. ჯანელიძის, პ. გამყრელიძის, ი, კახაძის და ს. 
ჩიხელიძის ნაშრომები. ამ ნაშრომების საფუძველზე ითვლება, რომ დაბა სურამის და 
მისი მიმდებარე რაიონების გეოლოგია ამომწურავად არის შესწავლილი. ბ-ნმა შალვამ 
დეტალურად ისაუბრა საკვლევი ტერიტორიის გეოლოგიური განვითარების 
ისტორიაზე, რაც ძალზე საინტერესო საკითხია იმდენად, რამდენადაც ეს ტერიტორია 
გარდამავალი ზონაა ორ, სრულიად განსხვავებულ გეოტექტონიკურ ერთეულს შორის. 
ფაუნისტური თვალსაზრისით განსაკუთრებით მდიდარია ცარცული სისტემის ორივე, 
ქვედა და ზედა ნაწილები. შ. კელეპტრიშვილმა ის უბნები დაგვათვალიერებინა, 
რომლებიც ფაუნისტურად უკეთ არის დახასიათებული. მან სტუდენტებს მოუწოდა 
აქტიურად მიეღოთ მონაწილეობა განამარხებული ფორმების ძებნაში, რასაც, 
ბუნებრივია, თვითონვე წარმართავდა.  

 

 
ფაუნის მთავარი მაძიებელი  ბ-ნი შალვა კელეპტრიშვილი 

 
მასწავლებლის მოწოდებამ დადებითი შედეგი გამოიღო. სტუდენტები და 

მასწავლებლებიც უაღრესად კმაყოფილნი იყვნენ, როდესაც ფაუნის კარგად შემონახულ 
ფორმებს პოულობდნენ.  



 
ფაუნის პოვნა დაკვირვებულობას მოითხოვს,  

რისთვისაც ლაშა ჯინჭარაძეს არ ეცალა 
 

განამარხებული ფაუნის ძიების პარალელურად სტუდენტები ველზე ქანების 
წოლის ელემენტების გასაზომად გეოლოგიური კომპასის გამოყენების წესებს 
ეცნობოდნენ.   

 

 
შრეების წოლის ელემენტების განსაზღვრა სამთო კომპასით 

 
სტუდენტების მონდომებას უკვალოდ არ ჩაუვლია. მათი ახალგაზრდული 

გამჭრიახი მხედველობის წყალობით განამარხებული ფაუნის ბევრი საინტერესო 
ნიმუში შეგროვდა. 
 

 
ბელემნიტების და ამონიტების მრავალთაგან ზოგიერთი დამახასიათებელი ნიმუში 

 
 
 



ამასობაში მოსაღამოვდა და თბილისში გამომგზავრების დროც დადგა. მანამდე, 
დაბა სურამის ულამაზეს სანახებში დავნაყრდით. 
 

 
ქართული სუფრა ყურადღებას მოითხოვს                ბატონ თამადას  სადღეგრძელო  
 დარჩა სათქმელი 
 

მოკლევადიანი, მაგრამ უაღრესად საინტერესო და შთამბეჭდავი პრაქტიკის დროს 
ნანახით და განცდილით კმაყოფილი მასწავლებელთა და სტუდენტთა ჯგუფი სახლში 
მიემგზავრება. 

 

ჯგუფმა გეზი თბილისისკენ აიღო 

მეორე დღეს გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის უფროსთან ბ-ნ ნოდარ 
ფოფორაძესთან პრაქტიკის შედეგები განიხილეს და გამოთქვეს რწმენა, რომ მომავალში 
უფრო ხანგრძლივი და ნაყოფიერი გეოლოგიური პრაქტიკების ჩატარებასაც შევძლებთ.  


