
III კურსის 3510 ჯგუფის სტუდენტების (ძვირფასი ქვებისა და კეთილშობილი ლითონების 

სპეციალობა) 2008 წლის საველე-გეოლოგიური პრაქტიკა ყაზბეგის რაიონში 

 

  

ყაზბეგის რაიონის გეოლოგიური აგებულება 

დარიალისა და გველეთის კრისტალური მასივების მოკლე პეტროგრაპიული დახასიათება და ასაკი 

 

ყაზბეგის რაიონის ტერიტორიაზე ყველაზე ძველი ქანებით აგებულია დარიალისა და გველეთის 

გრანიტოიდული მასივი. 

 ეს მასივები წაგრძელებულია სუბგანედური მიმართულებით. დარიალის მასივს უკავია 24კმ2 

ფართობი, ხოლო გველეთის მასივს – 7კმ2.      

მასივების შესწავლას 100 წლიანი ისტორია აქვს. მას სწავლობდნენ რუსი გეოლოგები: ფ. ლევინსონ-

ლესინგი, დ. ბელიანკინი, ვ. რენგარტენი, ლ. ვარდანიანცი. შემდეგ წლებში მასივების გეოლოგიურ 

შესწავლას აწარმოებდნენ გ. აფანასიევი (1958წ) და დ. შენგელია (1965წ). ამ მკვლევარების მიხედვით 

მასივების ამგები გრანოდიორიტები მეტასომატური წარმოშობისაა. ყოველთვის სადისკუსიო იყო 

გრანიტოიდების დამოკიდებულების საკითხი შემცველ კისტინკის წყებასთან, რომელიც წარმოდგენილია 

ქვიშაქვების, თიხაფიქლებისა და კვარციტების მორიგეობით. დ. ბელიანკინი, ვ. რენგარტენი, დ. 

ანდრეევი აღნიშნავენ კისტინკის წყების ტრანსგრესიულ განლაგებას ბაზალტური ფორმაციის მეშვეობით 

დარიალის მასივზე. ეს გეოლოგიური ფაქტი დადასტურებულ იქნა შემდეგი მკვლევარების დ. 

შენგელიას, გ. ჩიხრაძის და ი. ყიფიანის შრომებში. 

ზოგი მკვლევარის აზრით დარიალისა და გველეთის მასივები კვეთს კისტინკის წყებას, ამის 

დასადასტურებლად ასახელებენ სერიციტ კვარციან რქაულებსა და ანდალუზიტიანი ფიქლების 

არსებობას.  

ზოგი ავტირის მიხედვით (ო.დუდაური და სხვები 2000წ.) ორივე გრანიტოიდული მასივი 

პეტროგენული აგებულებისაა. ქანები ხასიათდება ქანმაშენი მინერალების შემცველობის საკმაო დიდ 

ფარგლებში მერყეობით და განსაკუთრებით კალიუმის მინდვრის შპატის. Dდარიალის მასივის 

ცენტრალური ნაწილი აგებულია გრანო-დიორიტებით, რომელშიც პლაგიოკლაზი (ოლიგოკლაზი) 

მნიშვლენოვლად ჭარბობს მოკროკლინს, თუმცა არის უბნები კალიშპატის მცირე შემცველობით, 

რომელიც შეიძლება პლაგიოგრანიტებს მიეკუთვნოს. გვხვდება აგრეთვე პორფირობლასტური 

მიკროკლინიანი სახესხვაობები, გარდამავალი გრანოდირიტებიდან ტიპიური გრანიტებისაკენ. ყველა 

ჩამოთვლილი ქანი ერთმანეთთან დაკავშირებულია თანდათანობითი გადასვლებით, რაც 

დამახასიათებელია კავკასიონის მთავარი ქედის კრისტალური ქანებისათვის. დარიალის მასივის 

ჩრდილო ნაწილში გვხვდება თანაბარ მარცვლოვანი, შედარებით საღი ღიანაცრისფერი ბიოტიტიანი 

გრანიტოიდები. დარიალის მასივი იკვეთება ალიასკიტური და აპლიტური ძარღვებით,რომელთა 

სიმძლავრე 0,5-2მ-მდე აღწევს და იშვიათად მეტიც არის. 

 დარიალისა და გველეთის მასივები განიცდიან ტექტონიკური მოძრაობის  

 გავლენას, რის გამოც წარმოიშვა კატაკლაზური და მილონიტიზებური ქანები. დინამო 

მეტამორფიზმის გავლენა დარიალი მასივებში ძლიერდება სამხრეთის მიმართულებით სადაც 

გაშიშვლებულია მილონიტიზებული გნეისური ქანები.  

დარიალის მასივის სამხრეთ ზედაპირზე გამოდის უფრო მცირე ზომის გრანიტოიდული მასივი, 

რომელიც გველეთის მასივის სახელწოდებით არის ცნობილი. მასივები ერთმანეთისაგან გამოყოფილია 

კისტინკის წყებით. ამ ზოლის სიგრძე 1,5 კმ-ია ორივე მასივი გაკვეთილია დიაბაზებისა და დიაბაზ-



პორფირიტბის მრავალრიცხოვანი დაიკებით, რომელთა სიმძლავრე ერთეული მეტრების ფარგლებში 

მერყეობს. 

 დარიალის მასივის ჩრდილო კონტაქტის სიბრტყე ლიასურ ნალექებთან ვერტიკალურად არის 

დაქანებული. გველეთის მასივის კონტაქტის სიბრტყე წიკლაურის წყებასთან, აგრეთვე ვერტიკალურია. 

დარიალის მასივის ჩრდილო ნაწილში გაშიშვლებულია შედარებით ლეიკროკრატული ბიტიტიანი 

გრანიტები, რომელთანაც არის დაკავშირებული მუსკოვიტიანი პეგმატიტები. ამ მუსკოვიტებით იქნა 

დათარიღებული პეგმატიტური ძარღვები. მიღებული შედეგი 321 ± 6 მლნ. წელი გვიჩვენებს ამ ქანების 

პალეოზოურ, კერძოდ შუა კარბონულ ასაკს. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს შდა კრისტალური 

მასივების (ძირულის, ხრამის და ლოქის) გრანიტოიდების ასაკი აგრეთვე შუა კარბონატულია.  

   

კრისტალური ფიქლები 

დარიალისა და გველეთის მასივები აგებულია ძირითადად გრანიტოიდული ქანებით. მასში 

კრისტალური ფიქლები მკვეთრად დამორჩილებული რაოდენობით არის.კრისტალურ ფიქლებში 

გამოიყოფა შემდეგი სახეები: კვარც-სერიციტიანი, კვარც-ამფიბოლიანი და კვარც-ბიოტიტიანი ფიქლები. 

 კვარც-სერიციტიანი ფიქლები გველეთის მასივში, დარიალის მასივთან შედარებით, უფრო 

ფართოდ არის გავრცელებული. ეს არის ნაცრისფერი, ღია ნაცრისფერი, მომწვანონაცრისფერი 

დაფიქლებული ან ზოლებრივი ქანები, რომელიც შედგებაკვარცისა და სერიციტისაგან, იშვიათად მასში 

მონაწილეობს ეპიდოტი, ბიოტიტი და პლაგიოკლაზი. 

 კვარც-ამფიბოლიანი ქანები უფრო მეტად გველეთის მასივშია. ისინი თანდათანობითი გადასვლით 

არიან დაკავშირებული კვარც-სერიციტიან ფიქლებთან. ეს ქანები მუქი ნაცრისფერია მომწვანო იერით. 

მის შემადგენლობაში შედის კვარცი, რქატყუარა,ქლორიტი, ეპიდოტიც,იშვიათად ბიოტიტიც. 

 კვარც-ბიოტიტიანი ფიქლები მცირედ არის გავრცელებული. ეს ქანები არის წვრილკრისტალური, 

ღია ყავისფერი.კვარცისა და ბიოტიტის რაოდენობა ამ ქანებში თანაბარია.         

    

გნეისები 

ეს ქანები ფართოდ არის გავრცელებული დარიალის მასივის სამხრეთ ნაწილში. გნეისობრივობის 

მიმართულება განედურია და ვერტიკალურად არის დაქანებული. მაკროსკოპულად ეს არის ნაცრისფერი, 

უფრო ხშირად მსხვილკრისტალური,კარგად გამოსახული გნეისური ტექსტურით. მათ შორის გამოიყოფა 

ორი სახესხვაობა: ბიოტიტ-პლაგიოკლაზიანი და ბიოტიტ-პლაგიოკლაზ-მიკროკლინიანი. ეს ქანები 

შედგება, ძირითადად პლაგიოკლაზის, ბიოტიტის, კვარცისა და მიკროკლინისაგან. პლაგიოკლაზი 

ძლიერ გასუსურიტებულია. მიკროკლინი ზოგჯერ ცოტაა,მაგრამ ხშირად პლაგიოკლაზთან თანაბარი 

რაოდენობით არის. იგი საღია, შეიცავს კვარცის მცირე ზომის ჩანართებს.ბიოტიტიც 

წვრილქერცლოვანია,ზოგჯერ წარმოქმნის დაგროვებებს. შეიცავს მადნეული მინერალების, აპატიტისა 

და ცირკონის ჩანართებს. კვარცი წვრილი და საშუალო მარცვლოვანია.აქვს ტალღობრივი ჩაქრობა. 

იშვიათად გვხვდება ძარღვული კვარცი. 

     

გრანიტოიდული ქანები 

ეს ქანები წარმოდგენილია კვარციანი დიორიტებით,პლაგიოგრანიტებით და ტიპიური 

გრანიტებით. ეს ქანები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან რაოდენობრივ-მინერალური შედგენილობით. 

კვარციან დიორიტში კვარცი ცოტაა. ძირითადად ქანმაშენ მინერალს წარმოადგენს საშუალო და მჟავე 

პლაგიოკლაზი. პლაგიოგრანიტში კვარცი მეტია და პლაგიოკლაზი მჟავე სახესხვაობით არის 

წარმოდგენილი. ტიპიურ გრანიტში კვარცი, პლაგიოკლაზი კალიშპატი თანაბარი რაოდენობით შედის. 



კვარციანი დიორიტები და პლაგიოგრანიტები ფართოდაა გავრცელებული დარიალისა და გველეთის 

მასივებში. დარიალის მასივის ჩრდილო ნაწილში კვარციან-დიორიტებსა და პლაგიოგრანიტებს კვეთს 

თანაბარმარცვლოვანი ზოგჯერ პორფირისებრი, შედარებით საღი, ღია ნაცრისფერი ბიოტიტიანი 

გრანიტები. ეს ქანები შედგება პლაგიოკლაზის კალიშპატის, ბიოტიტისა და კვარცისაგან. აქცესორული 

მინერალებია: აპატიტი, ცირკონი, სფენი და ორთიტი.       

პლაგიოკლაზი პოლისინთეტურად არის დამრჩობლებული, ზოგჯერ განიცდის 

მიკროკლინიზაციას. კალიშპატი წარმოდგენილია მესერიანი მიკროკლინით. ბიოტიტი ქანში დიდი 

რაოდენობით შედის. აქვს მომწვანო ყავისფერი და ძლიერი პლეოქროიზმი.კვარცი სხვადასხვა ზომის 

კრისტალების გროვების სახით არის. უფრო მოზრდილ კრისტალებს აქვთ დაკბილული კონტურები და 

ხასიათდება ტალღური ჩაქრობით. ზოგჯერ გვხვდება ძარღვული კვარცი. 

დარიალისა და გველეთის მასივები გაკვეთილია ლეიკოკრატული გრანიტული შედგენილობის 

ძარღვებით, რომლებიც გენეტურად არის დაკავშირებული გრანიტებთან. მათ შორის გამოიყოფა 

ალიასლიტები, აპლიტები და პეგმატიტები.გარდა ამისა, ორივე მასივი დასერილია კვარც-რქატყუარიანი 

ძარღვებით. პეგმატიტებში გამოიყოფა კვარც-მიკროკლინ-მუსკოვიტიანი სახესხვაობები, რომელიც 

გავრცელებულია დარიალის მასივის ჩრდილო ნაწილში და გენეტურად დაკავშირებული უნდა იყოს აქ 

გავრცელებულ ლეიკოკრატულ გრანიტებთან. მუსკოვიტის მეშვეობით პეგმატიტები დათარიღებულია K-

Ar–ის მეთოდით (ო. დუდაური და სხვა 2000წ.). მიღებული შედეგი 321 ±6 მლნ წელია. ეს მიგვითითებს 

პეგმატიტების შუა კარბონულ ასაკს, რაც გვიჩვებს სინქრონულობას ძირულისა და ლოქის ანალოგიურ 

წარმონაქმნებთან.  

ბუნებრივია, რომ გნეისისებრი ქანები და კრისტალური ფიქლები პეგმატიტებზე უფრო ძველი 

უნდა იყოს.       

    

დიაბაზების დაიკური კომპლექსი დარიალის ხეობის გეოლოგიურ ჭრილში 

სამხედრო გზის ჭრილში დიაბაზების დაიკები დაბა ყაზბეგამდე არ გვხვდება. ყაზბეგის 

მიდამოებში ლიასურ თიხაფიქლებში მცირე რაოდენობით გვხვდება. დაიკები ჭარბად არის მდ. თერგის 

ხეობაში დაბა ყაზბეგის ქვევით საქართველოს სახელმწიფო საზღვრამდე.ეს სხეულები დაკავშირებულია 

როგორც ლიასური თიხაფიქლების სერიასთან, ისე გველეთისა და დარიალის გრანიტოიდულ 

მასივებთან.  

დარიალის და საერთოდ კავკასიონის დიაბაზური კომპლექსის შესწავლას დიდი ხნის ისტორია 

აქვს. მათი სისტემატური შესწავლა იწყება ფ.ლევინსონ-ლესინგისა (1896,1898,1914) და 

დ.ბელიანკინისაგან (1912,1914). ეს შესწავლა დაკავშირებული იყო კავკასიონის სარკინიგზო 

მაგისტრალის დაზვერვით სამუშაოებთან. უფრო გვიან დიაბაზები შეისწავლა ვ. რენგარტენმა (1932), ლ. 

ვარდანიანცმა (1959), გ. ძოწენიძემ (1948), მ. ბერიძემ (1991), გ. ჩიხრაძემ (1988) და ხვებმა. 

ამ ავტორების მონაცემებით დიაბაზის დაიკები ქმნიან ისეთ მჭიდრო ზოლს, რომ მას გამოყოპენ 

როგორც ყაზბეგის დიაბაზურ სარტყელს. 

დიაბაზები კავკასიონის ქედის ორივე ფერდზე ფართედ არის გავრცელებული. ისინი 

დაკავშირებულია ლიასურ თიხაფიქლებთან. კავკასიონის პალეოზოურ გრანიტებთან და შუაიურულ 

ინტრუზივებთან. ხშირად სხვადასხვა გეოლოგიურ პირობებში ჩამოყალიბებული დიაბაზები 

ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავდებიან მინერალური შედგენილობით, შეცვლის პროცესებით, 

სივრცეში ორიენტაციით და სხვა. მაგრამ მათი დეტალური პეტროგრაფიული შესწავლა არც თუ ისე 

შორეული მომავლის საქმეა. უფრო რთულია დიაბაზების ასაკობრივი დანაწილების საკითხი, რომელშიც 



დღემდე ერთიანი აზრი არ არსებობს, რადგან გეოლოგიური მონაცემები ცალსახად მისი გადაწყვეტის 

საშუალებას არ იძლევა. 

    მკვლევართა ნაწილი დიაბაზის დაიკებს შუა იურულად თვლის და გენეტურად ბაიოსურ 

ვულკანურ პრცესს უკავშირებს. მაგრამ უნდა იყოს შუა იურულზე ახალგაზრდა დიაბაზის დაიკებიც, 

რადგან კავკასიონის სამხრეთ ფერდზე დაიკების ნაწილი შუაიურულ ინტრუზივებს კვეთს და მაშასადამე 

მათზე ახალგაზრდაა(დუდაური, ტოგონიძე, 1972). 

 დიაბაზების ასაკის საკითხის გადაწყვეტა იზოტოპული გეოქრონოლოგიის მეშვეობით შეიძლება, 

მაგრამ ამ გზაზე გადაულახავ დაბრკოლებას წარმოადგენს დიაბაზების ძლიერი მეორადი შეცვლა.ეს 

მოვლენა დაიკების ჭეშმარიტი ასკის დადგენის საშუალებას არ იძლევა. 

 სტრუქტურული თავისებურებების მიხედვით დიაბაზურ ქანებში გამოიყოფა ორი ჯგუფი: 

საკუთრივ დიაბაზები – თანაბარმარცვლოვანი ქანები და დიაბაზ –პორფირიტები. პირველ ჯგუფში 

ერთიანდება საშუალო და წვრილკრისტალური დიაბაზები, ხოლო მეორეში დიაბაზები ხშირი ან 

იშვიათი პორფირული გამონაყოფებით. 

 დაბა ყაზბეგიდან გველეთის გრანიტულ მასივამდე აღნიშნულ იქნა დიაბაზის 26 ძარღვი და დაიკა 

დაკავშირებული ლიასურ ნალექებთან. მათი სიმძლავრეები ძირითადად 1-დან 10-15 მ-მდე მერყეობს. 

ერთ შემთხვევაში კი, ჭრილის დასაწყისში, 40მ-საც აღწევს. ძარღვებისა და დაიკების დაქანება 

ძირითადად ჩრდილო – დასავლურია 310-3500-ის ფარგლებში. დაქანების კუთხე ციცაბოდან 500-მდე 

ჩამოდის. 

 ჭრილის ამ ნაწილში დიაბაზების ნაწილს ფიქლებრივობა ეტყობა. მძლავრი ძარღვები უფრო 

მასიურია. ზოგი დაიკა ბუდინირებულია. მინერალური შედგენილობის მიხედვით დიაბაზები და 

დიაბაზ-პორფირიტები ძლიერ შეცვლილია. მონოკლინური პიროქსენი ჩანაცვლებულია ბოჭკივანი 

რქატყუარით-აქტინოლიტით და ტრემოლიტით. ძალიან იშვიათია მწვანე რქატყუარა და პიროქსენის 

რელიქტები. პლაგიოკლაზი ძალაინ ხშირად სუსურიტითა და სერიციტით არის ჩანაცვლებული, რაც 

საწყისი პლაგიოკლაზის ფუძე შედგენილობაზე მიუთითებს. ზოგჯერ პლაგიოკლაზი არ შეიცავს 

შეცვლის პროდუქტებს და ალბიტით არის წარმოდგენილი.  

 თიხაფიქლებთან დაკავშირებული დიაბაზის დაიკებისა და ძარღვების ურთიერთ 

დამოკიდებულება არ ჩანს, რადგან ისინი ძირითადად ერთმანეთის პარალელურია და ჩვეულებრივ 

შემცველ ქანებთან თანხმობითი განლაგება აქვთ.დიაბაზურ ქანებთან დაკავშირებული 

ეგზოკონტაქტური მოვლენები ძლიერ სუსტად არის გამოხატული. თიხაფიქლების რამდენიმე 

სანტიმეტრის ზოლი დიაბაზებთან შეხების ზონაში გამკვრივებული, რქაულისმაგვარი ქანებით არის 

წარმოდგენილი. ფიქლები მთლიანად არ კარგავს ფიქლებრივ ტექსტურას და მდიდრდება თიხური 

ნივთიერების ხარჯზე გაჩენილი სერიციტით. 

 გველეთის გრანიტოიდულ მასივში დიაბაზის დაიკები საკმაოდ დიდი რაოდენობით გვხვდება. აქ 

გაშიშვლებულია 40-მდე დაიკა. დაიკებს ძირითადად ორი მიმართულება აქვთ: მერიდიანული და 

განედური. ამასთან მერიდიანული დაიკები იკვეთება განედურით. მერიდიანული დაიკები დიაბაზ-

პორფირიტებით არის წარმოდგენილი, ხოლო განედური- თანაბარმარცვლოვანი დიაბაზებით. 

 გველეთის მასივის ჩრდილოეთით ლიასურ თიხაფიქლების ზოლში 10-მდე დიაბაზის დაიკაა 

გაშიშვლებული. მათი სიმძლავრე 0,2-3მ-ის ფარგლებში მერყეობს. 

 დარიალის გრანიტოიდულ მასივში გზის Gასწვრივ დაფიქსირებულ იქნა 90-ზე მეტი დიაბაზის 

დაიკა.მათი სიმძლავრე  0,4-8მ-ის ფარგლებში მერყეობს.დაიკები აქაც, ისევე როგორც გველეთის მასივში, 

ორი მიმართულებით არის ორიენტირებული – მერიდიანული და განედური.შეცვლის პროცესებიც 

სრულიად მსგავსია. 



 დარიალის მასივის ჩრდილოეთით ლიასურ თიხაფიქლებში 12-მდე დიაბაზური დაიკა არის 

აღნიშნული. არის როგორც თანაბარმარცვლოვანი დიაბაზები, ისე დიაბაზ-პორფირიტები. დაიკები 

ძლიერ შეცვლილია და ხშირად დეფორმირებული თითქმის ბუდინაჟამდე. ეს დაიკები ხშირად 

თანხმობით სხეულებს წარმოადგენენ, მაგრამ არის სტრუქტურების გამკვეთი სხეულებიც. ეს ქანები, 

ფართო გავრცელების გამო დიაბაზური ფორმაციის სახით გამოყვეს ადრინდელმა მკვლევარებმა. მათ 

შორის გამოიყოფა ორი ტიპი: ასისა და კალოთანის (დ. ბელიანკინი 1914).  

 ასის ტიპის დიაბაზები შედგება  ფუძე პლაგიოკლაზისა და ურალიტისაგან; კალოთანის ტიპის 

ქანები კი მჟავე პლაგიოკლაზებისა და საღი პირიქსენებისაგან. 

 დიაბაზები გეოლოგიური მოსაზრებების მიხედვით შუა იურულად არის მიჩნეული. ეს მოსაზრება 

დადასტურდა დიაბაზების დათარიღებით K-Ar-ის მეთოდით, რომელმაც გვიჩვენა 170 მლნ წელი. 

დიაბაზის დაიკებს შორის შეიძლება იყოს უფრო ახალგაზრდა წარმოდაქმნებიც.  

 

იურული წყებების მოკლე დახასიათება 

 ყაზბეგის რაიონში ლიასურ ნალექებში ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ გამოყოფოლია შემდეგი 

წყებები: კისტინკის, წიკლაურის, ყაზბეგის, ღუდუშაურის და ბურსაჭირის. 

 მათგან ყველაზე ძველი უნდა იყოს კისტინკის წყება, რომლის ასაკიც სინემურულად არის 

მიჩნეული. კისტინკის წყების აგებულებაში მონაწილეობს ასპიტური ფილები, კვარციტები, 

გრაველიტები და შიდა ფორმაციული კონგლომერატები. ვულკანიზმის პროდუქტები წარმოდგენილია 

სპილიტური ეფუზივებით და პიროკლასტური მასალით. წყება გაკვეთილია დიაბაზების დაიკებით, 

რომლებიც ზოგჯერ ბუდინირებულია. 

წიკლაურის წყება ფართოდ არის გავრცელებული ყაზბეგის რაიონში და მის აღმოსავლეთით 

მდინარე ასას ხეობაში. ფაუნისტურად წიკლაურის წყება პლინსბასურად არის დათარიღებული (ი. 

ყიფიანი. 1984წ.).წიკლაურის ზოლის სიგანე აღწევს 16კმ-ს. წყება აგებულია თიხაფიქლებით, 

ქვიშაქვებით და ვულკანოგენური ქანებით. წყება ძლიერ დანაოჭებულია და გაკვეთილია დიაბაზის 

დაიკებით. 

 ყაზბეგის წყების ზოლის სიგანე 6-7 კმ-ს აღწევს, სიმძლავრე 1300-1400მ-ია. ფაუნისტურად 

ტუარსულად არის დათარიღებული (ი. ყიფიანი, 1984). წყება აგებულია თიხაფიქლებითა და 

წვრილმარცვლოვანი ქვიშაქვებით, რომელშიც ვულკანოგენური მასალაც გამოერევა. წყება გაკვეთილია 

დიაბაზის დაიკებით.  

 ღუდუშაურის წყება თანხმობით აგრძელებს ქვეშ მდებარე ტრიასულ ნალექებს. ამ წყების 

სიმძლავრე 300-400მ-ის ფარგლებში მერყეობს. იგი აგებულია თიხაფიქლებით და არგილიტებით, 

ქვიშაქვები იშვიათია. თიხაფიქლებში და არგილიტებში ხშირია სიდერიტების კონკრეციები, დიამეტრით 

რამდენიმე სანტიმეტრიდან თითქმის მეტრამდე. წყება ფაუნისტურად აალენურად არის 

დათარიღებული (ი. ყიფიანი 1984). 

 ბურსაჭირის წყება ზედა აალენურ-ბაიოსურად არის დათარიღებული. წყებაში გაბატონებულია 

თიხაფიქლები და ალევროლითები, არგილიტებისა და ქვიშაქვების შუა შრეები დამორჩილებული 

რაოდენობით არის. წყების სიმძლავრე 500-650მ-ს უდრის. 

 

ზედა იურულ-ქვედა ცარცული წყებების მოკლე დახასიათება 

ეს ნალექები ასაკობრივად მიკუთვნებულია ზედა იურასა და ქვედა ცარცულისადმი. 

გაშიშვლებულია სოფ. კობის სამხრეთით, სადაც გამოყოფილია კასარის წყება. ეს არის შავი ფიქლებრივი 

მერგელები, რომელშიც გამოერევა მუქი ნაცრესფერი დაფიქლებული თიხიანი კირქვები. მისი 



სიმძლავრე 400მ-ს აღწევს. ზევით მას მოჰყვება წიფორის წყება, რომელიც აგებულია ნაცრისფერი და 

მუქი ნაცრისფერი თიხიანი და ქვიშიანი კირქვებით. წყების სიმძლავრე 500მ-ია. წყების ზედა ნაწილი 

ფაუნისტურად ტიტონურად არის დათარიღებული. 

 ჩვენი რაიონის ფარგლებს გარეთ მას მოჰყვება მლეთის წყება, რომელიც აგებულაი შავი 

დაფიქლებული მერგელებით, რომელსაც გამოერევა თიხიანი და ქვიშიანი კირქვები. 

 წყების სიმძლავრე 250მ-ია. ფაუნისტურად წყება ქვედა ვალანჟირულად არის დათარიღებული. 

 

 
მლეთის წყება 

 

მეითხეული ვულკანიზმი    

ყაზბეგის რაიონში ახალგაზრდა ვულკანიზმი დაკავშირებულია ორ მთავარ ცენტრთან. ესენია: 

მწვერვალი ყაზბეგი და ქაბარჯინა. 

    მწვერვალი ყაზბეგი მდებარეობს ხოხის ქედის აღმოსავლეთ დაბლობზე. მისგან ყოველი 

მიმართულებით ეშვება ვულკანური ნაკადები, რომლებიც იმ დროს არსებულ ხეობებს მიუყვება. ვულკან 

ყაზბეგიდან ჩამოსულია შემდეგი ნაკადები: ჩხერის, ცდოს, არშის, გველეთის, მნას და სხვა. 

ვულკანიზმის პროდუქრები წარმოდგენილია ანდეზიტებით. 

    ჩხერის ნაკადი მწვერვალ ყაზბეგიდან ჩამოდის აღმოსავლეთის მიმართულებით მდ. ჩხერის 

ძველ ხეობაში. მეორე უფრო მცირე ნაკადი იკავებს ჩხერის ხეობის მარჯვენა მხარეს, სოფ. გერგეტის 

მიდამოებში. ჩხერის მთავარი ნაკადი ეშვება საქართველოს სამხედრო გზამდე, სადაც კარგად ჩანს 

ლავების სვეტური განწერვება,რადიალურ სხივოსნურ განწევრებით. 

    მდ. ჩხერის მარცხენა მხარეს კარგად ჩანს ლავების რამდენიმე ნაკადი, რომლებიც 

ერთმანეთისაგან გამოყოფილია ბრექჩიებით. 

 

   
 მწვერვალი ყაზბეგი სვეტური განწევრები 

მდ. ჩხერის ხეობაში 

ჩხერის ლავური ნაკადი 



პრაქტიკაზე ყოფნის დროს ჩვენ დეტალურად დავათვალიერეთ მდ.ჩხერის მარცხენა ფერდი, სადაც 

დავთვალეთ 5ლავური ნაკადი. აქ აღებული მასალის მიკროსკოპულმა დათვალიერებამ დაგვარწმუნა , 

რომ ლავები ანდეზიტური შედგენილობის არის. 

გველეთის ნაკადი ვულკან ყაზბეგიდან სოფ. გველეთამდე ჩამოდის. კარგად არის გამოხატული 

სვეტური განწევრება. ნაკადი ვერტიკალური კედლის სახით მთავრდება ,რომელშიც სვეტები 

ჰორიზონტალურად არის განლაგებული.  

ცდოს ნაკადი აღწევს სამხედრო გზამდე. მეცნიერების აზრით, ცდოს ნაკადი ყველაზე ძველია, 

რადგან მას უკავია ყველაზე ქვედა მდებარეობა. ეს ნაკადი განლაგებულია მყინვარულ ნალექებზე. ცდოს 

ლავებში სამი ნაკადი გამოიყოფა. 

არშის ნაკადი მთა ყაზბეგიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულებით ვრცელდება და აღწევს 

სოფ. არშას. ამ ნაკადის სიგრძე 1,5-2კმ-ია. მაქსიმალური სიმძლავრე 90მ-ს უდრის.  

მნას ნაკადი ეშვება ყაზბეგიდან სამხრეთ-დასავლეთის მიმართულებით და ჩამოდის სოფ. კობამდე. 

მნას ნაკადის სიგრძე 15კმ-ია, ხოლო სიმძლავრე მერყეობს 30-დან 100-მ-მდე. 

აღწერილი ნაკადები დაკავშირებულია ყაზბეგის ვულკანურ ცენტრთან, მაგრამ არის ნაკადები, 

რომლებიც პარაზიტული ვულკანების ამოფრქვევის პროდუქტებს წარმოადგენს. მათ შორის 

აღსანიშნავია ტყარშეთის ნაკადი, რომელიც ხოხის ქედის აღმოსავლეთ დაბოლოებაზე მდებარეობს. 

 

  
 

ტყარშეთის ვულკანის ცენტრიდან, რომელიც 3417მ-ზე მრებარეობს ზღვის დონიდან, 

ამოფრქვეული ლავა დაეშვა ფერდობზე, მიღწია მდ. თერგის კალაპოტამდე, გადაკეტა მდ.თერგი და 

გამოიწვია მისი დაგუბება. სოფ. გორისციხესთან მდ. თერგის მარჯვენა ნაპირზე კარგად არის 

გაშიშვლებული ტბიური ნალექები. 

 გორისციხის ხიდის ქვევით მდინარემ ჩაჭრა ლავური ნაკადი და წარმოშვა კანიონისებური ხეობა, 

რომლის სიღრმე 10მ-ს აღწევს.  

 ამ ნაკადის დათარიღება მოხერხდა ტბიური ნალექებიდან ამოღებული ხის მეშვეობით, რომლის 

C14-ის მეთოდით იქნა დადგენილი. ამ ნაკადის ასაკი 6000წელს უდრის და ყველაზე ახალგაზრდაა 

ყაზბეგის რაიონში. 

 ვულკანი ქაბარჯინა (3121მ.)მდებარეობს კავკასიონის ჩრდილოეთ ფერდზე მდ. თერგის მარჯვენა 

მხარეს, სოფლების კობისა და სიონის შუა. 

 

ტყარშეთის ნაკადი ტბიური ნალექები 



 
 

ეს არის მძლავრი ვულკანური ცენტრი, რომელიც თერგის ხეობის თანამედროვე დონიდან 800-

900მ-ით მაღლა მდებარეობს. ქაბარჯინას მასივი ძირითადად აგებულია პიროკლასტური მასალით. 

ვულკანის მოქმედების ორი ეტაპი გამოიყოფა: პირველ ეტაპზე ამოფრქვევა ხდებოდა ძლიერი 

აფეთქებით, რომელიც ანდეზიტური და დაციტური შედგენილობის ფხვიერ ვულკანურ მასალას 

იძლეოდა. ამასთან არის დაკავშირებული ლახარული ბრექჩიების წარმოშობა, რომლებიც 

წყლიან-ტალახიან ნაკადების პროდუქტს წარმოადგენს. ლახარები ეროზიული ფორმების სახით 

კარგად ჩანს სოფ. სიონთან. 

მეორე ეტაპზე წარმოიშვა ტუფები, ტუფო-ბრექჩია და ლავები, რომლებიც განლაგებულია პირველ 

ეტაპზე წარმოშობილ ქანებზე. ქაბარჯინას მასივისთვის დამახასიათებელია მრავალრიცხოვანი 

სუბვულკანური სხეულები დაიკებისა და ნეკების სახით. 

ამრიგად, ყაზბეგის რაიონში ვულკანური აქტივობა მიმდინარეობდა სუბაერულ 

პირობრბში,როდესაც რელიეფი უკვე ჩამოყალიბებული იყო. მისი ასაკობრივი დიაპაზონი 200000-დან 

6000 წლამდე მერყეობს,ანუ მიეკუთვნება გვიან მეოთხეულს.  

 

მეოთხეული წარმონაქმნები ტრავერტინები 

ტრავერტინები წარმოიშობა Ca-ით და რკინით მდიდარი მინერალური წყლების ზედაპირზე 

დინების ადგილებში. მინერალურ წყალში გახსნილი ელემენტები Ca და Fe ფერდობზე მინერალური 

წყლის დინების დროს გამოილექება ლიმონიტის სახით. თუ მინერელურ წყალში ნაკლებია ან არ არის 

რკინა ასეთ ტრავერტინებს ქათქათა თეთრი ფერი გადაკრავს. ყაზბეგის რაიონში ტრავერტინები 

ფართოდ არის გავრცელებული. მათი გამოსავლები გვხვდება მდ. ბიდარას ხეობის მარცხენა ფერდზე, 

ჯვრის გადასასვლელიდან 1,5-2კმ-ით ქვევით. აქ ტრავერტინები წარმოშობს საკმაოდ საინტერესო 

ნაღვენთ ფორმებს. 

ტრავერტინები ფართოდ არის გავრცელებული აგრეთვე თრუსოს ხეობაში მდ. თერგის მარცხენა 

ფერდზე. 

 

დიაბაზის დაიკა 



   
 

 

ლახარები 

ვულკანურ მოქმედებასთან დაკავშირებული ბრექჩიული ქანებია.ეს წარმონაქმნები ფართოდ არის  

გავრცელებული მდ.თერგის მარჯვენა ფერდზე სოფ. სიონთან. ლახარების წარმოშობა 

დაკავშირებულია პოსტვულკანურ პროცესებთან. ვულკანის კრატერში დაგროვილი ცხელი წყლები 

ვულკანის ფერდზე გადმოედინება და თან ტალახითა და ქანის ნატეხებით მდიდრდება. ამგვარად 

წარმოიქმნება სელური ნაკადები,რომელიც მეტ-ნაკლებად დიდ ფართობზე შეიძლება გავრცელდეს. 

ლახარები საკმაოდ კარგად შეცემენტებულ ქანებს წარმოადგენს. სოფ. სიონთან არსებული 

ლახარები დაკავშირებულია ვულკან ქაბარჯინას მოქმედებასთან. ისინი საინტერესო ეროზიული 

ფორმების სახით არის დღეს შემორჩენილი.ეს არის ძირითადად სვეტები და გამოქვაბულები. 

გამოგვაბულები წარმოიშობა შედარებით სუსტად შეცემენტებული ლახარების გამოფიტვის 

შედეგად. ლახარები ალბათ გავრცელებული იყო უფრო დიდ ფართობზე, მაგრამ მძლავრი ეროზიული 

პროცესების განვითარების გამო სხვა ადგილებში შემორჩენილი არ არის. სოფ. სიონთან ვულკან 

ქაბარჯინას ჩრდილოეთით ამ ქანებით არის აგებული საკმაოდ დიდი ფერდობი. 

 

  

 

სასარგებლო წიაღისეული 

ყაზბეგის რაიონში სასარგებლო წიაღისეულიდან აღსანიშნავია მინერალური წყლების 

მრავალრიცხოვანი გამოსავლები. მინერალური წყლები ძირითადად დაკავშირებულია ახალგაზრდა 

ვულკანიზმის პროცესებთან, ყაზბეგის რაიონის შემთხვევაში ჩამქრალი ვულკანების არსებობა 

მიგვითითებს მიწის სიღრმეში მიმდინარე პროცესებზე.  

ტრავერტინები ბიდარას 

 ხეობაში 

ძველი ტრავერტინის 

 ბლოკები 

ტრავერტინები თრუსოს 

ხეობაში 

ლახარები 



მინერალური წყლების მძლავრი გამოსავალი გვაქვს თრუსოს ხეობაში მდ. თერგის მარცხენა 

ნაპირზე. აქ არის “პატარა ტბა”,რომელიც გაზების შემცველობის გამო “დუღს”. ეს გამოსავალი რკინით 

გამდიდრებული უნდა იყოს, რადგან მისგან გამომავალი ნაკადულის კალაპოტი წითლად არის 

შეფერილი.     მეორე გამოსავალი არის მდ. თერგის ჭალაში სოფ. გორისციხესთან. ამ წყალშიც აგრეთვე 

უნდა იყოს რკინის გარკვეული რაოდენობა.    მინერალური წყლის მძლავრი გამოსავალი გვხვდება 

აგრეთვე სოფ. არშასთან,  სადაც მოწყობილია საბანაო აუზი.  

მინერალური წყლის ძლიერი გამოსავალი არის აგრეთვე თრუსოს ხეობაში, ტრავერტინების ველს 

ზემოთ, უფრო დასავლეთით, ჭაბურღილიდან ამოდის გაზით მდიდარი ძლიერი ნაკადი.ძლიერი 

გამისავალი მინერალური წყლებისა გვხვდება მდ. ბიდარას მარცხენა ფერდზე, საკმაოდ მაღლა, 

რომელთანაც არის დაკავშირებული ტრავერტინების წარმოშობა. 

 

    
  

 

ბრექჩული ბაზალტის საბადო (ყაზბეგის ქვა”დიაბაზი”) 

ბრექჩიული ბაზალტი მწვანე ფერის ნატეხოვანი აგებულების ქანს წარმოადგენს. მასში ნატეხების 

ზომა ფართო საზღვრებში მერყეობს – რამდენიმე მილიმეტრიდან  40-50  სმ-მდე. მოზრდილ ნატეხებს 

შუა არის წვრილ ბრექჩიული ზოლები, რომელშიც ქანის ნატეხები შეცემენტებულია მწვანე ფერის 

მინერალით - ეპიდოტით. ნატეხებისთვის დამახასიათებელია აფირული სტრუქტურა. ქანის ძირითადი 

მასა წარმოდგენილია ვულკანური მინით, რომელიც ზოგჯერ სუსტად არის განკრისტალებული. 

მინებრივ მასაში პლაგიოკლაზის მიკროლითები თანაბრადაა განაწილებული. ლეისტები ხშირად საღია, 

მაგრამ ზოგჯერ ლეისტები და ქანიც სერიციტით და პრენიტით არის ჩანაცვლებული. 

ქიმიური შედგენილობით ნატეხები ბაზალტს შეესაბამება, ხოლო ეპიდოტიან ზოლებში 

კალციუმის დიდი რაოდენობა გვაქვს, რაც სრულიად ბუნებრივია რადგან  ეპიდოტიც კალციუმიან 

ალუმოსილიკატს წარმოადგენს. 

ბრექციული ბაზალტის გამოსავლები მდებარეობს მდინარე დევდორაკის სათავეში, ამავე 

სახელწოდების მყინვარის ქვეშ და მხოლოდ ნაწილობრივ არის გაშიშვლებული. საბადოთ მიჩნეულია 

აგრეთვე დევდორაკისა და თერგის ხეობაში ლოდნარი მასალა. ძირითადი საბადო დაკავშირებულია 

ლიასურ ნალექებთან და წყალწქვეშა ვულკანიზმის შედეგად არის წარმოშობილი. ბრექჩიული 

ბაზალატის წარმოშობის მექნიზმი ასე აიხსნება: ლიასური ლავები ტექტონიკური მსხვრევისა და 

ჰიდროთერმული ხსნარებიდან გამოყოპილი ეპიდოტით, ნაწილობრივ კალციტითა და კვარცით არის 

შეცემენტებული. 

მინერალური წყალი მჟავე წყლის “ტბა” სოფ. 

გორისციხესთან 

მჟავე წყლის გამოსავალი 

თრუსოს ხეობაში 



ამ ქვას იყენებენ ნაგებობების მოსაპირკეთებლათ. იგი საკმაოდ გამძლეა, მაგრამ მარაგის 

შეზღუდულობის გამო მისი დიდ რაოდენობით მოპოვება არ ხდება. მომხმარებლები ამ ქანს დიაბაზს 

უწოდებენ, რაც გეოლოგიუი თვალსაზრისით სრულიად არასწორია.    

 

მარშრუტების აღწერა 

საქართველოს სამხედრო გზა თბილისიდან ყაზბეგამდე 

ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქი-თბილისი მდებარეობს მდ. მტკვრის ფართო ხეობაში, მის ორივე 

ფერდზე. 

 მდ. მტკვარი მიედინება ჩრთილოეთიდან სამხრეთისაკენ. იგი გარდიგარდმო კვეთს აჭარა-

თრიალეთის გეოტექტონიკურ ზონას, რომელიც თბილისის სამხრეთ-აღმისავლეთით თანდათან 

იძირება.  

 თბილისის მიდამოებში მდ. მტკვრის მარჯვენა მხარეს სამხრეთიდან ჩრდილოეთით გამოიყოფა 

შენდეგი ნაოჭები: თელეთის ანტიკინი, კრწანისის სინკლინი, მამადავითის ანტიკლინი, საბურთალოს 

სინკლინი, ლისის ანტიკლინი, დიღმის სინკლინი, მცხეთის ანტიკლინი. ამ ნაოჭებიდან მდ. Mტკვრის 

მარცხენა მხარეს გრძელდება მხოლოდ თელეთისა და მცხეთის ანტიკლინები, რომელთა შუა 

მდებარეობს ხევძმრის ფართო სინკლინი. 

 თბილისის მიდამოებში ყველაზე ძველი ქანები გამოდის მეტეხის ტაძრის ძირში, მისი ასაკი არის 

შუა ეოცენური. ეს არის შრეების ლოდებით აგებული წყება, რომელსაც გ. აბიხმა არეულშრეებრივი 

კონგლომერატები უწოდა. 

 

  
 

 

 

ქართველმა გეოლოგებმა ახლაშეარქვეს ლოდ-ბრექჩია. მისი წარმოშობა აკადემიკოსმა ალ. 

ჯანელიძემ და მისმა მოწაფეებმა ახსნეს ცუნამის ზემოქმედებით. ქალაქის დანარჩენი ნაწილი აგებულია 

ზედა ეოცენური ნალექებით, რომელიც კარგად არის გაშიშვლებული ვაკე-საბურთალოს შემაერთებელი 

გზის ორივე მხარეს.  

 საქართველოს სამხედრო გზაზე თბილისიდან მცეხათმდე გაშიშვლებები იშვიათია. სარკინიგზო 

ხიდთან, რომელიც მტკვარზე არის გადებული, გზის მარცხენა მხარეს და მდინარის კალაპოტში გამოდის 

ეოცენური და ოლიგოცენური ნალექები. ამ ნალექებზე არის აგებული ჯვრის მონასტერი. 

მეტეხის ქვეშ გაშიშვლებული 

კონგლომერატები 

თეთრი და შავი არაგვი 



 მცხეთასთან მტკვრის ხეობაში გადის რეგიონული რღვევა, რომლის მეშვეობითაც აჭარა-

თრიალეთის ტექტონიკური ზონა ეხება საქართველოს ბელტს. აქედან მარშრუტი გადის მუხრან-

ტირიფონის ველზე, რომლის ქვეშაც საქართველოს ბელტის მტკიცე სუბსტრატი მდებარეობს. მუხრან-

ტირიფონის დეპრესია ამოვსებულია მიო-პლიოცენური ნალექებით, რომელიც დაბა ჟინვალამდე 

ვრცელდება და თავზე ადევს ზედა სარმატულ ნალექებს. ეს წყება გამოყოფილია დუშეთის წყების 

სახელწოდებით და კარგად არის გაშიშვლებული სოფ. ბოდორნასთან. ამ ნალექებზე მდებარეობს 

ბაზალეთის ტბა.  

 დაბა ჟინვალიდან იწყება ოლისტოსტრომების გაშიშვლება, რომელიც ვრცელდება სოფ. 

ანანურამდე, რომელშიც კირქვის ლოდების მოცულობა მრავალ ასეულ კუბურ მეტრს შეადგენს. ლოდები 

მოქცეულია შუა ეოცენურ ნალექებში, ხოლო თვით ლოდები წარმოდგენილია ზედა იურული 

ორგანოგენული კირქვებით. მის მოპირდაპირე მხარეს არაგვის ხეობა უკავია ჟინვალის წყალსაცავს, 

რომელშიც წყალდიდობის დროს ეტევა 520მლნ მ3 წყალია. 

 სოფ. ანანურთან იწყება ცარცული ნალექების გაშიშვლება, რომელიც წარმოდგენილია ძირითადად 

კაჟიანი ქანბით. ამ ნალექებზეა აგებული ანანურის არქიტექტურული კომპლექსი. აქედან მოყოლებული 

საქართველოს სამხედრო გზის გასწვრივ გვაქვს დაღმავალი ჭრილი ანუ შევდივართ უფრო ძველ 

ნალექებში. ანანურიდან ფასანაურამდე ცარცული ნალექების გაშიშვლება გვხვდება, მაგრამ კაჟიანი 

ქანები იცვლება კარბონატული ქანებით. დაბა ფასანაურთან ეს ნალექები წარმოდგენილია 

სქელშრეებრივი ქვიშაქვებითა და კირქვებით. 

 ფასანაურთან თეთრ (მთიულეთის) არაგვს უერთდება შავი (გუდამაყრის) არაგვი. თეთრი არაგვი 

სათავეს იღებს ყელის ვულკანური ზეგნიდან. მოედინება ვულკანურ და კარბონატულ ნალექებში. ამ 

ქანების გარეცხვა საკმაოდ ნელა მიმდინარეობს, ამიტომ მთიულეთის არაგვის წყალი ყოველთვის 

თეთრი ფერისაა. გუდამაყრის არაგვი კი სათავეს იღებს ჭიუხის მწვერვალებიდან და მოედინება 

ლიასური შავი ფერის თიხაფიქლებით აგებულ ხეობაში. თიხაფიქლები საკმაოდ აშლილია და იოლად 

ირეცხება, ამოტომ ამ არაგვის წყალს ყოველთვის შავი ფერი აქვს. 

 ფასანაურიდან სოფ. მლეთამდე ცარცული ნალექების წყვეტილი გაშიშვლელბები გვაქვს. სოფ. 

ქვეშეთიდან არაგვის მარცხენა მხარეს კარგად ჩანს გუდაური-მლეთის ანდეზიტური ნაკადი, რომელიც 

თავზე ადევს ალუვიურ ნალექებს.სოფ.არახვეთის გაღმა კარგად ჩანს ეს განლაგება და თიხების 

გაწითლება მაღალტემპერატურული ლავების გავლენით. 

 სოფ. მლეთასთან სამხედრო გზა გადადის არაგვის მარჯვენა ნაპირზე. ხიდის თავში 

გაშიშვლებულია შავი თიხაფიქლების წყება, რომელიც ცარცული ასაკისაა და მლეთის წყების 

სახელწოდებითაა ცნობილი. აქედან გზა გადის გუდაური-მლეთის ლავურ ნაკადზე, რომელსაც გზის 

პირას სვეტური განწევრება აქვს. მლეთა-გუდაურის ანდეზიტური ნაკადი ვულკან საკოხედან 

მოედინება. მისი სიგრძე დაახლოებით 12კმ-ს შეადგენს. ასაკი K-Ar-ის მეთოდით არის დადგენილი და 

185-200 ათას წელს შეადგენს. გუდაურის ზევით გზა ისევ ცარცულ ნალექებზე გადის.  

 ჯვრის გადასასვლელი მდებარეობს 2395მ-ის სიმაღლეზე ზღვის დონიდან. ჯვრის გადასასვლელი 

წარმოადგენს კავკასიონის მთავარი ქედის გაგრძელებას, რომელიც ამავე დროს არის მდინარეების 

არაგვისა და თერგის აუზების წყალგამყოფი. 

 ქედის ჩრდილო ფერდზე გზა მიუყვება მდ. ბიდარას ხეობას. დასაწყისში ბიდარას ხეობა 

მეანდრებს ქმნის, შემდეგ კი საკმაოდ ჩქარა მიედინება. ღრმად ჩაჭრილ ხეობაში და სოფ. კობთან 

მარჯვენა მხრიდან უერთდება მდ. თერგს. 

 პირველი მარშრუტი გვქონდა 24 ივლისს მდ. ჩხერის ლავური ნაკადების შესასწავლად. 



 მდ. ჩხერი წარმოადგენს მდ. თერგის მარცხენა შენაკადს, რომელიც უერთდება დაბა 

სტეფანწმინდასთან. მდ. ჩხერის მარცხენა ფერდზე, საავტომობილო გზასთან ახლოს ჩანს ვულკანური 

მასალით აგებული ღია ნაცრისფერი მაღლობი, რომლის ფერდობი წყლისმიერი ეროზიით ძლიერ 

დაღარულია. ეს არის მცირე ზომის, მჟავე ვულკანური ცენტრი, რომელიც იფარება ჩხერის ვულკანური 

ანდეზიტური ნაკადით. მდ. ჩხერის ხეობის ქვედა ნაწილი საკმაოდ ფართოა (დაახლოებით 500მ) და 

მყინვარული ლოდნარით არის დაფარული. ხეობის მარცხენა ფერდზე ხუთი ლავური ნაკადი ჩანს, 

რომელთა ძირშიც გამოჩნდება მცირე ზომის თეთრი ფერის გაშიშვლება და მისგან ჩამოყრილი ლოდნრი. 

როგორც ჩანს, ვულკანიზმი დაიწყო მჟავე მასალის ამოფრქვევით, რომელსაც მოგვიანებით გადაეფარა 

ანდეზიტური შედგენილობის ვულკანური ნაკადი. ავედით მდ. ჩხერის მარცხება ფერდზე, გავუყევით 

ბილიკს ქედის თხემისკენ. ბილიკის ზედა ნაწილში, მის მარცხენა მხარეს გაშიშვლებულია ბრქჩია, 

რომელიც ქვეშ უდევს მასიურ ლავურ ნაკადს. ავღეთ ნიმუშები როგორც ბრექჩიიდან, ასევე მასიური 

ლავიდან. 

 მეორე მარშრუტი 25 ივლისს, დარიალის ხეობაში გვქონდა. დარიალის ხეობაში ყველაზე ძველი 

ქანებით არის აგებული დარიალისა და გველეთის კრისტალური მასივები. ეს მასივები აგებულია 

გრანიტოიდული ქანებით, რომელიც ხშირად დამსხვრეულია (კატაკლაზირებულია). იშვიათად 

გვხვდაება აგრეთვე მილონიტები. დარიალის მასივს უკავია დაახლოებით 24კმ2, ხოლო გველეთის-7კმ2.  

საავტომობილო გზის გასწვრივ კრისტალური მასივების კონტაქტი შემცველ ლიასურ ნალექებთან არის 

ტექტონიკური. კრისტალური მასივები გაკვეთილია დიაბაზისა და დიაბაზ- პორფირიტების 

მრავალრიცხოვანი დაიკებით. გარდა ამისა მასივებში გვხვდება აპლიტებისა და პეგმატიტების ძარღვები. 

პეგმატიტების მუსკოვიტით ჩატარებული დათარიღების შედეგად K-Ar-ის მეთოდით მიღებულ იქნა 

ციფრი 321 მლნ. წელი, რაც შუა კარბონულ ანუ პალეოზოურს შეესაბამება. 

 ჩენი საველე პრაქტიკა უკვე 26 ივლისს ვულკან ქაბარჯინას მონახულებით გაგრძელდა. ავედით 

ვულკან ქაბარჯინას აღმისავლეთ ფერდობთან, სადაც ხევისმაგვარი რელიეფური ჩაღრმავებაა. 

უშუალოდ ქაბარჯინას ძირში მის მარჯვენა ფერდზე დაციტების გამოსავალია, ეს არის პორფირული 

სტრუქტურის ლეიკოკრატული ქანები, რომლებიც ღარიბია მუქი მინერალებით, მაგრამ შეიცავს 

პლაგიოკლაზისა და კვარცის პორფირულ გამონაყოფებს. მოპირდაპირე მხარეს ხევის მარცხენა ფერდზე 

ჩანს ვულკანური ბრექჩიების და ანდეზიტების გამოსავალი. საინტერესოა, რომ ანდეზიტები იკვეთება 1მ 

სიმძლავრის ვერტიკალურად დაქანებული დაიკით, რომელიც ქედის თხემზე კედელივით არის 

აღმართული. 

 აქედან გადავედით სოფ. გორისციხესთან, სადაც ვნახეთ გორისციხისა და ტყარშეთის ნაკადები. 

 სოფ. გორისციხის ქვედა მხარეს ჩანს მდინარის მიერ ტყარშეთის ლავური ნაკადის გაკვეთა. ეს 

არის კანიონისებური ხეობა. საქმე იმაშია, რომ ტყარშეთის პარაზიტული ვულკანიდან ამოფრქვეულმა 

ლავამ გადაღობა მდ. თერგი, გამოიწვია დაგუბება და ტბიური ნალექების დაგროვება, რომელიც კარგად 

ჩანს ამ ხიდის ზევით მდინარის მარჯვენა ნაპირზე. 



   
 

ტყარშეთის ვულკანის ამოფრქვევა მოხდა 6000 წლის წინ, რაც დასტურდება ტბიური ნალექებიდან 

ამიღებული ხის ნაჭრის დათარიღებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 14C-ის მეთოდით.  

 აქედან გადავედით მდ.თერგის მარჯვენა ფერდზე სოფ სიონთან, სადაც მდებარეობს სიონის 

ეკლესია და სათვალთვალო კოშკი. ამ ფერდობზე, რომელიც ბალახითაა დაფარული არის ეროზიული 

ფორმები (სვეტები), აგებული ლ 

ახარებით. ლახარებში ვხვდებით ანდეზიტების, დაციტებისა და თიხაფიქლების ნატეხებს. 

ნატეხები ნაწილობრივ არის დამუშავებული და მჭიდროდ არის შეცემენტებული. ნატეხების ზომა 

მერყეობს დაახლოებით მეტრიდან რამდენიმე მილიმეტრის ზომამდე. მასალა რათქმაუნდა 

დაუხარისხებელია.  

 შემდეგი მარშრუტი გვქონდა თრუსოს ხეობაში. ამ ხეობაში მიმავალი გზა მთავარი გზიდან 

მარჯვნივ გადაუხვევს სოფ. კობთან და მიემართება საკმაოდ ფართო ხეობაში. იქ, სადაც ხეობა 

ვიწროვდება,გზა სერპანტინის სახით ადის ზევით და გადაივლის ვულკან ხორისარიდან ჩამოსულ 

ლავურ ნაკადებზე. აქ ქანები წარმოდგენილია წითელი ფერის ფორიანი ვულკანოგენებით. გზა 

მკვეთრად ეშვება თრუსოს ხეობაში, რომელიც წარმოადგენს მდ. თერგის ზემო წელს. გზა ჩადის 

ტრავერტინების ველზე, რაც მოწმობს აქ მინერალური წყლების სიმრავლეს. ტრავერტინების ველის 

ზევით, მდინარის დინების საწინააღმდეგო მიმართულებით მდინარის მარცხენა ნაპირზე არის 

მინერალური წყლის ”ტბა”, რომელიც “დუღს” გაზების გამოყოფის გამო. მარშრუტი დავამთავრეთ 

“ზაკაგორის” ციხის ნანგრევებთან. იქ სადაც მდ. სუატისი ერთვის მდ. თერგს. ციხე აღმართულია მაღალი 

გორაკის თავზე. 

 

ისტორიული ძეგლები 

მცხეთა საქართველოს დედაქალაქი იყო ძველი წლთაღრიცხვით IV საუკუნიდან ჩვენი 

წელთაღრიცხვით V საუკუნემდე. მდებარეობს მდ. მტკვრისა და მდ. არაგვის შესართავთან. მოსახლეობა 

მცხეთის ტერიტორიაზე არსებობდა ბრინჯაოს ხანიდან. მცხეთა იყო რელიგიური და პოლიტიკური 

ცენტრი. მცხეთაში XIს-ის დასაწყისში მეფე გიორგი I-ის მეფობის დროს აშენდა ქრთული 

ხუროთმოძღვრების უბრწყინვალესი ძეგლი სვეტიცხოველი. კათალიკოს მელქისედეკის თაოსნიბით 

ხუროთმოძგვარმა არსუკიძემ ააგო. ლეგენდის თანახმად, რადგან სვეტისხოვლის მშენებელს 

მასწავლებლისთვის უჯობნია და თანაც მეფე გიორგის რჩეული ქალი შეჰყვარებია, მისთვის მარჯვენა 

მოუკვეთავთ. ტაძრის ჩრდილოეთ ფასადზე ზედა ნაწილში გამოსახულია ხელი, რომელსაც გონიო 

ტბიური ნალექები ციხესიმაგრე “ზაკაგორი” 



უპყრია, გვერდით კი წარწერაა: “ხელი მონისა არსუკიძისა შეუნდეთ.” მისი გალავანი კი აუგიათ 1787 

წელს ერეკლე II-ის ბრძანებით.  

 

  
 

 

 საუკუნეების განმავლობაში ტაძარი იყო მეფეთა საძვლეც. აქ დაკრძლული არიან: ვახტანგ 

გორგასალი, გიორგი XII, ერეკლე II და სხვა დიდებულები. ტაძარი იმითაცაა მნიშვნელოვანი, რომ აქ 

განისვენებს კვართი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. 

 ჯვრის მონასტერი მდებარეობს კლდოვან მთაზე, მდ. მტკვრისა და არაგვის შესართავთან და 

გადაჰყურებს მცხეთას. ტაძრის სახელწოდებას ისტორიული საფუძველი აქვს, ქრისტიანობის მიღების 

პირველ ხანებში ამ ადგილზე ხის მაღალი ჯვარი იყო აღმართული. ხალხი თაყვანს სცემდა ამ ჯვარს და 

მლოცველთა რიცხვი თანდათან მატულობდა. VIს-ის II ნახევარში ქართლის ერისთავმა გურამმა ჯვრის 

გვერდით ააგო პატარა ეკლესია, რომელსაც მცირე ჯვარი უწოდეს. 586-605წწ-ში ქართლის ერისთავმა 

სტეფანოზI-მა ააგო დიდი ტაძარი და ხის ჯვარი ტაძარში მოათავსა. მოგვიანებით კომპლექსი გაამაგრეს 

ქვის კედლებითა და ჭიშკრით. საბჭოთა პერიოდში ტაძარში აკრძალეს წირვა-ლოცვა. საქართველოს 

დამოუკიდებლობის მიღების შემდეგ მონასტერში კვლავ აღსდგა წირვა- ლოცვა. ანანური არის 

ფეოდალური პერიოდის (XVI-XII).  თბილისიდან დაშორებულია 45კმ-ზე. ეს იყო არაგვის ერისთავების 

რეზიდენცია. ანსამბლი შეიცავს ციტადელს, სასახლეს და კოშკებს. მთავარი არქიტექტურული ანსამბლი 

არის დიდი ეკლესია თაღებით, რომლის ფასადი მდიდრულად მორთულია. კედელზე წარწერა 

ამტკიცებს, რომ ანანურის სამონასტრო კომპლექსი აშენებულა 1689წ ერთ-ერთი არაგვის დიდებულის 

შეკვეთით. ეკლესიის აღმოსავლეთით სამრეკლო აშენდა XVIIს-ში.  

 

  

სვეტიცხოველი ჯვრის მონასტერი 

ანანურის კომპლექსი გერგეთის სამება 



გერგეტის ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი სტეფანწმინდისა და ხევის ეპარქიაში, მდ. თერგის 

შენაკადი   

მდ. ჩხერის   მარჯვენა ნაპირზე, მყინვარწვერის ფერხთით, ზღვის დონიდან 2200მ-ზე მთის 

მწვერვალზეა აღმართული.  

გერგეტის წმ. სამება ქართული ხუროთმოძღვრების გამორჩეული ნიმუშია. ძველი წყაროებისა და 

არქიტექტურული სტილის მიხედვით წმ. სამება საქართველოს ეკლესიის აღმავლობის ხანაში XIVს-შია 

აგებული, როგორც სამონასტრო კომპლექსი. 

დღეს შემორჩენილია გალავნით შემოზღუდული ყოვლადწმინდა სამების სახელობის გუმბათოვანი 

ეკლესია, სამრეკლო და ტაძრის სამხრეთ ფასადზე მიშენებული საბჭო, სადაც მთის უძველესი 

ჩვეულების თანახმად უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილებების მისაგებად უხუცესთა საბჭო 

იკრიბებოდა. ეკლესია ორ სართულიანია, მეორე სართული უცხო თვალთათვის შეუმჩნეველ სამალავ 

სივრცეს წარმოადგენს. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით, მტერთა შემოსევების დროს საქართველოს 

ეკლესიის საგანძურის გადასარჩენად, სწორედ გერგეტის წმ. სამების ტაძარში გამოხიზნავდნენ ხოლმე.  

 

 


